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BYU Management Society

Promover e impulsionar a liderança ética 
nas organizações em todo o mundo

A meta da BYU MS é influenciar para a liderança 
ética e promover, de todas as maneiras, os valores que 
constroem essa liderança



BYU Management Society

FRENTES DE ATUAÇÃO

Suporte à 
Carreira

- Mentoring
- Eventos
- Employment Council

Promoção dos 
Valores e Marca 
da BYU

Students Recruting Serviço



A Global Society
97 Active Chapters 
60 U.S. – 37 International





Propósito Autossuficiência

Estabelecendo Sião

1) Sião é uno de coração
2) Todas as coisas em comum



Propósito Autossuficiência

Pois eis que não é conveniente que em todas
as coisas eu vos mande; pois o que é
compelido em todas as coisas é servo
indolente e não sábio; portanto não recebe
recompensa.

D&C 58:26



Convidar e ajudar os pobres e necessitados
entre nós, que sejam dignos e determinados,
a viverem a autossuficiência temporal e
espiritual do evangelho de Cristo, através da
fé, da educação, do trabalho e do poder do
sacerdócio.

Propósito Autossuficiência



Carlos S. Obata
Rio de Janeiro

26/Agosto/2013



O Programa de Mentores

O Programa de mentores tem o  objetivo de apoiar os membros no 
direcionamento de suas carreiras, educação e emprego. Ele é uma forma 
organizada de acompanharmos o progresso deste membros e 
potencializarmos o progresso dos mesmos. 

O Programa vai apoiar os membros no processo de:
• aprenderem os princípios de autossuficiência. 
• identificarem carreiras com boas perspectivas na sua região;
• escolherem escolas que oferecem boas probabilidades de sucesso. 
• encontrarem um emprego ou obter um melhor emprego. 
• entenderem que o curso técnico pode oferecer as melhores condições 

para esse objetivo, quando aplicável;
• Conhecerem e buscarem os recursos da comunidade antes de pensar no 

FPE (Fundo Perpétuo de Educação), quando necessitam de ajuda 
financeira;

• Entenderem como e quando utilizarem o Fundo Perpetuo de Educação.



O Tripé do Sucesso

1) Designações Efetivas

2) Cuidar dos Mentores para que os mentores cuidem dos 
“mentorados”. 

3) Mensuração de Resultados



Vicente Falconi

No fundo, tudo gira em torno do método. Em grego, meta quer dizer 
resultado a ser atingido, e modos, o caminho para atingí-lo. Você 
gerencia para conseguir resultados e, sabendo o caminho, terá uma 
gestão muito melhor.

Ninguém pode viver sem método!



Élder Dallin H. Oaks

“Os desejos determinam nossas prioridades, as prioridades moldam
nossas decisões, e nossas decisões determinam nossas ações.

Os desejos que são colocados em prática determinam como 
mudamos, o que realizamos e em que nos tornamos.”  

Ref. A Liahona, maio/2011, pág. 42

Desejo



NÃO
FAÇOFAÇO

GOSTO

NÃO GOSTO

PRAZER

OBRIGAÇÃO Desinteresse

NOVOS
PROJETOS



• Simplicidade

• Gratificação pessoal aos Mentores e Mentorados

• Desenvolvimento profissional aos Mentores e Mentorados

Princípios Básicos



Designações Efetivas

• Para iniciar: 3 Mentores por Estaca, 3 mentoras por mentor;
• Mentores são indicados ao CCN que fará o convite ao mentor diretamente
• Perfil: 35 anos, experiência profissional, em dias com o FPE (se for o caso)

• Todos os missionários retornados devem ter um mentor;

• Juntamente com o CCR e CA, os presidentes de estaca elencarão pelo menos 10 
membros de sua estaca para receberem apoio do programa. A medida que o 
programa amadurecer, o número de membros será expandido;

• Os 10 membros indicados serão acompanhados por um período mínimo de 6 
meses. Esse acompanhamento será feito diretamente pelo mentor designado. O 
CCR/CA acompanhará o progresso dos membros junto com os mentores;



• Os membros selecionados precisam ter um real desejo de crescer em 
suas carreiras/qualificação profissional. Deve ter o histórico de 
compromisso e esforço no que fazem;

• O grupo deveria ter parte dos membros em estágios mais avançados em 
sua educação e carreira. Para estes, o programa servirá para impulsionar 
suas carreiras, levando-os a níveis mais avançados;

• De preferência lideres do sacerdócio, que são provedores em seus lares. 
Porém mulheres poderão também fazer parte do grupo;

Designações Efetivas



• Cada mentor acompanhará individualmente os membros sobre sua 
designação. 

• Encontros quadrimestrais dos mentores em evento voltado a networking e 
desenvolvimento de carreira;

Designações Efetivas



Cuidar dos Mentores

• Os eventos quadrimestrais dos mentores terão o objetivo de:

• Acompanhar o progresso dos mentores no serviço que prestam;
• Acompanhar o progresso geral dos membros que estão sendo 

ajudados (referência as metas estabelecidas);
• Promover o compartilhamento de boas práticas aprendidas na região;
• Ajudar na revisão da lista de membros que estão recebendo ajuda, 

quando aplicável;
• Manter a perspectiva da importância do trabalho, motivando os 

mentores para continuarem seus esforços e serviço.



Mensurar Resultados
Planilha Simplificada de Acompanhamento

Fulano de Tal Senhor Barros Casado, missionário retornado, 26 
anos, um filho recém-nascido. Boa 
comunicação em inglês. Trancada 
faculdade de Relações 
Internacionais. Trabalha na área 
administrativo-financeira, na função 
de analista financeiro de projetos, na 
Telefonica (empresa de serviços em 
desenvolvimento de projetos em 
sistemas SAP). Salário atual de cerca 
R$ 1.500,00/mês. Completou o 
período de experiência para 
efetivação no emprego, 
recentemente.

Orientar na preparação de 
uma tomada de decisão, 
visando à realização de um 
curso técnico especializado 
em SAP e poder melhorar o 
nível de empregabilidade e 
consequente elevação 
salarial. 

1) Fazer o Curso Especializado 
em SAP - Módulo Financeiro 
(curta duração).

2) Retomar a faculdade, 
direcionando para o Curso de 
Gerenciamento de Projetos 
(dois anos). 

3) Progredir na carreira 
profissional em sua atual 
empresa (continuamente, a 
partir dos Cursos SAP e 
Gerenciamento de Projetos).

1) Curso de SAP até o final de 2013.
(ACOMPANHAMENTO: 1) Efetuada a 
matrícula para o Curso SAP - Módulo 
Financeiro, 125 horas, na Academia 
GPLUX. Início em Outubro/2013; 2) 
Preparando o processo para 
encaminhamento de solicitação de ajuda 
do FPE; 3) Negociando com os 
empregadores uma maior flexibilidade 
nos horários de trabalho, por tempo 
determinado, a vigorar durante a 
realização do curso.)

2) Faculdade no 1º Semestre/2014
(ACOMPANHAMENTO: Sem Comentários)
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