
PROGRAMA DE
BUSINESS COACHING DE 
ALTA PERFORMANCE



O Business Coaching de Alta Performance é um 
método criado pelo Professor Paulo Gerhardt para 
orientar empresários e profissionais liberais, bem 
como, aqueles que pretendem iniciar um novo 
empreendimento com o objetivo de organizar ou 
reorganizar o modelo de negócio. Através de 
modernas ferramentas e estratégias de gestão, 
marketing e vendas, o professor promove a 
maximização dos resultados em curto e médio prazos, 
estimulando a mudança necessária do MINDSET do 
empreendedor para a adoção plena das mesmas. 
Visa a maximização do potencial humano e, por 
consequência, a maximização da rentabilidade e dos 
resultados dos negócios.
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Apresentação

Ajudamos empresas a 
alcançarem resultados 

superiores

Este processo é indicado para todos aqueles profissionais responsáveis por algum tipo de negócio 
onde percebem que podem ir além de onde estão atualmente ou que estão enfrentando dificuldades 
e não encontram uma saída, tais como: redução nas vendas e/ou nos lucros, equipes com baixo 
desempenho ou desmotivadas, baixa produtividade, alto turnover dos funcionários, fluxo de caixa 
instável, baixa perspectiva de negócios, entre outras.
 
O processo de Business Coaching de Alta Performance é realizado através de encontros semanais 
ou quinzenais de 2 a 8 horas, onde o Professor Paulo Gerhardt através de perguntas poderosas e 
uma série de ferramentas busca estabelecer metas estratégicas, identificando as principais barreiras 
que poderão impedir de alcançar estas metas e extraindo do próprio cliente planos de ações para a 
realização destas metas estratégicas. Ao longo dos encontros, que duram em média 6 meses, os 
planos de ações são acompanhados e ajustados, sendo trabalhadas as principais barreiras e 
objeções que surgirem ao longo do processo. Após este período, novas metas podem ser 
estabelecidas e um novo processo pode ser iniciado
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Profissional Responsável 
Paulo Gerhardt

Para que o cliente alcance seus objetivos 
é fundamental um profissional 
extremamente capacitado para conduzir 
o processo de Business Coaching de 
Alta Performance. O professor Paulo 
Gerhardt reúne mais de 30 anos de 
experiência em consultoria e treinamento 
e mais de 10 anos de orientação em 
processos de coaching. Ele é 
Especialista em ajudar profissionais e 
empresas a mudarem seu mindset 
conduzindo a resultados superiores. 
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Mestre em Management e Marketing Estratégico pela UCES de Buenos 
Aires, Pós-Graduado em Administração de Marketing pela ULBRA, 
Engenheiro Eletrônico pela UFRGS, Coach com formação em Coaching 
Integrado e Certificação Internacional pelo ICI (Integrated Coaching Institute) 
e mais de mil horas de orientação. Empresário e Professor em várias 
instituições de ensino. Business Coach e palestrante nas áreas de Marketing, 
Vendas e Gestão de Negócios, tendo ministrado cursos e palestras em 
grandes empresas no país. Participou como palestrante em dezenas de 
seminários e congressos nacionais e internacionais. Presidente do Comitê de 
Vendas da Amcham Porto Alegre de 2012 a 2014. Autor dos livros “Coaching 
de Vendas”, “A Revolução das Vendas de Tecnologia”, “As Regras de Ouro 
da Nova Prospecção de Vendas” e “As Perguntas são as Respostas” e 
coautor do “Gigantes das Vendas”. Autor de vários ebooks, entre eles, “O 
Segredo dos Campeões de Vendas” e “A Nova Dinâmica das Vendas”. 
Colunista do Portal Competência e da Comunidade Venda Mais. 
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Cronograma de Trabalho
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Mês 1 - 16 horas divididas em 4 horas semanais
Diagnóstico inicial, elaboração do Plano Estratégico de Negócios, 

estudo e escolha dos segmentos alvo, definição dos avatares e análise 
Canvas, criação de planos de ação.

Condições Financeiras
Entrada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) mensais durante 6 meses. 
 
Obs .: 
 1) O preço inclui todos os impostos e encargos sociais.

Investimento

Mês 2 - 12 horas divididas em 3 horas semanais
Acompanhamento, orientação e correção nos planos de ação.

Meses 3 ao 5 - 8 horas divididas em 2 horas semanais
Acompanhamento, orientação e correção nos planos de ação.

Mês 6 - 4 horas divididas em dois encontros de 2 horas
Acompanhamento, orientação e finalização

Business Coaching AP

Parceria Softsul
Empresas associadas a Softsul poderão agendar uma primeira sessão 

gratuita de 1 hora sem compromisso, onde será realizado um 
diagnóstico inicial do negócio.

Agendamentos pelo Fone/WhatsApp
51-999874197


