




SOBRE A ALIANÇA 
EMPREENDEDORA

A Aliança Empreendedora é uma organização 
sem fins lucrativos que trabalha com projetos de 
apoio a microempreendedores, implantação 
de negócios inclusivos junto a empresas e 
disseminação da cultura empreendedora no 
Brasil. Iniciou suas atividades em 2005, em Curitiba-
PR, com a missão de “unir forças e viabilizar acessos 
para que pessoas e comunidades de baixa renda possam 
ser empreendedoras, promovendo a inclusão e o 
desenvolvimento econômico e social”, visando “fazer da 
economia um lugar para todos”.

Desde então, a Aliança Empreendedora contabiliza 
mais de 120 projetos realizados em parceria com 
empresas e governos pelos 26 Estados do País, 
baseando seu trabalho em soluções para promover o 
acesso de microempreendedores a conhecimentos sobre 
gestão e empreendedorismo, crédito e comercialização. 
Além de mais de 100 organizações treinadas com 
a metodologia e uma plataforma online de conteúdo para 
empreendedores, o Tamo Junto, somando mais de 65 mil 
empreendedores apoiados diretamente.

SAIBA MAIS EM:

www.aliancaempreendedora.org.br

CURTA NOSSA FAN PAGE 
NO FACEBOOK: 

@aliancaempreendedora



SOBRE A 
MENTORIA

A mentoria é um dos pilares de apoio 
da Aliança Empreendedora e foi de-
senvolvida para oferecer um suporte 
personalizado aos empreendedores no 
desenvolvimento de habilidades para 
empreender e para auxiliá-los a identi-
ficar oportunidades durante a abertu-
ra e o crescimento dos seus negócios 
através da troca de experiências.

Acreditamos que o empreendedor 
acompanhado por um mentor tem 
maiores chances de sucesso. Assim, 
através da mentoria, buscamos 
que o empreendedor sinta-se 
mais empoderado, aumente 
sua renda e, consequentamen-
te, fortaleça seu negócio e tor-
ne-o mais sustentável.

Para a mentoria acontecer, empre-
endedores são conectados a mentores 
voluntários, responsáveis pelo acom-
panhamento individualizado com cada 
empreendedor. 

Os mentores são empreendedores 
e profissionais dispostos a transmitir 
seus conhecimentos e experiência so-
bre comunicação, gestão de negócios, 
finanças ou qualquer assunto que ve-

nha a colaborar para a jornanda do 
empreendedor, criando um ambiente 
acolhedor para o seu desenvolvimento.

Os mentores são uma parte 
vital no sucesso dos empreende-
dores e o seu papel é:

• Conduzir a relação de mentoria, a 
fim de alcançar os objetivos propos-
tos por ambos; 

• Encorajar e guiar o empreendedor, 
estimulando sua proatividade e auto-
nomia;

• Compartilhar seus conhecimentos e 
experiência, além de trazer informa-
ções e ferramentas relevantes para 
promover o desenvolvimento pesso-
al e profissional do empreendedor;

• Desenvolver a autoconfiança, empo-
deramento e autoestima do empre-
endedor.

A mentoria é uma relação flexível, 
liderada pelo mentor como também 
pelo empreendedor mentorado. Por 
isso, exige um alto grau de compro-
metimento e engajamento de ambas 
as partes para o seu seguimento contí-
nuo e satisfatório.



Empreendedores e mentores 
devem estar de acordo com al-
guns pressupostos para o início 
da relação de mentoria:

• Não são aceitas quaisquer atitudes 
com vista a difamar as partes envol-
vidas, assim como preconceitos de 
gênero, orientação sexual, político, 
racial  ou religioso.

• Os mentores selecionados devem 
atender os beneficiados gratuita-
mente e voluntariamente de maneira 
igualitária, acreditando no potencial 
empreendedor de cada um.

• A relação de mentoria deve seguir 
as bases teóricas da metodologia da 
Aliança Empreendedora: Effectuation, 
Andragogia e humanismo. 

• O mentor não deve tomar decisões 
pelo empreendedor, apenas capacitá-
-lo e guiá-lo para que defina o melhor 
caminho para o seu negócio.

• Comprometer-se a relação de men-
toria, evitando atitudes que possam 
gerar desconfiança e desengajamento.



