
BUSINESS PARTNER

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SE TORNE UM BUSINESS PARTNER
secretaria@mstortti.com

+55 (51) 3330 7776 / (51) 98137 3812 (whatsapp)

SOBRE A M.STORTTI

 A M.Stortti Negócios e Resultados é uma empresa de treinamento empresarial, 
assessoria, consultoria e negócios focada na criação de estratégias vencedoras, 
capazes de estimular a competitividade de seus clientes, garantindo a eles melhores 
resultados.
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O QUE É BUSINESS PARTNER? 

 O Business Partner é um programa de afiliação a M.STORTTI BRASIL e M.STORTTI 
EUROPE, por escritórios ou profissionais afiliados na modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), os 
quais se filiam ao projeto operacional da M.STORTTI na forma de parceiros associados.
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VANTAGENS E SERVIÇOS:

 BUSINESS PARTNER são PJ’s independentes, mas que ao se afiliarem ao sistema, 
adquirem as seguintes VANTAGENS E SERVIÇOS:

 + Metodologia de negócios desenvolvidos pela M.STORTTI e que pode ser 
replicada no apoio as atividades dos Business Partner em seu polo comercial, seja em 
nível de assessoria, consultoria, treinamento ou desenvolvimento de novos negócios. 

 + Planilhas de apoio à gestão, como PLANILHA DE HORAS VENDIDAS PARA 
FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DOS SERVIÇOS.

 + Apoio jurídico, econômico, mercadológico e de negócios nas suas atividades 
pelos  parceiros ou sócios da M.Stortti Europe ou M.Stortti Brasil.

 + Inclusão nas páginas da M.Stortti Europe e M.Stortti Brasil nos campos BUSINESS 
PARTNER do nome do Parceiro de negócios, sua localização e contato.

 + Participação em LIVES mensais de alinhamento dos negócios entre os sócios da 
M.STORTTI EUROPE e BRASIL.

 + Apoio de divulgação, pela área de marketing da M.STORTTI, relacionado à 
divulgação e apoio da marca M.STORTTI no seu banco de dados e redes sociais.

 + Apoio do acervo técnico da M.STORTTI para os casos de licitação pública em 
que o BUSINESS PARTNER participe.

 + Realização anual de Plano estratégico em formato online (Plataforma zoom) ou 
evento.

 + Possibilidade de uso do profissional BUSINESS PARTNER, de acordo com a 
formação profissional para projetos públicos em que a M.STORTTI participe.

 + Suporte técnico da M.STORTTI nas áreas jurídica, econômica, arquitetônica e 
mercadológica em que o Business Partner necessite, em apoio aos contratos com 
clientes.

 + Grupos de whatsapp técnico para discussão de questões técnicas pertinentes.

 + Participação no programa de compliance da M.STORTTI e confidencialidade na 
relação com clientes.

 + Possibilidade de uso da marca M.STORTTI BUSINESS PARTNER nos materiais de 
divulgação como  impressos, sites, grupos de whatsapp, lives e eventos .

 + Uso das planilhas oferecidas pela M.Stortti para uso em excel, relacionadas ao 
controle de contas a pagar e a receber nos negócios do Business Partner.

 + Recebimento anual do livro de PROJETOS M.STORTTI, contendo os projetos 
desenvolvidos pelo Grupo e  atualização da linha do tempo ano a ano da empresa.

 + Apoio  da M.Stortti na retenção de contratos durante a execução e nas 
renovações.

 + Realização de eventos técnicos aos clientes da M.Stortti e do Business Partner 
visando ampliar o relacionamento dos mesmos com a M.Stortti e o Business Partner.

REQUISITOS PARA SER UM BUSINESS PARTNER

 + Formação em curso superior em uma das seguintes áreas: jurídica ou econômica 
(preferencialmente com Pós-graduação e/ou Doutorado) 

 + Preferencialmente domínio em línguas estrangeiras 

 + Pessoa Jurídica constituída ou aceitar constituir para ingresso no programa.

 + Network próprio na sua área de atuação.

