ASID e PwC Brasil: Mentoria em Gestão 2019
Você trabalha em uma organização social que visa transformar a realidade social de
pessoas com deficiência (PcD), porém estão com dificuldades de como gerir a organização para
obter o máximo de potencial dela?
Tem interesse em aumentar o nível de profissionalização, contando com a ajuda de
experts do setor privado, ampliar seus horizontes e entrar em contato com ferramentas e
práticas novas?
A PwC Brasil, em parceria com a ASID Brasil, realizará a terceira edição do projeto
Mentoria em Gestão, o qual tem como objetivo desenvolver a gestão de organizações do
terceiro setor que atuem na causa da pessoa com deficiência e façam parte da Rede ASID.
A ASID Brasil é uma organização que visa transformar a vida de pessoas com deficiência
a partir da construção de uma sociedade inclusiva.
A PwC é uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo nas áreas de
auditoria, consultoria e outros serviços acessórios para todo tipo de empresas e no mundo
inteiro.
Este edital selecionará organizações sociais que atuem nas áreas de educação e inserção
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Faça a inscrição da sua instituição até 03/07/2019!

COMO FUNCIONA O PROJETO?
O Mentoria em Gestão é um projeto de voluntariado, no qual os colaboradores da PwC
serão mentores das instituições selecionadas, com o objetivo de alavancar a gestão, a fim de
potencializar o impacto da organização aos beneficiários atendidos.
O projeto de Mentoria em Gestão selecionará três organizações sociais e tem duração
de cinco meses, divididos em algumas fases principais:

1. Aplicação do Índice de Desenvolvimento de Escolas Especiais IDEE: metodologia da
ASID Brasil que mensura o nível das organizações em setores como marketing, captação
de recursos, financeiro, dentre outros.
2. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): após a mensuração dos
dados compilados pelo IDEE será desenvolvido e validado com a organização um PDI
específico a partir do cenário/situação em que a mesma se encontra.
3. Realização dos encontros: Encontros presenciais de capacitação dos voluntários em
conjunto com a Organização. Lembrando que os encontros ocorrem na sede da PwC, na
Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, SP, 05001-903, Barra Funda,
Zona Oeste de São Paulo, à partir das 18h. Verifique com sua equipe a disponibilidade
entre vocês para os encontros.
4. Mensuração de Impacto: a organização poderá vivenciar de perto o antes/depois da
sua gestão, e com isso gerar maior sustentabilidade na organização, a partir de
estratégias desenvolvidas pelos voluntários mentores da PwC, com base na metodologia
da ASID Brasil.
A Mentoria deverá acontecer em no mínimo três encontros por área, com horários
acordados entre mentores e mentorados, dentro do cronograma disposto pela ASID.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Lembrando que para ter essa experiência incrível de mentoria em gestão com a PwC é
necessário:
●

Participar da Rede de Organizações Sociais da ASID Brasil, com o Termo de Parceria
assinado;

●

Nunca ter participado de um projeto de Mentoria em gestão;

●

Ter o foco de atuação em inserção de PcD no mercado de trabalho E/OU trabalhar com
a temática de educação;

●

Disponibilidade para participar das mentorias semanais no período noturno na sede da
PwC Brasil. Neste caso, é importante salientar a disponibilidade de um responsável por
área (ex: responsável pelo setor financeiro, de marketing, administrativo, dentre
outros). A previsão para a realização dos encontros têm início em agosto e término
em novembro de 2019.

RESULTADOS ANTERIORES:
Esta é a terceira edição do Projeto Mentoria em São Paulo, para saber como foi a versão
2018,

acesse:

https://asidbrasil.org.br/mentorias-para-o-desenvolvimento-de-instituicoes-

para-pcd/.
“A experiência foi valiosa. Ainda estamos construindo muitas coisas internamente e o processo
não parou com o término da mentoria. Acho que a equipe da PWC deu o start e agora, cabe a
nós seguirmos. A mentoria nos trouxe um novo olhar e nos fez entender que quanto mais
qualificados, planejados e organizados formos, mais assertivo seremos em todas as nossas
ações.“
depoimento de uma das gestoras da organização Instituto Sorrir, participante do
Mentoria em edição anterior:

QUER TER RESULTADOS INCRÍVEIS COMO ESTE TAMBÉM?
O Mentoria é um dos programas com maior potencial de desenvolvimento para as
organizações da Rede ASID, por isto não deixe de participar! O preenchimento do formulário
para inscrição é simples, clique aqui.

DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM:
Bianca Beltrami
bianca@asidbrasil.org.br
(41) 99685-8568

Dayara Moreira
dayara@asidbrasil.org.br
(11) 96468-8805

