
 
 

TREINAMENTO PARA EMPREENDEDORES E 

EMPRESÁRIOS 

 

Iremos acompanhar você de perto durante seu treinamento, para 

sua carreira e negócios tenham um crescimento real e 

desenvolvimento acima da média. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1º Encontro 

DIAGNÓSTICO DO ESTADO ATUAL  

Uma mudança no campo pessoal ou profissional pode ser encarada como uma jornada 
que parte do estado atual para chegar ao estado desejado. Nesse módulo 
ajudaremos você a identificar sua missão de vida, descobrindo sua verdadeira 
identidade por meio de ferramentas e mentorias com Personal Businnes Executive 

certificado. 

Juntos vamos identificar seus sonhos pessoais, seus objetivos pessoais, o propósito 
para você ter o seu negócio, mostrar para você que o seu negócio existe para pagar 
seus sonhos pessoais. Iremos identificar sua visão de futuro para a partir desse ponto 
iniciarmos o planejamento estruturado e estratégico da sua empresa.  

Nessa jornada incrível o seu diário de bordo será escrito dia a dia com Metodologia 
própria inspirada no livro "O Mito do Empreendedor" de Michael Gerber. 

 

 

2º Encontro 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO 

Nesse módulo ajudaremos você a construir todo o mapa mental e o planejamento 

estratégico do seu negócio. Como construir e porque construir a Visão de Futuro, Missão 

e Valores do seu negócio. Como construir o CANVAS do seu negócio, estudo de 

mercado para identificar seu público-alvo, como se comunicar com ele, principais 

recursos para se comunicar com seu consumidor utilizando ferramentas adequadas e 

assertivas, identificar sua proposta de valor, suas atividades e criar em você um novo 

Mindset colocando seus conhecimentos em prática. 
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Com o seu plano de negócios elaborado de forma padronizada para seu negócio, vamos 

utilizar uma técnica de planejamento estratégico utilizada para identificar forças, 

fraquezas, oportunidades, e ameaças relacionadas à competição em negócios ou 

planejamento estratégico. 

 

3º Encontro 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Demonstrar de forma prática como construir um negócio incrível, fundamentado em 

vários cases de sucesso. Conhecer as três fases de uma empresa e identificar qual a 

fase do seu negócio. Trabalhar na prática as 3 personalidades do empresário, 

identificando a importância dos processos como estratégia funcional para seu negócio.  

 

4º Encontro 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

Reforçar o grande objetivo desse programa, o grande propósito da sua vida e do seu 

negócio. Seu objetivo estratégico, para onde você vai com sua empresa, qual sua 

estratégia? Lembre-se, caso você não tenha uma estratégia, correrá o perigo de viver 

na estratégia dos outros, defina sua estratégia e siga em busca de seus objetivos.  

 

5º Encontro 

ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

Lhe ajudaremos a organizar sua estrutura de setores e colaboradores, definiremos os 

níveis de decisões e hierárquicos do seu negócio, construção do organograma do seu 

negócio com as caixinhas de cada colaborador responsável pelas suas tarefas. 

Construção da rotina de trabalho de cada colaborador (POP) e o contrato de 

posicionamento dos seus líderes (comprometimento com as metas impostas e 

responsabilidade pelo zelo do seu negócio). Construção do seu regulamento interno 

para a definição das regras e normas do seu negócio. 

 

6º Encontro 

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Mostraremos para você a importância do marketing para qualquer tipo de negócio. 

Ensinaremos como aplicar uma P.U.V. (Proposta Única de Valor) para seus produtos 

ou serviços, como despertar o interesse e o desejo do seu consumidor com apenas uma 
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frase. Entregamos uma dinâmica para você realizar seu seminário de marketing em sua 

empresa, onde você construirá a A.I.D.A. do seu negócio, o poder de levar o seu 

consumidor a consumir o seu produto, e entregamos diversas estratégias aplicáveis 

para o seu negócio. 

 

7º Encontro 

SISTEMA DE GESTÃO 

Mostraremos para você a importância de você controlar a sua empresa por um sistema, 

levando para você ferramentas para controle. Ajudaremos você definir os principais 

indicadores da sua empresa, tome decisões embasadas em números e histórico de 

dados. Entenda o que é controle por competência e controle por fluxo de caixa, saiba 

construir seu DRE e seu Fluxo de Caixa, como controlar os seus estoques.  

 

8º Encontro 

ESTRATÉGIA FINANCEIRA 

Nunca mais fique no escuro com as informações financeiras do seu negócio, lhe 

ajudaremos a descobrir seus custos fixos, suas despesas variáveis, suas vendas, sua 

margem, seu ponto de equilíbrio, explicar para você o que é ponto de equilíbrio, 

enxergar a verdadeira lucratividade do seu negócio e muito mais. Transformar a sua 

empresa em um negócio lucrativo, seguro e com qualidade de vida. 

 

9º Encontro 

O CAMPEONATO 

Fundamentado nos indicadores que já criamos juntos, definiremos metas e 

construiremos uma estratégia de jogo para incentivar os colaboradores em busca dos 

resultados, assim tornando sua empresa em um negócio altamente competitivo no 

mercado, tendo uma equipe de colaboradores aguerrida e comprometida com os 

resultados esperados pelo negócio. 

 

10º Encontro 

REINAUGURAÇÃO INTERNA 

Estamos finalizando a transformação da sua empresa em um modelo de negócio, agora 

precisamos vender essa ideia para seus colaboradores, portanto, precisamos 

reinaugurar o seu negócio para seus colaboradores, apresentar para eles todas as 

mudanças da sua empresa, divulgar e explicar a Visão, Missão e Valores da empresa, 
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entregar os POPS`s, Regulamento Interno os Contratos de Posicionamento. Lhe 

ensinaremos como você venderá sua empresa para seus colaboradores, esse é o 

momento chave para a contratação dos seus jogadores para seu clube. 

 

11º Encontro 

LIDERANÇA ESTRATÉGICA 

Se prepare para virar um grande líder em sua empresa, seja um modelo exemplo para 

seus colaboradores o seguirem, tenha uma equipe comprometida com seus projetos e 

siga o mesmo caminho que você está seguindo para o alcance do sucesso. Aqui você 

aprenderá em como lidar com as situações do dia a dia e manter sua equipe sempre 

motivada e orgulhosa em trabalhar em sua equipe. 

 

12º Encontro 

FORMATURA 

Esse será o dia em que você receberá seu certificado.  

Prepare-se para ser reconhecido como um gestor de excelência em seu negócio e em 

sua cidade. Seu negócio será reconhecido como um modelo de gestão e provavelmente 

estará pronto para ser replicado ou até mesmo ser transformado em uma franquia. 

 

Uma formação empresarial que faz você assumir o total CONTROLE 

do seu negócio e conquistar melhores e novos RESULTADOS para sua 

empresa. 

 

DIVISÃO DE TREINAMENTO 
 
Dúvidas: (11) 96073-1225 whatsApp Business 
Personal Businnes Executive: Magna Fernandes 
E-mail: contato@ibrcoaching.com.br  
Site Institucional: www.ibrcoaching.com.br 
Incluso Material Didático em PDF: Apostila ou livro, certificado digital 
expedido pelo INSTITUTO BRASIL COACHING.  
 


