
  

 
 

Porto Alegre, 11 de junho de 2019. 

Oportunidade 65/2019 – Planejamento de vendas – Setor de Energia 

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

Escopo: Marketing e vendas 

Objetivos:  

Capacitar os participantes para que eles estabeleçam um planejamento estratégico comercial 

nas suas empresas. Estabelecer também um período e formato para acompanhamento e revisão.  

Ao final da solução, os empresários deverão estar aptos a definir planos táticos de vendas 

baseados em seus modelos de negócios e planejamento estratégicos. 

Conteúdo programático:  

▪ Conceitos: plano estratégico, operacional e tático; 

▪ Levantamento de informações internas e externas;  
▪ Definição de estratégias, objetivos, indicadores e metas empresariais;  
▪ Modelagem de negócios – conceito 
▪ Elaboração de plano tático de vendas 
▪ Planejamento da execução; 
▪ Canais de vendas e táticas para captação de clientes; 
▪ Ferramentas de marketing e vendas; 
▪ Estabelecimento de planos de ações para o alcance das metas do PEC; 
▪ Monitoramento e ajustes. 

 

Metodologia sugerida: Workshop ou oficina com consultoria 

Público-alvo: Empresas que participam do projeto Projeto Energia Mais – Integração e cooperação 
para crescer. São empresas atuantes na cadeia produtiva do setor de energias em especial energias 
renováveis. O trabalho deverá ser iniciado em agosto/2019 com o grupo da Regional Metropolitana 
e posteriormente poderá se estender para os demais grupos de outras Regionais. 

Carga horária estimada: Até 9 horas + 6 horas de consultoria. 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: Até 30 de junho de 2019. 

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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