REGULAMENTO

CONSIDERANDO QUE:
MENTORIA é uma ferramenta de desenvolvimento profissional que consiste
em uma pessoa experiente ajudando outra em dificuldade. O mentor é uma espécie de guia,
alguém com experiência profissional no campo de trabalho da pessoa que está recebendo a
mentoria.
MICROEMPA JOVEM é
, a Microempa, seus associados, e a comunidade.
PROGRAMA PROSPERAR é um projeto de mentoria para auxiliar
empreendedores estabelecidos a planejar estratégias para alavancar o seu negócio.
A MICROEMPA JOVEM DE CAXIAS DO SUL torna público que estão
abertas as inscrições para o PROGRAMA PROSPERAR – IMPULSIONE O SEU NEGÓCIO,
que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de MEI ou MPE através da orientação de
profissionais (mentores) experientes em diversas áreas de necessidade empresarial.
Para os mentorados, esta é uma oportunidade para aperfeiçoar seu
relacionamento interpessoal e networking com outros mentores e empreendedores de alto
potencial, além de contribuir com o desenvolvimento da comunidade MICROEMPA.
O direcionamento indicado pelos mentores não é de aplicação obrigatória
na empresa participante, embora prestigie o projeto com a mesma.
A atuação dos mentores no projeto acaba concomitantemente com o último
encontro/fechamento.
O compromisso do mentor é orientar os empresários em questões relativas
à sua especialização profissional.
Para participar do programa a MEI ou ME empresa candidata deverá ter seu
negócio gerando receita há pelo menos 6 meses e estar sediada na cidade de Caxias do Sul.
Após o início das atividades do Programa, as demandas de mentorias serão
intermediadas pelo coordenador do projeto, Sr. Alexandre Tessari, a fim de identificar o mentor
ideal para a questão apresentada pela empresa escolhida.
A candidatura das empresas (aptas a participar do programa) deve ser feita
através do site da MICROEMPA.
Para realizar sua inscrição, a empresa candidata deve preencher a ficha de
inscrição disponível no endereço eletrônico www.microempa.com.br

Só haverá a escolha de uma empresa para participar do projeto, que será
eleita sem critérios objetivos, cabendo à equipe organizadora avaliar, através das aptidões
pessoais de cada membro, qual a empresa que melhor se enquadra dentro das possibilidades
de auxilio do grupo de trabalho (mentores).
O projeto consiste em 6 encontros que poderão variar entre 1h a 2h cada.
Os encontros serão presenciais, na sede da Microempa, em datas e
horários a combinar, a principio, com periodicidade quinzenal.
A mentoria começará por um diagnostico da situação atual do negócio,
passando por uma revisão, reestruturação do planejamento estratégico e encontros focados
em necessidades especificas (exemplo: marketing, finanças, comercial, jurídico...).
O cronograma previsto para o projeto é o que segue:

1- Diagnostico do negócio e dos problemas do negócio (1h): Nesta primeira etapa os mentores
farão um diagnostico sumário da situação atual da empresa, utilizando ferramentas e
processos similares ao que utilizam no dia a dia. Nesta fase procurar-se-á entender quais
problemas a empresa está enfrentando, e por quais motivos, além de buscar por diferenciais e
atributos positivos que possam ser potencializados.
2- Estruturação do planejamento estratégico e planos de ação (2h): Baseado no diagnóstico, a
equipe de trabalho dará inicio a proposição de nova estratégia da empresa, estabelecendo
onde ela se encontra e para onde quer ir. A equipe de trabalho traçará planos de ação que
julgam ser importantes para trazer resultados traçado.
3- Devolutiva do planejamento estratégico / Consultoria em área específica que tenha se
mostrado necessária (1:30h): Neste estágio a equipe de trabalho já estará a um passo de olhar
mais a fundo áreas especificas de necessidade da empresa, destacando profissional específico
para auxiiar no processo de mentoria e propostas de ações.
4- Consultoria em área de específica (1h)
5- Consultoria em área de específica (1h)
6- Consultoria em área específica / Revisão e encerramento da mentoria (1:30h): No último
encontro será realizada a conclusão do processo de mentoria com uma revisão do que foi feito,
análise de possíveis correções que possam ter ocorrido ao longo do caminho, ou que poderão
ser necessárias no futuro.
7- Fechamento: a empresa que receber a mentoria terá um prazo, de aproximadamente duas
semanas para apresentar aos convidados o trabalho desenvolvido pelo grupo de mentores. Na

apresentação, além de mostrar o resultado fruto do projeto, a empresa selecionada terá a
oportunidade de divulgar sua empresa, prospectar e oferecer seu produto/serviço a possíveis
clientes, através de um pitch aos presentes.

Projeção de datas:
Início das inscrições: 30/04/2018
Final das Inscrições: 06/05/2018
Divulgação dos candidatos aprovados para a fase de matching: até 21/05/2018
OS: As datas estão sujeitas a alteração por conveniência da equipe de trabalho, sempre
almejando melhores resultados.

