AM Consultant & Mentoring

Empreendedorismo
Sistémico
• Empreender é ter a visão,
criatividade, organização e
capacidade de liderança
necessária para solucionar
questões específicas de
empresas e pessoas.
• Empreender é agir de forma
a que ideias inovadoras
aliadas a conhecimento, se
transformem em produtos
ou serviços.

Programa
Empreendedorismo Sistémico
Seja muito bem vindo ao Programa Empreendedorismo Sistémico
O Empreendedorismo Sistémico consiste num programa de uma ou mais formações com
devidamente estudadas e direcionadas especificamente para a sua empresa.

Seja bem
vindo(a)…

soluções

Empreendedorismo Sistémico tem o propósito de contribuir para que que a sua empresa use técnicas que
indiscutivelmente contribuirão para o aumento da satisfação, realização pessoal e sucesso tanto sua como
de todos os que dela fazem parte.

A proposta da AM Consultant & Mentoring é, em conjunto consigo diagnosticar, o que pode ser
melhorado no ou nos vários sectores que constituem a sua empresa, e com o uso de técnicas e
metodologias de eficácia cientificamente comprovadas, coloca-la no caminho que a levará ao nível que
estiver decidido a chegar, que certamente será a um nível de grande sucesso.
O Empreendedorismo Sistémico visa a partilha de técnicas extremamente úteis para todos os elementos da
sua empresa, cuidando dela como um todo e não como uma série de partes.
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Nas últimas décadas tenho desenvolvido uma consciência de que somos todos iguais nas nossas
diferenças, com objetivos e sonhos diferentes.

Seja bem
vindo(a)…

Uma empresa é uma unidade com muitas partes, e dada a especificidade de cada uma das partes, cada
uma é única no seu desempenho.
Tal como as empresas, também cada elemento de cada setor é único no seu desempenho com
características, dificuldades, necessidades e talentos específicos.
Identificar estas questões em cada pessoa, é levá-la a um nível de maior desempenho e consequente
aumento da sua produtividade, melhorando a rentabilidade do sector onde se encontra.

É com esta visão e sentido de missão que venho propor uma ou as formações necessárias para trazer a
todos os colaboradores da sua empresa, informação e as técnicas necessárias para melhorarem o seu
desempenho ao nível da alta performance, porque estou certa que é desta forma que qualquer empresa
se transforma num local de excelência para quem nela passa a maior parte do seu tempo de vida.
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Com a utilização desta metodologia que integra um conjunto de competências e estratégias para que a
sua empresa seja um sucesso, constatará que o empreendedorismo sistémico é uma forma de atuar
com uma enorme componente humana, porque é no capital humano que está o maior investimento a
todos os níveis.

Seja bem
vindo(a)…

Certa de que irá tomar a decisão que o colocará no caminho de levar a sua empresa e todos os que dela
fazem parte, a um nível superior ao que se encontra neste momento, abraçar este desafio é um ato de
coragem. Assim deixe-me desde já dar-lhe os parabéns, pois é nos momentos de decisão que o nosso
destino é traçado!
Estou verdadeiramente entusiasmada com o privilégio de poder ter a oportunidade de partilhar o
melhor que aprendi, pois é desta forma que contribuímos para um mundo melhor. Este é o maior
legado que poderemos deixar às gerações vindouras.
Desejo-lhe o maior sucesso para a sua empresa e para a sua vida em toda a globalidade.

A.Cristina Martins

Empreededor é
alguém…

❑ dotado de visão, criatividade e organização que
o leva à realização da sua visão.
❑ capaz de transformar uma ideia num projeto,
gerando-lhe valor adicional.
❑ que sai da sua zona de conforto em direção à
realização daquilo a que se propôs.

❑ com conhecimento gerador de ideias
inovadoras para a solução de
problemas específicos.
❑ cuja motivação é sobretudo a busca
de auto realização, e não apenas
realização financeira.

Empreendedor
vs
Empresário

❑ O empresário está ligado a uma profissão e geralmente é o administrador da sua
empresa.
❑ O intra-empreendedor é alguém capaz de contribuir com mudanças, novas ideias,
produtos ou serviços, dentro de uma companhia já implementada no mercado.
❑ O intra-empreendedor não pretende prioritariamente fundar ou administrar a sua
própria empresa, mas sim em contribuir com inovações, que trarão impactos positivos
para o seu segmento
❑ O intra-empreendedor tem geralmente uma prestação assídua numa empresa.
❑ O empreendedor tem uma postura relacionada com a forma como vê o mundo,
aplicada à empresa.