ESTRUTURA DO 
PROGRAMA DE MENTORIA

O período de mentoria tem duração sugerida 
de 6 meses, sendo necessária a realização de, no 
minímo, um encontro mensal com dedicação de 
aproximadamente 5 horas mensais, distribuídas para 
preparação e realização dos encontros como tal.

Ao final do período de 4 meses de mentoria, 
empreendedor e mentor podem realizar mais um 
ciclo ou decidir pelo encerramento da mentoria 
para concluir o apoio, revisando metas e objetivos 
alcançados.

Inscrição
Treinamento
de Menores

Online

Matching:
Conexção

1º Mês de
Mentoria:

Plano de Ação

6º Mês de
Mentoria:

Encerramento

Encontros de 
Acompanha-

mentos
de Temas

5 horas/mês

Envio de 
Relatório Final + 
Encerramento 
ou Renovação 

do ciclo



INSCRIÇÃO
Os voluntários interessados em atuar como mentores 
devem preencher um formulário de inscrição disponi-
bilizado pela Aliança Empreendedora, apontando infor-
mações de contato, suas motivações para o trabalho 
como mentor, além de conhecimentos e experiências 
que podem contribuir para o desenvolvimento de ou-
tros empreendedores. Essas informações auxiliam no 
processo de matching e ficam armazenadas no banco 
de voluntários da Aliança Empreendedora.

ENCONTRO                                  
DE PLANEJAMENTO               
O 1° encontro de mentoria, que deve 
ser agendado entre mentor e empreen-
dedor logo após a apresentação de am-
bos, é reservado para o planejamento da 
relação. Neste momento são alinhadas 
as expectativas sobre a relação de men-
toria, definidas as regras de convivência, 
a dinâmica de trabalho e também o pla-
no de ação a ser seguido nos próximos 
encontros de acordo com as dificulda-
des e objetivos do empreendedor.

O propósito deste encontro é pro-
piciar condições para que o participante 
desenvolva competências para:

Dimensão Cognitiva
• Conhecer a proposta da Men-

toria e o mentor;

• Entender a importância da 
construção conjunta do co-
nhecimento e a estrutura de 
funcionamento da mentoria;

• Entender as oportunidades 
que poderão vir a serem cria-
das ao longo dos encontros, 
bem como suas responsabili-
dades na participação da men-
toria;

• Compreender como definir os 
objetivos e próximos passos 
da mentoria.

Dimensão Atitudinal
• Predispor-se a compartilhar a 

sua trajetória como empreen-
dedor e suas principais dificul-
dades;

• Sensibilizar-se para a impor-
tância de definir os principais 

objetivos a serem atingidos ao 
longo da mentoria em parceria 
com o mentor;

• Criar identificação e empatia 
entre empreendedor e men-
tor.

Dimensão Operacional
• Alinhar expectativas entre em-

preendedor e mentor;

• Fazer o contrato de convi-
vência entre empreendedor e 
mentor;

• Levantar as principais dificulda-
des enfrentadas pelo empre-
endedor;

• Produzir um plano de ação 
para os próximos encontros 
de mentoria.

Consulte sugestão de 
agenda e atividades para 
o Encontro de Planeja-
mento no Anexo 1 deste 
Guia de Mentoria.

TREINAMENTO 
Empreendedores e mentores são convidados a assistir 
um treinamento online, como preparação para o início 
da mentoria. 

MATCHING                        
O matching é o casamento entre empreendedor e 
mentor, ou seja, a definição de qual mentor irá acom-
panhar o empreendedor de acordo com a  suas neces-
sidades e conhecimentos.



ENCONTROS DE 
ACOMPANHAMENTO 
O objetivo destes encontros é 
introduzir o tema definido no 
encontro de planejamento, fazer 
o levantamento das dificuldades 
que o empreendedor encontra 
em relação a ele e estimulá-lo a 
levantar possíveis soluções para as 
suas próprias dificuldades, finali-
zando com a construção de um 
plano de ação para implantação de 
tais, com tarefas e desafios a serem 
realizados pelo empreendedor. 

Dimensão Cognitiva
• Conhecer o conceito do tema 

central que será trabalho no 
encontro;

• Conhecer possíveis soluções 
para as dificuldades que o em-
preendedor está enfrentando no 
seu empreendimento.

