
Uma proposta sobre como
transformar o seu Negócio.

Negócios Notáveis

MENTORIA



MENTORIA NEGÓCIOS NOTÁVEIS

PROPÓSITO
DE VIDA Ajudar mulheres a terem

saúde mental para fazerem o

que gostam e ainda ganhar

bem para isto.



O QUE É
A Mentoria Negócios Notáveis tem como

premissa a definição de seu propósito aliado

à sua história de vida, englobando também

um conjunto de competências, para que

daqui para frente você planeje uma vida que

valha a pena ser vivida e trabalhe de uma

maneira que possa deixar através dela e de

sua empresa a sua marca na vida dos seus

colaboradores, clientes e na Sociedade!
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PARA QUEM É?

01
Para profissionais que querem

empreender.

02 Para MEIs.

Para Micro Empreendedoras.03



COMO TER UM NEGÓCIO NOTÁVEL?

Nesta proposta vou te apresentar as 4 etapas que compõem o

processo completo desta mentoria para planejamento de sua

carreira empresarial, desenvolvido com base no modelo de

mentoria ensinado na Universidade de Harvard, a fim de te

ajudar a planejá-la com todo o cuidado que você merece. 

MENTORIA NEGÓCIOS NOTÁVEIS



Vamos ter em mente os

objetivos da sua

empresa e os quatro

passos principais para

alcançá-los.

Todos nós temos uma jornada profissional, no entanto

nem todos colocamos nossa intenção e propósito nesta

jornada. Durante a mentoria vou orientar você a como

fazer isso de uma maneira simples e prazerosa.



A MENTORA

Valdilene Gabriela é Mentora de Negócios,

Psicanalista, Coach, Analista de Mapeamento

de Perfil Comportamental e em seu trabalho

ensina profissionais e empreendedores a

planejarem suas carreiras a partir de uma

abordagem personalizada e com visão global.

Ela é Diretora Executiva do Instituto Mente

Renovada, palestrante e trainer a mais de 25

anos onde seguramente em sua trajetória já

impactou de forma direta mais de 10 mil

pessoas. 
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COMO FUNCIONA A

MENTORIA NEGÓCIOS

NOTÁVEIS?



JORNADA DO AUTOCONHECIMENTO
ETAPA 1

Nesta fase trabalhamos o

autoconhecimento do mentee por

meio da ferramentas para

conhecimento de seu nível de

consciência, definição de valores e

consequentemente definição de

propósito.

 Esta etapa ocorre em 2 encontros



VIVENDO SEU NEGÓCIO
ETAPA 2

A partir do reconhecimento de sua própria

identidade e propósito, nesta fase o mentee inicia

o processo de desenvolvimento das habilidades e

competências necessárias para organizar uma

rotina focada em seus interesses

profissionais/empresarias. Um dos objetivos é

trabalhar o seu foco naquilo que te trará o

resultado esperado com tarefas que podem

conduzir o mentee a um cotidiano mais leve e

com sentido.

 Esta etapa ocorre em 4 encontros



PLANEJANDO COM METAS SMART
ETAPA 3

Nesta terceira etapa do programa de mentoria,

eu auxilio você a planejar seus objetivos

profissionais/empresarias a partir da

metodologia das metas S.M.A.R.T. (objetivos

específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e

temporais), a fim de transformar metas grandes

em objetivos menores para facilitar a realização e

para que você aprenda a celebrar cada passo

conquistado em busca de seus objetivos maiores.

 Esta etapa ocorre em  2 encontros



MÉTRICAS DE REALIZAÇÃO
ETAPA 4

Nesta última etapa do programa de mentoria, eu

acompanho você quanto à implementação prática

de uma nova rotina por meio dos KPIs

(Indicadores Chave de Desempenho), a fim de

promover o acompanhamento e a avaliação dos

resultados alcançados em curto, médio e longo

prazo. Estes encontros apoiará o mentee a

despertar a consciência sobre a importância de

desenvolver e manter a disciplina e a paciência

para atingir os resultados desejados.

 Esta etapa ocorre em  2 encontros



Nossos

encontros

Nossos encontros serão realizados dentro do e-

menterenovada.com.br e serão gravados. 

PLATAFORMA DE ENSINO DO INSTITUTO MENTE
RENOVADA

1

2

3

Serão 10 encontros com duração de 1h cada.

TEMPO DE DURAÇÃO

Os encontros poderão acontecer semanal ou

quinzenalmente.

PERIODICIDADE



Bônus finais

Ao iniciar o processo de

mentoria você terá acesso aos

cursos e serviços que presto: 

Em 4 sessões de análise pessoal individual* 

ATENDIMENTO PSICANÁLITICO50%

OFF

Para 1 hora de Mentoria individual

MENTORIA INDIVIDUAL50%

OFF

Para todos os meus cursos e eventos por 1 ano.

CASH BACK20%

OFF

Consulte condições para fazer as sessões com outro analista do Instituto Mente Renovada.

Será enviado para o seu email

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DIGITAL100%

OFF

MENTORIA NEGÓCIOS NOTÁVEIS

Grupo exclusivo e fechado no Telegram para

interações e Network entre as Empreendedoras
Notáveis.

COMUNIDADE EXCLUSIVA
100%

OFF



INVESTIMENTOS
NA MENTORIA

Os Negócios de

Sucesso estão aqui!

Cartão de crédito em até 12 vezes c/ juros

Parcelamento transferência ou pix em até 4 vezes sem juros.

R$1.497,00 - Atendimento em Grupo*

Cartão de crédito em até 12 vezes c/ juros

Parcelamento transferência ou pix em até 4 vezes sem juros.

R$3.000,00 - Atendimento Individual

Mediante abertura do grupo com quorum mínimo de 3 pessoas.
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Espero por Você!

Email:
contato@valdilenegabriela.com

WhatsApp
+55 (21) 98610-3233
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