
  

 
 

Porto Alegre, 9 de julho de 2020. 

Governança – Setor de Energia 

Escopo: Liderança 

Tema: Governança – Setor de Energia 

Objetivo:  

Proporcionar ambiente de criação de grupo com representantes/lideranças do setor de 

energia para fazer parte da governança setorial.  Levar os participantes ao engajamento e ao 

comprometimento na execução das ações, na aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos e no seu 

relacionamento com o grupo e com outros potenciais integrantes. Ao final os participantes deverão 

estar mobilizados para formação da governança da cadeia de energia elétrica no estado do RS, bem 

como, a construção de um plano de ação baseado nos principais gargalos que impedem o 

crescimento do segmento. 

Público-alvo: Lideranças empresariais, da academia, representantes governamentais, 

organizações do setor produtivo e da sociedade civil que atuam na cadeia de energia. 

Carga horária estimada: 12h de capacitação e 9h de consultoria em grupo (3 encontros de 3h) 

Formato: Remoto 

Metodologia sugerida:  

A solução deve sensibilizar e potencializar competências de liderança aos participantes. 

Auxiliar na mudança na composição e continuidade do grupo, balizando a construção de soluções, 

com foco no atingimento das ações e objetivos e no relacionamento com potencias integrantes. Gerar 

motivação, através da abordagem de valores e potencialização de pontos fortes. Deve ter na sua 

composição atividades de criação, práticas, experimentação, ferramentas de construção de planos 

e momentos de participação de terceiros com bate-papo e apresentação de boas-práticas. Deve 

proporcionar aos líderes, a conexão, a articulação e a gestão do desenvolvimento de ações para a 

cadeia de energia com base em informações, diagnósticos e dados do setor. Deve estimular nos 

participantes uma nova visão, quebra de paradigmas, a reflexão, a percepção e a preparação para 

enfrentar situações adversas sendo o protagonista de sua realidade do setor para prosperar e se 

desenvolver. Deve ter previsto na metodologia conteúdos sobre governança, inovação, 

relacionamento, levantamento das necessidades do setor, gargalos que impactam o segmento, 

ações que estão sendo realizadas, trabalhos que podem ser realizados em conjunto, tendências e 

cenários futuros, consenso e planejamento. Prever metodologia para os encontros online de 

consultoria em grupo. 

Conhecimento exigido: comprovação via relato de experiência e/ou registros de formações de 

grupos com abordagem no formato a distância. 

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para início da execução do produto no mês de 

agosto. 

Tipologia sugerida: Curso + consultoria 

 



  

 
 

Formato Sugerido: Remoto 

Prazo de cadastramento: 20 de julho de 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. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

