
  

 
 

Porto Alegre, 10 de julho de 2019. 

 
Oportunidade 64/2019 – Comunicação e posicionamento digital - Gastronomia 

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

Tema: Marketing digital 

Objetivo:  

• Ampliar a presença digital e a atração de novos clientes para as empresas participantes dos 

projetos. 

• Proporcionar aos empresários autonomia em marketing digital em mídias sociais, auxiliando 

na identificação do cenário no qual a empresa está inserida, promover ações direcionadas ao 

público alvo do empreendimento e capacitar o empresário para análise de métricas, criação 

de conteúdo e adequação de campanhas e anúncios.   

A solução proposta deverá abordar os conteúdos através de conceituação aliada à prática. 

 

Conteúdo programático:  

➢ Funil de vendas; 

➢ Identificando e relacionamento com o consumidor;  

➢ Estratégias para atração de novos clientes; 

➢ Ampliação da presença digital; 

➢ Principais mídias sociais e canais digitais para a gastronomia; 

➢ Principais apps e plataformas de avaliação (TripAdvisor, Google Meu Negócio, e 

Facebook Meu Negócio etc.): custos, funcionamento, benefícios e principais cuidados; 

➢ Criação e/ou adequação de contas e perfis; 

➢ Análises e métricas.   

 

Metodologia sugerida: Workshop ou oficina com consultoria 

Tipologia: Instrutoria com consultoria 

Público-alvo: Empresas que fazem parte do projeto Gastronomia de Experiência Serra Gaúcha 
Sebrae/RS, com previsão de execução prevista para iniciar em agosto.  

Carga horária estimada: até 6 horas de capacitação + 6 horas de consultoria  

Prazo de cadastramento: Até 30 de junho de 2019. 

 

 

 



  

 
 

Observações Finais: 

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

