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Este é um projeto idealizado ao 
nascimento do #MinhaVidaIdeal, 

pois na minha trajetória 
empreendedora fazer parte de um 

grupo que me fizesse crescer, ter uma 
nova visão e onde pudéssemos 

discutir nossas idéias e pontos de 
vista foi fundamental e 

enriquecedor.



Ter um local aonde sabemos que 
podemos nos abastecer é a base para 
mantermos nosso objetivo e nosso 
equilíbrio.
Com meu desenvolvimento e 
necessidade de expandir meu 
aprendizado e experiência resolvi 
criar meu próprio grupo.



Porque aqui unimos empreendedores 
com uma força de vontade e senso de 
objetividade inacreditáveis.
Porque nossos empreendedores são 
fantasticamente criativos. E porque 
quem se encontra aqui é 
surpreendente. E juntos, com a força 
do grupo, faremos nosso 2021 ser 
extraordinário!

E por que Empreendedores
Incríveis?



A cada ano teremos somente em 
janeiro as inscrições abertas para 

integrar este grupo.



Este será um espaço que 
acompanhará cada integrante o ano 
todo com aprendizados, encontros 
online e muitas partilhas, onde o 
objetivo é fortalecer cada 
empreendedor para se inspirar e ter 
ferramentas para trilhar seu 
caminho rumo ao sucesso. Sejamos 
incríveis juntos em 2021!



O que é

Empreendedores
Incríveis 2021?



É uma mentoria que acontece 
através de uma comunidade de 
empreendedores que se torna uma 
rede que propaga a transformação, o 
desenvolvimento, o relacionamento e 
que mostra que o nosso negócio é 
uma extensão de nós mesmos.



Aonde estará

Empreendedores
Incríveis 2021?



• Comunidade no Facebook para 
uma comunicação ativa.

• Canal no Telegram onde se 
concentrará cada documento 
distribuído ao grupo.

• Sessões ao vivo de partilha a cada 
final de mês. E não se preocupe! As 
sessões serão gravadas e partilhadas 
em nossa comunidade para que você, 
que não pode participar da sessão ao 
vivo, possa assistir quantas vezes 
desejar.



Todo material estará disponível 
durante o ano de 2021 até 14 de 
janeiro de 2022, data em que todo 
material será tirado do ar para 
adentrarmos #MinhaVidaIdeal 
Empreendedores Incríveis 2022.



Para fazer parte desta comunidade 
mentoriada #MinhaVidaIdeal  

Empreendedores Incríveis 2021 você 
precisa se inscrever até o final de 

janeiro de 2021



Símbolo do projeto:
O diamante com 3 estrelas.



O Diamante é uma pedra que precisa 
ser lapidada, polida para 
desempenhar seu verdadeiro valor, 
assim como nós que precisamos 
sempre buscar nossa melhor versão. 
O conceito da marca foi todo em 
cima dessa pedra preciosa.
O diamante passa por um processo 
de transformação que se assemelha 
muito a nossa vida em geral, 
principalmente quando está a 
empreender.



• Descoberta
• Extração
• Corte
• Lapidação
• Polimento

Precisamos descobrir- nos, para 
extrair o nosso melhor, cortar as 
partes desnecessárias para ganhar 
forma, lapidar nossas potencialidades 
e polir com a nossa própria essência.

São 5 processos:



Ao empreender, você pode descobrir 
o diamante que há dentro de si!



Além disso entendo que para nos 
considerarmos uma pessoa bem 
sucedida, precisamos ser felizes e 
bem sucedidos em todas as áreas de 
nossa vida.
Assim nasceu o projeto 

#MinhaVidaIdeal baseado em 3 
grandes pilares: empreender, 
desenvolver e ser feliz, que são 
representados pelas 3 estrelas acima 
do diamante. E são as áreas que 
trataremos ao longo do ano.



Márcia Bastos é engenheira e está à 
frente de seus negócios desde 2013. 
Especializada na área de qualidade, 
mentora de negócios e em 
desenvolvimento pessoal. E através 
de suas experiências vivenciadas que 
se coloca como guia e ajuda seus 
mentorados a traçar seus caminhos 
rumo a sua vida ideal!



Temática

Empreendedores 
Incríveis 2021 
mês a mês:



• Apresentações
• Quem sou eu
• Aonde me encontro
• PIT de apresentação

Janeiro



• Construa sua proposta de valor
• Quais são suas atividades chave
• Entenda quem são os seus clientes e 
aonde se encontram

Fevereiro



• Aonde pretende chegar
• É planejando que se cria uma 
estratégia de alcançar seu objetivo
• Saiba usar seu desempenho em 2020 
para criar suas estratégias para 2021

Março



• Recursos necessários
• Parcerias
• Custos do seu negócio

Abril



• Transformar forças em 
oportunidades
• Montando seu plano de ação para 
conter as ameaças ao seu negócio

Maio



• Balanço do meio do caminho
• Indicadores de desempenho que são 
importantes ao meu negócio
• Coloque seu trem de volta ao trilho 
para chegar aonde deseja

Junho



• Dose extra de motivação
• Vivendo em alta performance
• Sobre ter uma vida plena

Julho



• O que agrego a vida das pessoas com 
meu negócio
• Qual o valor do meu produto
• Por que meus clientes voltam
• O que meus clientes valorizam

Agosto



• Entendendo meus concorrentes
• O que eles oferecem de diferencial 
que eu não entrego
• Como está meu mercado
• Criando soluções com base no 
contexto que vivemos

Setembro



• Reabastecimento de reta de final do 
ano
• Por que faço o que faço
• Para quem faço o que faço

Outubro



• Revendo as finanças
• Criando estratégias para vendas de 
fim de ano
• Atinja mais pessoas

Novembro



• Preparação para fechamento do ano
• Encerramento de ciclos
• Preparando meu negócio para 2022

Dezembro



Investimento
Anual:



Formas de pagamento:
• MBway - Tlm: 919062148
• Transferência bancária
• Cartão de crédito

120 Euros

Período de inscrição: 01 a 31 de janeiro
Envie o comprovante via Whatsapp!

Formas de pagamento:
• Pix - CPF 019.688.417-92
• Transferência bancária
• Cartão de crédito com parcelamento

740 Reais



1º lote - ESGOTADO
Até 31 de dezembro:
de 120 por 60 (50% de desconto)
valor em euros
De 740 por 370 (50% de desconto) 
valor em reais

Inscrição antecipada:



2º lote - ESGOTADO
De 01 a 15 de janeiro:
de 120 por 72 (40% de desconto)     
valor em euros
De 740 por 444 (40% de desconto) 
valor em reais

3º lote
De 16 a 22 de janeiro:
de 120 por 96 (20% de desconto) 
valor em euros
De 740 por 592 (20% de desconto) 
valor em reais

4º lote
De 23 a 31 de janeiro:
120 euros e 740 reais



Para se inscrever:
Faça sua inscrição via Whatsapp para 

outras formas de pagamento:
      +351 919 062 148

Dúvidas?
Escreva via Whatsapp para receber as 

orientações que precisa.

ATENÇÃO aos PRAZOS
As inscrições vão até dia 31 de janeiro, 

sugestão: faça o quanto antes!



+351 919 062 148

@bymarciabastos

@bymarciabastos


