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Porto Alegre, 05 de maio de 2022. 

 

Oportunidade 32/2022 – Inteligência Estratégica para o Mercado de Energia Solar – Serra e Sinos 

 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Escopo: Mercado 

Objetivos:  

Tendo em vista o grande número de competidores no segmento de energia fotovoltaica, faz-se necessário 
auxiliar os micro e pequenos negócios na obtenção de diferenciação e aumento de maturidade em gestão.  

Resultado Esperado: 

Melhorar os resultados dos negócios através da Inteligência Estratégica para o Mercado de Energia Solar. 

Conteúdo Sugerido: 

1 – Planejamento do Integrador para o mercado de Energia Solar; 
2 – Criação de Valor para o Cliente de Energia Solar; 
3 – Matriz de Crescimento para Empresas de Energia Solar; 
4 – Mapa Estratégico e Plano de Ação para a Empresa Integradora; 

 
Metodologia sugerida: 3 Oficinas (online) e 4 Consultorias (2 online e 2 presenciais). 

Carga horária estimada: a definir 

Público-alvo: grupo de 30 pequenas empresas do segmento de energia solar. 
 
Formato: online e presencial 
 
Conhecimento exigido: comprovação via relato de experiência em trabalhar inteligência de mercado com 
empresas de energia solar fotovoltaica.  

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para iniciar as atividades em junho de 2022. 

Prazo de cadastramento do produto no banco de produtos de propriedade intelectual: 12/05/2022. 

Gestora da oportunidade: Daiana Cunha – daianac@sebraers.com.br 
Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 12/05/2022 

● Eliminatórios 

o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS 

DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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o Empresa ser apta em instrutoria e consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Enviar relato no prazo 

● Demais critérios avaliados: 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

o Consistência do relato 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos critérios da 

primeira etapa)   

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar o portal 

integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

