
 

 

Porto Alegre, 18 de setembro de 2020. 

 

Oportunidade 70/2020 – Comportamento Empreendedor 

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

Escopo: Empreendedorismo 

Tema: Comportamento empreendedor 

Objetivos:  

Devido a este novo contexto, e oportunidades, estamos buscando uma proposta de 

capacitação, no formato sugerido de workshop/oficina online comportamental, com foco em 

empreendedorismo, abordando construção/desconstrução de comportamentos. Levar o 

empresário a reflexão e conhecimento das características empreendedoras e o equilíbrio entre 

elas. Algo que o participante se sinta desafiado, e que consiga observar suas atitudes e reações. 

Assuntos que podem ser abordados: reflexões na prática de novos princípios, o que está em seu 

entorno, resolução de problemas, tomada de decisão assertiva, fluxo ágil, necessidade dos 

clientes, estratégias emergentes, liderança criativa, inovação e tendências. Prever uma ou mais 

dinâmicas com Lego. Necessário que a metodologia possa ser aplicada nos formatos online e 

presencial (posteriormente). 

Importante prever nas atividades o processamento – metodologias ativas - com feedback e ciclo 

de aprendizagem vivencial (CAV). Proporcionar ao participante a reflexão de potencializar e 

desenvolver onde se destaca a necessidade. 

Público-alvo: Clientes dos Projetos de Atendimento Individualizado do Sebrae RS.  

A solução será para atendimento em todas as regiões do RS. Caso exista alguma restrição quanto 
a deslocamentos e abrangência estadual, solicitamos que seja sinalizada. 

Carga horária estimada: Sugestão de 6 a 12h.  

Metodologia sugerida:  

A proposta deve apresentar conteúdos relacionados a empreendedorismo, 

comportamento, atitudes, reações adversas, relacionando com a realidade empresarial. Contribuir 

para o entendimento sobre as características empreendedoras com uma abordagem baseada em 

atividades vivenciais, desafiadoras e práticas que tratam de reação x emoção, experimentação 

com a utilização da metodologia Lego Serious Play®.  

Importante prever técnicas e ferramentas para engajamento do grupo para mantê-los motivados 

e interagindo, especialmente no formato online. Para isso, avaliar a melhor plataforma, o número 

de participantes máximo para cada turma, e prever o acompanhamento das atividades propostas. 

Conhecimento desejável: formações em dinâmica de grupo, atividades vivenciais, jogos 

empresariais, ferramentas de engajamento online. 

 



 

Conhecimento exigido: formação na Metodologia Lego Serious Play®. 

Tipologia sugerida: Workshop/oficina 

Prazo de cadastramento: 27 de setembro de 2020. 

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. 

Demandante: Tanara Souza e Jamila Ferreira 
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