
 

Porto Alegre, 03 de julho de 2018. 
 
 
 

Oportunidade 59/2018 – Diagnóstico indústria da moda 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade 
Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: Preparação para prospecção de mercado 

Escopo: Mercado 

Objetivos:  

Identificar se as empresas estão preparadas para a comercialização, verificando se as indústrias 

têm identidade e posicionamento de marca estabelecidos, se conhecem o perfil de loja cliente, se têm 

estratégia e materiais de comunicação da marca adequados. 

Avaliar como a indústria apresenta seus produtos, identificando se utiliza formato de exposição 

ideal para a proposta de marca. 

Na avaliação, prever entrega de relatório com orientações contemplando o que a empresa precisa 

adequar. 

As empresas que serão submetidas a este diagóstico já participaram do PROGRAMA DA MODA, 

cujo objetivo é habilitar o empresário a coordenar a gestão de seus produtos, realizando análise de 

dados referentes à sua área de atuação, aprendendo métodos de pesquisa e desenvolvimento de 

coleção. 

 

Itens de análise sugeridos:  

➢ Posicionamento 

➢ Identidade de marca e materias relacionados à prospecção 

➢ Perfil das lojas alvo 

➢ Estratégias de comunicação 

➢ Apresentação de produtos e formatos de exposição 

Metodologia sugerida: consultoria 

Tipologia: Consultoria (diagnóstico) 

Público-alvo: Empresas que fazem parte do projet Indústria da Moda - Conexão Moda Região 
Metropolitana do SEBRAE/RS. 

Carga horária estimada: Suficiente para realização dos diagnósticos (individualizado), suficiente para 
identificação dos itens sugeridos e contemplando relatório com orientações para as adequações 
necessárias. 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: Até 22 de julho de 2018. 

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

