
  

 
 

Porto Alegre, 23/07/2021. 

Oportunidade 97/2021 – Ganhos Rápidos – Serra FoodTech 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Desenvolvimento de Produto 

Tema: Tendências e produtos de alimentos e bebidas com valor agregado 

Setor: Alimentos e Bebidas 

Objetivo:  

Auxiliar no acesso a mercado através do fomento ao desenvolvimento ou aprimoramento de 

produtos de alimentos e bebidas, a partir das tendências e necessidades do mercado. Estimular 

empresários para a mudança de mentalidade na busca por oportunidades de novos negócios a partir 

das tendências de consumo de alimentos e bebidas e do novo comportamento dos consumidores. 

Auxiliar o planejamento de novos produtos de alimentos e bebidas, ou a aprimorar produtos 

existentes, a partir da utilização de insumos característicos e abundantes no nosso estado, de forma 

inovadora, agregando valor. Estimular a integração dos diferentes elos da cadeia produtiva de 

alimentos e bebidas, apresentando oportunidades para que produtores rurais, agroindústrias, 

indústrias e varejistas possam planejar e desenvolver produtos mais aderentes as demandas de 

mercado. Conectar as pequenas empresas as oportunidades existentes no mercado das grandes 

indústrias e grandes redes varejistas e de serviços. 

É esperado que, ao final do atendimento, cada empresa participante deva conhecer as etapas 

necessárias para o desenvolvimento de um produto e ter no mínimo um protótipo ou o produto 

desenvolvido. 

 
Metodologia: 
  

Deve constar na estrutura do programa, variações de intervenções e tipologias de 
abordagem, tanto no coletivo quanto para a empresa. Proporcionar a mescla entre palestras, 
workshops, mentorias e outras formas de intervenções que possibilitem a troca e reflexões entre os 
participantes. Ter diferentes facilitadores/especialistas para as ações que abordem os assuntos 
sugeridos com olhares estratégicos para o mercado. 
 
Público-alvo: Produtores rurais, agroindústrias, indústrias e varejistas de alimentos e bebidas com 

capacidade de investimento e que já atuam no mercado, participantes do projeto Foodtech RS. 

Formato: Online 



  

 
 

Carga horária estimada:  a sugerir. 

Temas para o Programa: 

• Avaliação de potencial da empresa e de oportunidades no mercado; 

• Tendências para alimentos e bebidas: pesquisas sobre o mercado de alimentos e bebidas, 

informações sobre as tendências de consumo e o comportamento do consumidor, lacunas e 

oportunidades de novos negócios para os micro e pequenos, oportunidades e conexões com 

grandes empresas da cadeia produtiva.  

• Planejamento de produtos: avaliar as oportunidades do mercado apresentadas e identificar 

que oportunidades possuem aderência a estratégia da empresa. Boas práticas em processos 

de desenvolvimento de produtos de A&B e brainstorming para ideias de produtos. Definição 

do produto, identificar características e vantagens competitivas, esclarecer funcionalidades e 

validar viabilidade do desenvolvimento.  

• Desenvolvimento do protótipo do produto: auxiliar no desenvolvimento do protótipo do 

produto, desenvolvimento de ficha técnica, tabela nutricional, informações de rotulagem 

geral, análise de viabilidade técnica e econômica, orientações de embalagem, validade e 

orientações para transporte e armazenamento, informações gerais sobre a legislação vigente. 

• Análise e teste de mercado: auxiliar na realização de testes e validação do produto junto ao 

mercado consumidor e aos possíveis parceiros de negócios.  

• Viabilidade: apoiar a estruturação do estudo de viabilidade econômica financeira para o 

desenvolvimento e lançamento do produto e conhecer técnicas para formação do preço de 

venda.   

• Lançamento: auxiliar nas projeções para a definição da produção, definição do 

posicionamento do produto e das estratégias de venda, elaboração do plano de marketing, 

avaliação de canais de venda e das oportunidades de mercado para o produto. 

Conhecimento:  Ter experiência de atuação no tema e atendimento de empresas de Alimentos e 

Bebidas. 

Etapas: 

• Cadastramento do Programa – 23/07/2021 

• Envio do relato de conhecimento – 28/07/2021 

• Envio da proposta do Programa – 28/07/2021 

• Avaliação dos critérios eliminatórios – 29/07/2021 

• Avaliação dos critérios pontuados – 30/07/2021 

• Seleção da empresa fornecedora – 02/08/2021 



  

 
 

Prazo: cadastramento do programa no integra (Banco de Produtos), envio do relato e proposta: 

28/07/2021. 

O relato e proposta devem ser encaminhados para o e-mail gabrielap@sebraers.com.br.  

 

Critérios analisados: 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no Edital de Cadastramento e Credenciamento SEBRAE/RS Nº 

02/2016, versão 04, de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e 

Consultoria com Produtos de sua Propriedade Intelectual 

o Empresa ser apta em instrutoria e consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Encaminhar o relato no prazo 

o Encaminhar a proposta do programa no prazo 

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo 

o Atendimento da metodologia 

o Atendimento dos temas  

o Consistência da proposta do programa 

o Identidade visual da proposta do programa 

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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