
ACELERA DIGITAL

1. Tema:

Desenvolvimento Tecnológico

2. Subtema:

Transformação Digital

3. Categoria de Serviço

Acesso a Serviços de Terceiros

4. Tipo de serviço / Instrumento

Consultoria tecnológica

5. Modalidade

A distância

6. Público Alvo:

MEI, ME e MPE

7. Setor indicado

Agronegócio, Comércio, Indústria, Serviços

8. Macrossegmento

-

9. Descrição

ETAPA 01 | DIAGNÓSTICO DA EMPRESA
● Realizar reunião de abertura junto ao cliente para nivelamento do escopo do

trabalho;
● Briefing com o cliente para levantamento de dados, requisitos e informações

que nortearão o desenvolvimento do projeto;
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● Elaboração da lista de necessidades, do cronograma de atividades com as
datas de cada etapa do projeto.

● Realização de diagnóstico da empresa e de seu segmento observando os
seguintes aspectos, quando aplicáveis:

○ Caracterização do público-alvo;
○ Levantamento do estilo da loja;
○ Caracterização do produto ou serviço da empresa.

ENTREGA ETAPA 01: Documento contendo os responsáveis pela prestação do
serviço, o escopo do serviço, relatório do diagnóstico, o plano de ação com o
cronograma das atividades e outros aspectos acordados entre as partes, assinado
pela Empresa Demandante.

ETAPA 02 | ESCOPO DO ATENDIMENTO:
- Criação de personas;
- Criação de um e-mail Gmail;
- Cadastro da empresa no Google Business (é necessário ter um Gmail);
- Criação ou adequação de uma página empresarial no Facebook;
- Criação ou adequação de um perfil profissional no Instagram;
- Orientação para criação de loja no Facebook e Instagram;
- Orientação sobre recursos da plataforma Facebook;
- Orientação sobre recursos da plataforma Instagram;
- Orientação para estratégias de vendas e relacionamento nas redes sociais;
- Orientação sobre modelos e possibilidade de interação com a audiência;
- Orientação para adequação da conta do Whatsapp Business (como criar

catálogo,perfil com apresentação comercial, lista de transmissão, grupos,
criação de etiquetas e dicas para melhor utilização da plataforma Whatsapp
Business);

- Implantar junto às empresas a análise de dados e métricas de cada plataforma;
- Orientação para calendário de postagens com ideias e tipos de conteúdo para

cada rede social para os próximos 30 dias;
- Desenvolvimento de estratégias de divulgação orgânica, captação de

audiência e leads, bem como, uso de hashtags.
- Orientação para a entrada da empresa em plataformas de marketplaces.

ENTREGA ETAPA 02: Relatório com as orientações repassadas para operação dos
canais digitais e material em PDF com prints das contas criadas Facebook, Instagram
e Google Meu Negócio.

Formato de Atendimento:
- Um encontro individual para briefing, entendimento da necessidade do cliente e
definição de persona (1 hora)
- Um encontro individual para criação de Facebook, Instagram, Google Meu Negócio e
orientação de criação de Whatsapp Business (1h30min)
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- Uma orientação coletiva de ferramentas de Instagram; Facebook (1h30min)
- Uma orientação coletiva de ferramentas de Google Meu Negócio; WhatsApp
Business; + orientação sobre vendas no online/offline (1h30min)
- Um encontro coletivo para orientação de implantação do funil de venda + criação de
conteúdo (1h30min)
- Elaboração de relatório individual (1 hora)
- Devolutiva e orientação individual. (1 hora)

Observação:
Durante toda a consultoria, será disponibilizado um canal de atendimento
individual e sob demanda para alinhamento do escopo.

10.Pré-Requisito

Ficha a ser realizada com o mínimo de 10 e máximo de 20 de empresas.

11. Benefícios e Resultados Esperados

Aceleração em tecnologias e ferramentas digitais aplicadas para pequenos negócios.

12.Estrutura e materiais necessários

-

13. Responsabilidade da empresa demandante

1. Aprovar a proposta do Sebrae, valores e condições de pagamento.
2. Conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas da
prestadora de serviço.
3. Disponibilizar agenda prévia para realização das reuniões virtuais e aplicação das
ferramentas, práticas sugeridas.
4. Fornecer informações técnicas sobre os seus processos, produtos ou serviços à
prestadora de serviço para o desenvolvimento do trabalho.
5. Avaliar o serviço prestado.

14.Responsabilidade da prestadora de serviços

1. Elaborar proposta, escopo de trabalho, cronograma das etapas do trabalho, agenda
de reuniões virtuais e atividades.
2. Fornecer as entregas previstas, validadas pela empresa demandante, ao Sebrae.
3. Cumprir com as obrigações previstas no Regulamento do Sebraetec.
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15.Perfil desejado da empresa de serviço

É necessário que a prestadora de serviço tenha profissional com competência em
marketing digital (estratégia, canais digitais, ferramentas digitais), com habilidade na
realização de consultoria individual à distância, produção e disseminação de
conhecimento sobre ferramentas digitais, boas práticas e conteúdos especializados a
partir das necessidades das empresas demandantes.

16.Pré-Diagnóstico

-

17.Observações
1. O atendimento será feito de forma on-line.
2. Será utilizado uma plataforma de videoconferência para a prestação do serviço ao
cliente.
3. A prestadora de serviços disponibilizará ao longo da consultoria WhatsApp para
esclarecimentos de dúvidas.

OUTRAS OBSERVAÇÕES
1. Na impossibilidade desta ficha técnica ser aplicada presencialmente, ela poderá ser
aplicada de forma remota (ferramentas de videoconferência, ligações telefônicas,
aplicativos de mensagens e/ou e-mails). No momento da contratação a empresa
demandante deverá ser comunicada que parte do serviço ou a integralidade dele,
quando aplicável, acontecerá de forma remota. Além disso, o alinhamento do formato
do atendimento deve ser feito na Etapa 01 entre a empresa demandante e a
prestadora de serviço tecnológico;
2. Na impossibilidade de as entregas serem assinadas fisicamente pela empresa
demandante, elas poderão ser validadas via assinatura digital, aceite eletrônico ou
e-mail, em que a empresa demandante deverá manifestar o aceite e encaminhar para
a prestadora de serviço tecnológico, e esta deverá incluir o comprovante de validação
da empresa demandante nas entregas para o registro do atendimento;
3. A consultoria não inclui a produção de informações técnicas necessárias ao
consumidor de modo a se atender aos requisitos legais.
4. Os valores dos honorários apresentados devem incluir todas as despesas com
impostos e encargos sociais, conforme legislação tributária em vigor, que possa incidir
sobre o objeto da proposta;
5. Despesas adicionais com terceiros (direitos autorais, fotografias, hospedagem,
imagens, registro de domínio, revisões, textos, conteúdo dinâmico, entre outros) ficam
a cargo exclusivo do cliente e devem ser previamente autorizadas por ele durante a
validação da proposta de trabalho;
6. É de responsabilidade do prestador de serviço todo o projeto, da concepção à
aprovação do cliente;
7. O prestador de serviço não pode ser responsabilizado por erros de terceiros
contratados pelo cliente.
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