
 

 

Pública 
Porto Alegre, 16 maio de 2022. 

 

Oportunidade 35.2022 - Planejamento Comercial Avançado - Moveleiro 

 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Prezados credenciados, 

Solicitamos proposta de soluções que contemplem as características abaixo: 

Escopo: Vendas 

Tema: Planejamento Comercial 

 
Objetivo:  
Consultoria avançada para as empresas do segmento moveleiro, contemplando revisão, ajuste e 

implementação do Planejamento Comercial já estabelecido em 2021. 

Tópicos sugeridos (contemplados nos encontros da consultoria):  

• Revisão e ajustes do Planejamento Comercial estabelecido 

• Principais dificuldades encontradas na implementação e como avançar 

• Ferramentas para um Planejamento Comercial gestão de vendas efetivo 

• Revisão de metas e indicadores para melhoria e monitoramento das ações propostas 

Público-alvo: Aproximadamente 10 empresas que fazem parte do LAB de Projetos Regional Norte (empresas 

do segmento moveleiro, localizadas principalmente nos municípios de Erechim e Passo Fundo). 

Essa consultoria será realizada como continuidade para empresas que já foram atendidas no projeto em 2021 

(complemento/avanço do trabalho iniciado). 

 

Carga horária estimada: 6 horas de consultoria (3 encontros de 2 horas cada)  

Formato: Híbrido (presencial e online) 

Tipologia sugerida: Consultoria 

Prazo para cadastramento do produto: 29 de maio de 2022. 

Gestor da oportunidade: Ivandro Moraes – ivandrom@sebraers.com.br   

 

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

 

 

mailto:ivandrom@sebraers.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform


 

 

Pública 
 

Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 29/05/2022 

• 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 

o Empresa ser apta em consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

• Pontuados 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

o Atuações anteriores no escopo e tema do aviso em questão, assim como no segmento moveleiro 

(verificadas no Portal Integra) 

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

primeira etapa)   

• Eliminatório 

o Encaminhar proposta de materiais no prazo solicitado 

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo do método 

o Estrutura do método da consultoria  

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

