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Título: IMPULSIONANDO MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E MICROEMPRESAS 

Ano: 2021  Período: 06/2021 à 12/2021. 

Categoria: PROJETO 

 

 

Detalhes do Projeto 
 

Objetivo Geral 

 

Impulsionar 05 (cinco) microempreendedores individuais e/ou microempresas, afetadas pela 

pandemia, por meio da remodelagem de negócio numa perspectiva sistêmica e estratégica 

 

Metodologia: 

 

Será utilizado como metodologia de gestão do projeto o guia PMBOK(2017) e o ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) de melhoria contínua em cada etapa, de modo que cada uma será planejada, 

tendo sua execução permanentemente verificada, a fim de se possa, caso necessário, agir de imediato 

para corrigir e, por fim, alcançar o objetivo. 

O trabalho será desenvolvido pelo Coordenador da equipe e 06 bolsistas e atenderá 05 (cinco) 

microempreendedores individuais e microempresas. As atividades serão divididas entre a equipe do 

projeto de acordo com as peculiaridades de cada negócio, mas sempre buscando o trabalho integrado 

de modo que os alunos bolsistas possam participar de todas as etapas, vivendo o maior número de 

experiências possíveis, e os empreendedores possam se sentir verdadeiramente assessorados e 

acolhidos. Para tanto, projeto será desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: 

Primeira etapa: Reunião inicial com os empreendedores para apresentação do projeto. Segunda etapa: 

Diagnóstico Empresarial – Nessa etapa busca-se conhecer a situação atual do pequeno negócio, a 

partir das seguintes atividades: 

 

1. Identificação do problema apresentado; 

2. Preparação para a coleta de dados; 

3. Coleta de dados;
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4.  Seleção dos dados 

5. Resumo dos dados; 

6. Análise dos dados; 

7. Reunião de feedback; 

 

Terceira etapa: Remodelagem do negócio. 

Quarta etapa: Pesquisa de mercado e avaliação dos resultados; 

Quinta etapa: Elaboração do plano de ação (apoio); 

Sexta etapa: Execução, acompanhamento e avaliação do plano de ação; 

Sétima etapa: Encerramento do projeto. 

 

Metas e Indicadores 

 

Meta Indicador Descrição Fórmula 

Assessorar 05 (cinco) 

pequenos negócios de 

forma ininterrupta 

durante 06 (seis) meses. 

Negócios 

atendidos 

Mede a quantidade de pequenos negócios 

que aderiram ao projeto e permaneceram 

ininterruptamente os (seis) meses. 

Somatório dos 

negócios que 

permaneceram 

Realizar diagnósticos de 

05(cinco) pequenos 

negócios. 

Diagnósticos 

realizados 

Mede a quantidade de diagnósticos e 

pequenos negócios concluídos 

Somatório dos 

diagnósticos 

concluídos 

Remodelar 05 (cinco) 

pequenos negócios com 

uso do modelo Canvas 

Negócios 

remodelados 

Mede a quantidade de negócios 

remodelados com o modelo Canvas 

Somatório dos 

negócios 

remodelados 

Realizar 05 (cinco) 

pesquisas de mercado 

Pesquisas 

realizadas 

Mede a quantidade de pesquisas de mercado 

realizadas referente aos pequenos negócios 

Somatório dos 

negócios 

remodelados 

Realizar 05 (cinco) 

pesquisas de mercado 

Pesquisas 

realizadas 

Mede a quantidade de pesquisas de mercado 

realizadas referente aos pequenos negócios 

Somatório das 

pesquisas 

concluídas 

Elaborar 05 (cinco) 

planos de ações (apoio) 

Planos 

elaborados 

Mede a quantidade de planos de apoio 

elaborados. 

Somatório dos 

planos elaborados. 

Cumprir 100% dos 

planos de apoio 

elaborados 

Execução 

dos planos 

Mede o número de atividades cumpridas 

nos planos de apoio em relação ao total 

planejado 

(Número de 

atividades 

executadas / Total 

de atividades 

previstas) x 100 

 

Membros da Equipe 

 

Nome Categoria Função 

Luciano de Araújo Silva Técnico Coordenador 

6 Discentes Discente Bolsistas 
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Cronograma 

 

Atividades 
Meses 2021 

Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reunião inicial com os empreendedores para apresentação 

do projeto. 
x 

      

Diagnóstico: reunião inicial com os empreendedores- 

identificar quais as preocupações, o problema apresentado e 

sua real dimensão. 

x 
      

Diagnóstico: reuniões individuais de preparação para a 

coleta de dados: deliberar em conjunto com os 

empreendedores acerca do início da coleta de dados; (ii) 

definir a extensão dos dados que serão pesquisados; (iii) 

definirquais as pessoas integrantes dos respectivos negócios 

participarão da coleta de dados; (iv) definir o método de 

coleta de dados mais adequado à realidade de cada pequeno 

negócio (questionário, entrevista, análise de documentos, 

etc); 

x 
      

Diagnóstico: coleta de dados x 
      

Diagnóstico: seleção dos dados relevantes x 
      

Diagnóstico: resumo objetivo dos dados x 
      

Diagnóstico: avaliação dos dados x 
      

Diagnóstico: Reuniões de feedback com os empreendedores x 
      

Remodelagem dos negócios- Reunião inicial com os 

empreendedores para apresentação da metodologia Canvas  
x 
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Remodelagem dos negócios- 1ª rodada de reuniões 

individuais com cada empreendedor para preenchimento do 

Canvas 
 

x 
     

Remodelagem dos negócios- 2ª rodada de reuniões 

individuais com os empreendedores para preenchimento do 

Canvas 
 

x 
     

Remodelagem dos negócios- reuniões individuais com os 

empreendedores para fechamento do Canvas  
x 

     

Elaboração dos questionários para realização das pesquisas 

de mercado  
x 

     

Realização das pesquisas de mercado 
 

x x 
    

Avaliação dos resultados da pesquisa de mercado 
  

x 
    

Elaboração dos planos de apoio 
  

x x 
   

Execução, acompanhamento e avaliação dos planos de 

apoio    
x x x x 

Encerramento – Avaliação dos resultados e apresentação 

aos empreendedores       
x 

Encerramento – apresentação dos resultados em evento 

geral       
x 

 

 

Contato 

 

Coordenação: Luciano de Araújo Silva 

E-mail: luciano.silva@ifal.edu.br 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Antonio Carlos Silva dos Santos  

Coordenador de Extensão 

IFAL - Campus Satuba 


