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 Mentoria on line e ao vivo voltada para 

Planejamento Estratégico Prospectivo 

 

 

Sobre a Mentoria 

É uma seção personalizada "online" e ao vivo, entre o cliente (Mentorado) e o Mentor. Tenha 

em conta que atendemos pessoas físicas como também pessoas jurídicas.  

 

Objetivo  

 

O mundo deixou de ser linear e passou a ser mais imprevisível do que vinha sendo até então: A 

velocidade com que tudo muda não é mais a mesma. Então, as empresas e seus funcionários 

precisam ser mais ágeis tanto na tomada de decisão quanto na execução. 

Por outro lado, o perfil da concorrência mudou sobremaneira: sempre há concorrentes ocultos, há 

sempre novos entrantes, há sempre uma inovação constante que substitui as velhas maneiras de 

produzir e vender por novas maneiras não apenas no mesmo setor de atuação, mas sim que 

podem redefinir as regras do jogo de uma empresa ou um setor inteiro. Uber, Netflix, Airbnb, entre 

outros, são exemplos claros desse fenômeno. 

Desta forma há uma demanda premente para um novo perfil empreendedor: a nova geração quer 

empreender, mas como fazê-lo?  Que decisões tomar? Para qual rumo ir?  

Tendo estes fatores em consideração esta mentoria leva o mentorado a pensar fora da caixa 

quando o tema é planejamento estratégico, passando pelas metodologias consagradas e focando 

do SBB - Strategic Building Blocks* que é um planejamento estratégico muito bem delineado e com 

o olhar para o futuro, tendência e inovação. 

 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
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Benefícios 

 

O mentorado terá:  

▪ O respectivo livro em cortesia; 

▪ Meios de saber como implementar o Audit Estratégico a Carta Visão e Execução 

Estratégica, sendo que na fase da Audit, é realizada uma auditoria estratégica, analisando 

a situação atual da empresa, projetos e apostas atuais, desafios atuais e futuros; e como 

está a cultura. Na fase nível Carta Visão, é realizada uma overdose de tendências e futuro, 

as declarações institucionais da empresa são revisadas, e é definido um propósito máximo 

de diferenciação. Por fim, na fase Execução Estratégica, são eleitos projetos e montados 

planos de ação. 

 

Como é realizada a Mentoria no GrupoTreinar? 

É muito simples, pois basta o cliente escolher a Mentoria desejada e fazer a inscrição. Caso 

houver qualquer dúvida ou caso desejar algo mais personalizado, basta entrar contato que iremos 

atende-lo e assim entender em mais detalhes as suas necessidades específicas e desta forma 

buscar o Mentor ideal para te ajudar. 

Todos os encontros serão on-line e ao vivo , preferencialmente por meio da tecnologia ZOOM e/ou 

opcionalmente através do GOOGLE MEET ou Microsoft Teams. Nos dias e horários pré-

agendados, Mentor e Mentorado receberão um convite via e-mail para que iniciem a mentoria 

conforme combinado. 

  

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
https://workspace.google.com/intl/pt-BR/products/meet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-BR-all-pt-dr-BKWS-all-all-trial-e-dr-1009103-LUAC0013013&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_475876695052-ADGP_BKWS%20%7C%20Multi%20~%20Meet-KWID_43700058310584925-kwd-299356619278&utm_term=KW_google%20meet-ST_google%20meet&gclid=EAIaIQobChMI6Lyoiruy7QIVDK_ICh2pagRcEAAYASAAEgKgX_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
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Como funciona o Fórum do GrupoTreinar? 

O nosso fórum (https://mentoria.grupotreinar.com.br/) é uma base de conhecimento construída à 

partir de perguntas e respostas entre os  Mentorados e os nossos Mentores. Esta funcionalidade 

foi criada para servir de apoio para todos que buscam informações de forma rápida e objetiva. Ela 

é atualizada continuamente e assim, caso você não encontre uma resposta para o que esteja 

procurando, basta criar o seu perfil, nos submeter as suas questões que iremos dar início ao 

processo de Mentoria. 

 

 

Metodologia    

tória 

*SBB - Strategic Building Blocks é uma metodologia de planejamento estratégico que utiliza a 

visão de futuro e as tendências para suportar as apostas e decisões estratégicas. Construído em 

três momentos, o SBB estrutura a visão futura da empresa com base nas tendências e nas 

metodologias de prospectiva e foresight, aponta o caminho através das apostas estratégicas e 

percorre as decisões de implementação dos planos de ação futuros. Inovador, provocador, 

desafiador e altamente eficaz o SBB é um novo olhar sobre as empresas, o seu futuro e as 

tomadas de decisão.  

A metodologia é construída por fases, cada uma delas incluindo um conjunto de Blocos (Blocks), 

que quando totalmente desenvolvidas constituem o compromisso estratégico da empresa para o 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
https://mentoria.grupotreinar.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Base_de_conhecimento
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Material desenvolvido para o 
em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 

 
 

http://www.grupotreinar.com.br/

