
  

 
 

Porto Alegre, 18 de setembro de 2019. 
 

Oportunidade 91/2019 – Inteligência de mercado para indústria Metalmecânica 

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

Tema: Marketing e Vendas. 

Objetivos:  

Capacitar os participantes para que eles identifiquem e estabeleçam os seus diferenciais 
competitivos perante a concorrência. 

Ao final, cada empresa deverá refletir e estabelecer o que é valor na percepção do seu cliente, 
assim como apresentar de maneira clara e objetiva seus diferenciais competitivos. 

Conteúdo programático sugerido:  

➢ Posicionamento; 
➢ Mapeamento dos diferenciais competitivos (na indústria metalmecânica e nas 

empresas que participam do projeto);  
➢ Diferenciais competitivos e valor agregado;  
➢ Alternativas para agregar valor ao produto; 
➢ Percepção de valor (ótica do cliente);  
➢ Perfil do cliente; 
➢ Percepção cliente final (B2C) x cliente empresa (B2B); 
➢ Elaboração de orçamento customizado e atrativo; 
➢ Etapa de orçamento (prática de acompanhamento). 

  
Metodologia sugerida: Workshop ou oficina com consultoria.  

Público-alvo: Solução exclusiva para 13 empresas participantes do Projeto Inteligência de Mercado 
- Setores Pré e Pós Colheita de Grãos (Metalmecânico Região Noroeste do RS). 

A empresa escolhida para atender esta demanda deverá possuir disponibilidade para atender 
prioritariamente a região Noroeste do RS, com execução prevista para iniciar em outubro de 2019. 
Após este período, outros projetos do mesmo setor/segmento poderão solicitar a utilização das 
soluções homologadas. 

Carga horária estimada: 6 horas + consultoria  

Prazo de cadastramento e envio da documentação: Até 29 de setembro 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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