 + Perspectiva de crescimento

 + Pagamento de taxa de afiliação por 5 anos



BUSINESS PARTNER

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SE TORNE UM BUSINESS PARTNER
secretaria@mstortti.com

+55 (51) 3330 7776 / (51) 98137 3812 (whatsapp)

SOBRE A M.STORTTI

 A M.Stortti Negócios e Resultados é uma empresa de treinamento empresarial, 
assessoria, consultoria e negócios focada na criação de estratégias vencedoras, 
capazes de estimular a competitividade de seus clientes, garantindo a eles melhores 
resultados.

aedfvzea

O QUE É BUSINESS PARTNER? 

 O Business Partner é um programa de afiliação a M.STORTTI BRASIL e M.STORTTI 
EUROPE, por escritórios ou profissionais afiliados na modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), os 
quais se filiam ao projeto operacional da M.STORTTI na forma de parceiros associados.

aedfvzea
VANTAGENS E SERVIÇOS:

 BUSINESS PARTNER são PJ’s independentes, mas que ao se afiliarem ao sistema, 
adquirem as seguintes VANTAGENS E SERVIÇOS:

 + Metodologia de negócios desenvolvidos pela M.STORTTI e que pode ser 
replicada no apoio as atividades dos Business Partner em seu polo comercial, seja em 
nível de assessoria, consultoria, treinamento ou desenvolvimento de novos negócios. 

 + Planilhas de apoio à gestão, como PLANILHA DE HORAS VENDIDAS PARA 
FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DOS SERVIÇOS.

 + Apoio jurídico, econômico, mercadológico e de negócios nas suas atividades 
pelos  parceiros ou sócios da M.Stortti Europe ou M.Stortti Brasil.

 + Inclusão nas páginas da M.Stortti Europe e M.Stortti Brasil nos campos BUSINESS 
PARTNER do nome do Parceiro de negócios, sua localização e contato.

 + Participação em LIVES mensais de alinhamento dos negócios entre os sócios da 
M.STORTTI EUROPE e BRASIL.

 + Apoio de divulgação, pela área de marketing da M.STORTTI, relacionado à 
divulgação e apoio da marca M.STORTTI no seu banco de dados e redes sociais.

 + Apoio do acervo técnico da M.STORTTI para os casos de licitação pública em 
que o BUSINESS PARTNER participe.

 + Realização anual de Plano estratégico em formato online (Plataforma zoom) ou 
evento.

 + Possibilidade de uso do profissional BUSINESS PARTNER, de acordo com a 
formação profissional para projetos públicos em que a M.STORTTI participe.

 + Suporte técnico da M.STORTTI nas áreas jurídica, econômica, arquitetônica e 
mercadológica em que o Business Partner necessite, em apoio aos contratos com 
clientes.

 + Grupos de whatsapp técnico para discussão de questões técnicas pertinentes.

 + Participação no programa de compliance da M.STORTTI e confidencialidade na 
relação com clientes.

 + Possibilidade de uso da marca M.STORTTI BUSINESS PARTNER nos materiais de 
divulgação como  impressos, sites, grupos de whatsapp, lives e eventos .

 + Uso das planilhas oferecidas pela M.Stortti para uso em excel, relacionadas ao 
controle de contas a pagar e a receber nos negócios do Business Partner.

 + Recebimento anual do livro de PROJETOS M.STORTTI, contendo os projetos 
desenvolvidos pelo Grupo e  atualização da linha do tempo ano a ano da empresa.

 + Apoio  da M.Stortti na retenção de contratos durante a execução e nas 
renovações.

 + Realização de eventos técnicos aos clientes da M.Stortti e do Business Partner 
visando ampliar o relacionamento dos mesmos com a M.Stortti e o Business Partner.

REQUISITOS PARA SER UM BUSINESS PARTNER

 + Formação em curso superior em uma das seguintes áreas: jurídica ou econômica 
(preferencialmente com Pós-graduação e/ou Doutorado) 

 + Preferencialmente domínio em línguas estrangeiras 

 + Pessoa Jurídica constituída ou aceitar constituir para ingresso no programa.

 + Network próprio na sua área de atuação.

 + Perspectiva de crescimento

 + Pagamento de taxa de afiliação por 5 anos


