WORKSHOP GOGLOBAL
MENTORRANKS BOOT CAMP – PREPARANDO A JORNADA DE MENTORIA PARA
STARTUPS COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS DO VALE DO SILÍCIO.
– VOCÊ SABE QUAL O TIPO DE MENTOR QUE É MAIS ADEQUADO PARA SUA STARTUP?
– QUAL TIPO DE MENTOR VOCÊ QUER QUE A STARTUP QUE VOCÊ INVESTIU TENHA?
– O QUE FAZER PARA SE PREPARAR PARA SER UM MENTOR QUE FAZ A DIFERENÇA?
O MentorRanks Boot Camp ajuda a responder essas perguntas e preparar mentores,
empreendedores e investidores para uma jornada vencedora, aplicando um conteúdo
único baseado nas melhores práticas internacionais e do Vale do Silício.
O MentorRanks Boot Camp é resultado de um trabalho de curadoria das melhores
práticas adotadas no Vale do Silício, capitaneado pela OBr.global (OutsourceBrazil),
com participação de colaboradores das Universidades de Berkeley e Northeastern,
com alguns dos membros dos grupos de investidores anjos do Vale, como o Sand Hill
Angels, TiEAngels e o KeiretsuForum.
O conteúdo está dividido em 3 módulos, em uma jornada de 8 horas, com foco
específico em princípios, condutas, posturas e expectativas, conhecimento e
ferramentas ágeis de desenvolvimento empresarial que fazem parte do processo de
aceleração e como se preparar para oportunidades de investimento.
MÓDULO 1 – Princípios, Condutas, Posturas e Expectativas. Como ter efetividade na
mentoria dos empreendedores e causar impacto nos seus projetos e startups a partir
de um alinhamento de valores, posturas, expectativas e objetivos.
MÓDULO 2 – Programa de Aceleração e Metodologias Ágeis. Conheça como funciona
um programa de aceleração e descubra como metodologias ágeis de desenvolvimento
rápido como o Corporate Scrum e LeanCanvas são aplicadas para melhorar e acelerar
desempenho. Conheça também uma das principais plataformas de gestão de
programas de aceleração, a GrowthWheel.
MÓDULO 3 – InvestorsTalks. Valide os indicadores e as métricas usados para os
diferentes estágios de tração e penetração de mercado, e entenda com detalhes o
processo de investimento nos seus diferentes estágios e modalidades. Conheça qual é
o nível de expectativa de preparo por parte dos investidores. Como se deve preparar o
empreendedor para o diálogo com investidores e assegurar acesso a fundos para o
crescimento.

Cada participante receberá:







Conteúdo baseado nas melhores práticas do Vale
Conteúdo como aplicar o canvas e traduzir o resultado em plano de ação
Acesso à plataforma para validação de tração e metas
Simulações que os investidores do Vale aplicam para avaliar oportunidades
Acesso a uma plataforma global de mentores
Certificado de participação