Porquê um Programa de Empreendedorismo
Sistémico?

Muitas vezes pretendemos avançar no nosso projeto, levar a
nossa empresa mais além. Sabemos que temos capacidade para
isso, e também sabemos que dispomos de tudo o que
necessitamos, só não conseguimos entender é porque é que não
conseguimos avançar.
E se for apenas um processo interno que até poderá ser
facilmente identificado, a não permitir o avanço da sua empresa
e inerentemente de todos os que nela existem?
E se…?
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Benefícios com
impacto
a nível
individual
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Liderança de equipes
Competências individuais
Desenvolvimento pessoal
Aumento da autoconfiança
Formular e realizar objetivos
Evolução e melhoria continua
Comunicar mais eficientemente
Diminuição de estados de estresse
Conhecer o seu potencial máximo
Identificação de estados emocionais
Mudar comportamentos indesejados
Lidar com as emoções de forma funcional
Identificar os bloqueios limitadores da ação
Aumento da flexibilidade e adaptação a mudanças
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Elevação da felicidade e realização
Equilíbrio e inteligência emocional
Aceder aos seus melhores recursos
Resolver conflitos internos e externos
Melhoria nos relacionamentos pessoais
Aprender a atingir os objetivos pretendidos
Usar a linguagem verbal e não verbal de forma
eficiente

Consequente aumento da
produtividade e rentabilidade
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Benefícios com
impacto
diretamente
na empresa

.

Gestão de tempo
Visão sistémica empresarial
Aperfeiçoamento dos planos de negócio
Estruturação de objetivos e metas claras
Desenvolvimento de habilidades de liderança
Alinhamento de valores e missão da empresa
Maximização da performance dos resultados
Maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional
Comunicação e relacionamento entre setores mais eficaz
Maior utilização de talentos e pontos a serem desenvolvidos
Desenvolvimento de competências para o empreendedorismo
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A implementação do Empreendedorismo Sistémico na sua empresa obedece a um
planeamento estruturado que consiste em:

Implementação

❑ A reunião de apresentação
❑ Reunião diagnóstico
❑ Reunião de apresentação do programa & orçamento
Será apresentado:
➢
➢
➢
➢
➢

O número de formações necessárias
O número de formandos em cada formação
O número de horas de cada formação
Agendamento das formações
Condições de pagamento
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1º Reunião

❑ Apresentação da AM Consultant & Mentoring
❑ Apresentação da vossa empresa
❑ Considerações sobre as necessidades da vossa empresa

Reunião – 30 Min
( Tempo estimado)
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2º Reunião
(que pode ser
agregada à primeira
reunião)

❑ Diagnóstico da situação atual da(s) área(s) em questão
❑ Objetivos da(s) área(s)/departamento(s) em questão

Reunião – (O Tempo necessário)
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❑ Apresentação do Plano de formações em conformidade com os objetivos traçados
anteriormente

3º Reunião
❑ Apresentação orçamento
❑ Condições de pagamento

Reunião – (O Tempo necessário)
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Para além do programa, estará disponível o seguinte:

Mentoring

❑ Esclarecimento de questões que sejam pertinentes de solucionar
❑ Sessões individuais de Coaching Transpessoal a nível
➢ Executivo
➢ Pessoal

.
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Chegados ao fim da apresentação deste programa, que espero desde já que tenha sido do seu inteiro
agrado, resta-me agradecer-lhe toda a disponibilidade que lhe dedicou.

Agradecimentos

Estou certa de que nos encontraremos muito em breve, pois também estou certa da sua vontade em
levar a sua empresa e todas as pessoas que lhe dedicam a maior parte do seu tempo, ao nível da
excelência até porque…
…existe sempre a possibilidade de melhorarmos a nossa melhor versão e de participarmos ativamente na
melhoria da versão de quem faz parte da nossa vida!
Votos dos maiores sucessos para a sua empresa e até já em…

.
https://am-consultant-mentoring.webnode.pt/
https://www.facebook.com/anamartinscoaching/

A. Cristina Martins
T: 0351 916200827
amconsultant.mentoring@gmail.com

