


Quem somos:

A Benta Consultoria e Treinamento de Eventos é uma

empresa de Cursos e Coaching, que associa todo o aprendizado

profissional adquirido em anos na área administrativa com a

experiência na área de Assessoria e Cerimonial de Eventos e o

conhecimento técnico e prático do coaching e

empreendedorismo.

Nossa missão, que cumprimos com muito amor, é treinar e

desenvolver pessoas, seja no âmbito pessoal ou profissional,

auxiliando em seu aprimoramento e em suas conquistas.

Flávia Mandt

Técnica em Secretariado, Bacharel em Direito pela Faculdade de

Direito de Sorocaba, Tecnóloga em Processos Gerenciais pela

ESAMC de Sorocaba, com formação em Personal & Profesional

Coaching e Analista Comportamental e de Talentos, Practitioner

em Programação Neurolinguística (PNL), Assessora e

Cerimonialista de Eventos, proprietária da A Benta Consultoria e

Treinamento de Eventos, ministrando cursos e treinamentos e

prestando consultoria na área de eventos. Autora do Livro “Guia

Prático de Assessoria de Eventos”, é criadora e trainer de cursos

na área de eventos. Criadora do "Projeto Seja! - Life & Business

Coaching", com os programas “Seja Leve” e “Seja Mais”.

Coautora do livro “Coaching e Desenvolvimento de Pessoas”.

Atua também como orientadora de Plano de Negócio e

consultora para empreendedores.

Projeto Seja! é um processo de Coaching, que, com

técnicas, métodos e ferramentas, promove o

desenvolvimento pessoal e empresarial.

O PROJETO É DIVIDIDO EM DOIS SEGMENTOS:

SEJA MAIS E SEJA LEVE

Conheça abaixo um pouco sobre cada um deles:
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O Programa Seja Leve é um processo de Life Coaching, onde

o indivíduo desenvolve todo o seu potencial, através do

autoconhecimento, tendo no reconhecimento de pontos fortes e

fracos o ponto de partida para a transformação, possibilitando

descobrir, criar e sustentar o que ele mais quer e,

profundamente, deseja para sua vida.

Com o foco voltado para o desenvolvimento pessoal, o programa

trabalha com a ampliação de capacidades e habilidades do

cliente, para que ele se prepare, no sentido de implementar

ações assertivas e conseguir atingir suas metas e objetivos

pessoais.

PÚBLICO-ALVO

Indivíduo como cidadão / ser humano.

COMO FUNCIONA:

O Programa Seja Leve é composto por 6 sessões + 2, sendo a 

1ª Avaliação  da Situação e a 8ª Avaliação e Resumo do

Processo.

Cada sessão tem a duração de 45 minutos a 1h15, dependendo 

da prática  aplicada.

As sessões serão entregues da seguinte maneira:

Anamnese do cliente  

Assessments   

Formulação de Objetivos 

Sugestão de melhorias e definição de ações eficientes para 

solução do problema relatado

Sumário do Coaching

VALORES:

6 sessões + 2

R$ 600,00
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O Programa Seja Mais é um processo de Coaching

Empresarial visando ajudar empreededores a gerenciarem suas

empresas, auxiliando-os a conquistar maior autoconfiança,

ampliar sua visão de negócios e melhorar as estratégias de

liderança e gestão organizacional, tornando mais positivos o

relacionamento e a comunicação interpessoal com a equipe e a

tomada de decisão mais efetiva.

O empreendedor também participa das mudanças, passando ele

próprio por um processo de autoavaliação e autoconhecimento,

tornando-o capaz de perceber suas limitações, reconhecer

pontos fortes e determinar os próximos passos a serem tomados.

PÚBLICO-ALVO

Microempreendedor Individual e Microempresa

COMO FUNCIONA:

O processo do coaching é composto por 6 sessões + 2, sendo a

1ª Avaliação da Empresa e a 8ª Avaliação e Resumo do

Processo.

Cada sessão tem a duração de 1h30 aproximadamente.

Os sócios se comprometem a passar por um processo de

auto avaliação e autoconhecimento individual, resultado

entregue em sessão individual.

AS SESSÕES SÃO ENTREGUES DA SEGUINTE MANEIRA:

Conhecimento e os desafios da empresa

Autoavaliação dos sócios

Roda Empresarial

Formulação de Objetivos

Sugestão de melhorias e definição de ações eficientes para

solução do problema relatado

Sumário do Coaching

VALORES:

6 sessões + 2

R$ 720,00
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Seja!
você 

também
Mais informações: 15 99141-5000


