AGIR

Aceleração e Geração de Impacto social no RS

CONTEXTO

O AGIR é uma iniciativa do SEBRAE RS que visa a apoiar empreendedores de
impacto em diferentes estágios de maturidade para que possam
potencializar seus modelos de receita, crescimento e impacto.
Em 2016 foram 13 negócios apoiados, em 2017 foram 51 negócios, e em
2018 pretende-se trabalhar com até 40 negócios.
Tendo em vista insumos coletados em 2 anos de trabalho, além da co-criação
com empreendedores realizada em janeiro de 2018, a seguir segue o escopo
de trabalho para 2018.

OBJETIVOS
OBJETIVO FINAL
Auxiliar na evolução de empreendedores e negócios de impacto do RS.

OBJETIVOS MEIO
Evolução dos negócios no Caminho Empreendedor (nº de movimentos realizados).
Evolução do faturamento dos negócios.
Evolução das capacidades empreendedoras dos participantes.

MÉTODO DE TRABALHO
Para a estruturação do programa, será utilizado o Caminho Empreendedor versão
impacto, metodologia própria da Semente que:
- Descreve os estágios de desenvolvimento de negócios de impacto inovadores;
- Define as ações/atividades a serem realizadas em cada estágio;
- Explicita os marcos/indicadores que devem ser cumpridos para o avanço ao próximo estágio.
O Caminho Empreendedor versão impacto foi desenvolvido a partir da experiência da
Semente de ter trabalhado com mais de 8.000 empreendedores ao longo de sete
anos, e são baseadas nos conceitos Lean Startup, Customer Development, Design
Thinking, entre outros.

ESCOPO
Turma START
– para quem está começando a empreender (estágio Explorar)

Turma MERCADO
– para quem está construindo seu negócio (estágios Engajar e Entregar)

Turma ESCALA
– para quem já gera impacto (estágios Vender e Crescer)

ESCOPO
Turma START – para quem está começando a empreender (estágio Explorar)
Oficinas semi presenciais mensais: 7 oficinas de 4h + 7 webinários de 1h
Consultorias individuais mensais: 7 sessões de 1h
Apoio à distância: 7h (1 hora por mês) para resolução de dúvidas e demais apoios pontuais

Consultorias coletivas: 3 sessões de 3 horas com mais 2 negócios com desafios semelhantes
Missão empresarial individual: Visita a uma empresa de impacto mais madura. As visitas serão
organizadas de maneira individual para maior aprofundamento dos aprendizados.

ESCOPO
Turma MERCADO – para quem está construindo seu negócio (estágios Engajar e Entregar)
Oficinas semi presenciais mensais: 7 oficinas de 4h + 7 webinários de 1h
Consultorias individuais mensais: 7 sessões de 2h
Apoio à distância: 7h (1h hora por mês) para resolução de dúvidas e demais apoios pontuais

Evento para formação de rede: Organização de evento focado em formação de parcerias
comerciais, no formato rodada de negócios.

ESCOPO
Turma ESCALA – para quem já gera impacto (estágios Vender e Crescer)
Oficinas semi presenciais mensais: 4 oficinas de 4h + 4 webinários de 1h
Consultorias individuais mensais: 6 sessões de 4h
Apoio de escritório: 6 horas mensais para análise de materiais e preparação para reuniões.

Evento para relação com investidores: Evento focado em abrir relacionamentos com potenciais
investidores.
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OFICINAS
Para dar ritmo e consistência ao trabalho, serão realizadas oficinas
presenciais para trabalho conjunto. Cada encontro terá um entregável (a ser
entregue ao fim da oficina) e uma missão (a ser entregue até a próxima
oficina).
Os encontros terão 4 horas de duração. Tópicos a serem trabalhados:
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WEBINÁRIOS

Para ritmo ao desenvolvimento, acontecerão webinars com pessoas convidadas,
sejam empreendedores, parceiros, investidores ou especialistas. O objetivo é de
reforçar o conteúdo trabalhado na oficina e aumentar a vivência empreendedora.
Cada webinar tem duração de 1 hora, sendo normalmente 30 minutos de
apresentação da pessoa convidada e 30 minutos de perguntas e respostas.
Acontecerão 7 webinários para a turma Start, 7 para a Mercado e 4 para a Escala.
Mesmo sendo focados em uma turma, todos webinários serão abertos para os
empreendedoras de todas turmas.
Os assuntos abordados seguem os tópicos das oficinas, porém podem ser
adaptados de acordo a necessidades que o grupo apresente.

CONTEÚDO DE APOIO
Para tornar as oficinas mais produtivas e oferecer conteúdos extra, os
participantes terão acesso a conteúdos online, que seguem as temáticas das
oficinas.
Os participantes também ganharão um Diário do Caminho, livro de trabalho
que contém todos exercícios para percorrer o Caminho Empreendedor.
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