
  

 
 

Porto Alegre, 06/05/2020. 

 

Oportunidade 37/2020 – indústrias da cadeia de valor da saúde 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Saúde 4.0 

Público-alvo: O público alvo do projeto são as pequenas indústrias de produtos para saúde das 

regiões metropolitana, vale dos sinos e serra, sendo indústrias tradicionais (máquinas, 

equipamentos, produtos, utensílios e artigos médicos e hospitalares) e indústrias de serviços 

inovadores e de tecnologia para saúde. 

Objetivo: Inovação em modelo de negócio, processos e produtos 

As empresas do projeto já foram sensibilizadas em relação ao tema, conhecem conceitos básicos, 

benefícios e alguns exemplos aplicações de conceitos da Saúde 4.0. 

O objetivo do grupo, neste momento, é a aplicação na realidade da empresa. Por este motivo, 

buscamos programa de capacitação que auxilie o empresário a: 

• identificar os principais desafios e oportunidades no negócio,  

• avaliar quais as contribuições dos conceitos da Saúde 4.0 e das tecnologias disponíveis para 

a resolução dos problemas ou superação dos desafios identificados, 

• definir possíveis soluções para os problemas elencados; 

• avaliar os impactos e viabilidade da aplicação desta mudança. 

Espera-se que ao final do programa de capacitação os empresários tenham aplicados os conceitos, 

obtendo resultados como: aperfeiçoamento de processos, aperfeiçoamento/desenvolvimento de 

produto ou serviços, transição para uma gestão mais digital ou até a remodelagem do negócio.   

 Metodologia sugerida: Capacitação remota e consultoria online. Com encontros dinâmicos, 

rápidos e que utilize fermentas de design. 

Previsão de utilização da solução: junho de 2020 (prazo que pode ser alterado). 

Carga horária estimada: workshop 4h e consultoria 8h 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: 18/05/2020. 



  

 
 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 
em nosso Banco De Soluções De Propriedade Intelectual. 
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