Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

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

Café da manhã/Encontro com empresários e lideranças municipais
Michael Christian Andersen e Márcia Lucia Del Prette Novelli
Empresários e lideranças municipais
Julho/2005
Em andamento

Histórico do Projeto

Café da manhã/Encontro com empresários e lideranças municipais
A Regional Botucatu é composta por 41 cidades e possui uma região geográfica bastante extensa,
com alguns municípios distantes da Sede aproximadamente 200 km. Para aproximar os industriais
e lideranças regionais, são realizados Encontros Empresariais nos municípios de sua jurisdição,
com aproximadamente duas horas de duração, iniciado com um Café da Manhã. Posteriormente,
apresenta seus produtos e serviços e se coloca à disposição dos participantes e do Município, para
capitanear e apoiar ações para o desenvolvimento do setor industrial. Também são prestadas
informações para associação à Entidade. Estes encontros já foram realizados nos Municípios de
Avaré, Cerqueira César, Itatinga, Lençóis Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo, São Manuel e
Ourinhos. Neste ano, a Regional do Ciesp efetuou parceria com o Banco Nossa Caixa, que passou
a patrocinar o café e a ter um espaço para contato com os participantes do evento.
Objetivos do Projeto
• Interface com associados e lideranças dos municípios que integram a jurisdição da Diretoria
• Divulgação dos produtos e serviços do CIESP
• Expansão associativa
Descrição Passo a Passo
• Agendamento de data para o evento com representante local do CIESP. Nos municípios que
não possuem representantes o contato é efetuado na Associação Comercial e/ou Prefeitura
• Obs: O envolvimento da Prefeitura e/ou Associação Comercial é fundamental para o
sucesso do evento
• Emissão de convites – No convite constam como realizadores do evento: o CIESP, a
Prefeitura e/ou Associação Comercial local. Consta o apoio do Banco Nossa Caixa.
• Os realizadores e patrocinadores verificam e cruzam relação de convidados. Cada Entidade
distribui os convites para o seu respectivo mailling. O CIESP emite convites para Câmara
Municipal, imprensa e outros participantes.
• Após a abertura do evento, o diretor titular expõe a situação empresarial atualizada, a
importância do associativismo, a missão do CIESP e seus produtos e serviços.
• Os coordenadores dos Grupos de Trabalho da Regional apresentam os projetos, ações e
calendários das reuniões mensais de cada grupo. Grupos da Regional: Recursos
Humanos/Gestão de Pessoas; Saúde e Segurança do Trabalho; Exportação; Comitê
Financeiro; Meio Ambiente; Tecnologia da Informação; NJE.
• Espaço para debates;
• Informações sobre associações, distribuição de fichas, agendamento de visitas às empresas
interessadas em associar-se, troca de cartões.
• Acompanhamento pós-evento: andamento das ações apresentadas/solicitadas durante
evento, contato com empresas não associadas.
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.

