Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:
Cliente:
Iniciado em:
Concluído em:

CAIE – Centro de Apoio de Investimentos Empresariais
Arcangelo Nigro Neto
Associados, não associados; Poder Público e a comunidade em geral
Dezembro/2005
Dezembro/2006

Histórico do Projeto

CAIE – Centro de Apoio de Investimentos Empresariais
A Diretoria Regional do CIESP identificou as seguintes dificuldades entre seus associados, no que
se refere a credito para o empresariado local; linhas de financiamento do BNDES; dificuldade de
relacionamento com a gerencia dos bancos locais; e outras situações como: dificuldade de
obtenção de capital de giro, obtenção de financiamento com juros razoáveis.
Com base nesse levantamento, foram convocadas as entidades representativas e proposto o
projeto. Para que houvesse uma gestão independente a OSCIP, ADA - Agência de
Desenvolvimento de Araraquara, foi escolhida como gestora do projeto.
Entidades participantes: Prefeitura; Ciesp; Sincomercio; Sindicato Rural; Setcar; Sebrae e Senac
Objetivos do Projeto
• Assessorar os empresários na obtenção de recursos
• Informar sobre as linhas de financiamento e capital de giro, suas características e finalidades
• Orientar na elaboração dos planos de negócios
• Orientar na negociação com os agentes financeiros
• Criar cultura empresarial voltada ao planejamento e definição de metas
Descrição Passo a Passo
• Convite a todas as entidades representativas
• Adesão das entidades interessadas e definição do escopo de cada uma
• Definição do sistema de trabalho: contratação de um consultor para informar e orientar,
mantido pelos parceiros do projeto
• Espaço com mesa e cadeiras cedido pelo SINCOMERCIO devido à localização
privilegiada
• Computador para uso cedido pelo SENAC
• Contratação do Consultor pela ADA e definição da remuneração compatível com a
arrecadação dos parceiros
• Definição da política de atendimento
• Definição dos horários de atendimento e sistema de agendamento
• Organização da divulgação pelos parceiros a seus associados e a comunidade
• Realização de reuniões no Agente financeiro e/ ou no CAIE para apresentação do projeto
• Evento com agentes financeiros para divulgação da postura e de suas linhas de
financiamento
• Evento de crédito ou feirão de crédito a fim de divulgar o Cartão BNDES
Proposto ao BNDES a constituição do CAIE em Posto de Informações do BNDES
1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