Dimensão Atitudinal
• Predispor-se a refletir sobre 

soluções para as suas próprias 
dificuldades;

• Dispor-se a mudar comporta-
mentos e atitudes que resultam 
em dificuldades relativas ao 
tema do encontro;

• Predispor-se a elaborar e 
cumprir as ações e previstas no 
plano de ação (mão na massa);

• Dispor-se a utilizar sua rede de 

ENCONTRO    
DE ENCERRAMENTO 
DA MENTORIA                                             
O último encontro é dedicado ao 
fechamento de todo o trabalho que 
foi realizado entre empreendedor e 
mentor na relação de mentoria, pre-
vendo atividades de avaliação e fee-
dback e uma confraternização pelo 
encerramento deste ciclo. O propó-
sito deste encontro é fazer o empre-
endedor se sentir motivado a conti-
nuar o seu caminho empreendedor:

Dimensão Cognitiva:
• Tomar consciência do nível de 
desenvolvimento ao longo do 
processo de mentoria.

Dimensão Atitudinal:
• Predisporse a buscar desenvolvi-
mento contínuo;

• Sensibilizar-se para a importân-
cia da troca de impressões e fe-
edbacks entre empreendedor e 
mentor.

Dimensão Operacional:
• Realizar um avaliação da meto-
dologia de mentoria, do mentor 
e também uma autoavaliação.

• Avaliar suas competências em-
preendedoras (quem sou), co-

contatos para auxiliá-lo no desen-
volvimento das ações.

Dimensão Operacional
• Levantar dificuldades e causas com 

relação ao tema;

• Levantar soluções para as dificul-
dades;

• Construir um plano de ação;

• Identificar e colocar em prática 
soluções para resolver as dificulda-
des e causas relacionadas ao tema 
do encontro;

• Escolher e realizar, dentre as ações 
listadas, o Desafio da Semana.

Consulte uma sugestão 
de agenda e atividades para 
os Encontros de Acom-
panhamento no Anexo 2 
deste Guia de Mentoria.

nhecimentos em gestão (o que sei), 
rede de contatos (quem conheço) 
e crescimento da renda e do negó-
cio (o que ganho)

Consulte uma sugestão 
de agenda e atividades para 
o Encontro de Encerramen-
to da Mentoria no Anexo 3 
deste Guia de Mentoria.

Neste momento, são so-
licitados à empreendedores 
mentorados e mentores um 
relatório online de avaliação 
sobre o processo de men-
toria, de entrega obrigató-
ria à Equipe de Mentoria 
da Aliança Empreendedora 
para validação da relação.



TEMA ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO

Apresentação
Atividade 1: 
Minha Bandeira

• Apresentação oral
• Atividade prática

• Folhas sulfite
• Canetas

40’

Expectativas e      
Contrato de 
Convivência

Atividade 2: 
Levantamento 
de expectativas 
e eleboração 
do contrato de 
convivência

• Atividade prática
• Discussão

• Folhas sulfite
• Canetas

40’

Dificuldades e 
Causas

Atividade 3: 
Definição das 
dificuldades 
e agenda dos 
encontros

• Discussão
• Folhas sulfite 
• Canetas

40’

Encerramento
Atividade 4: 
Fechamento

-

Copo Vazio
• Folhas sulfite
• Lápis de cor
Que bom, Que 
pena, Que tal

• Folhas sulfite
• Canetas

20’

ANEXO 1: AGENDA PARA ENCONTRO 
DE PLANEJAMENTO 
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Atividade 1: Minha bandeira

OBJETIVO: PROMOVER A APRESENTAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO ENTRE EMPREENDEDOR E 
MENTOR.

TEMPO: 40 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS:   
PAPEL SULFITE; CANETAS

Antes do início do encontro, conhe-
ça o perfil do empreendedor que irá 
realizar a mentoria.

Inicie o encontro apresentando-
-se e conversando sobre o seu papel 
como mentor nesta relação, facilitan-
do seu desenvolvimento pessoal e 
profissional como empreendedor. 

Antes de iniciar as atividades do 
dia, é importante que vocês se co-
nheçam, afinal estarão juntos nesta 
caminhada por um bom tempo. Para 
isso, convide-o a fazer a seguinte ati-
vidade:

Entregue ao empreendedor uma 
folha sulfite e pela para que o empre-
endedor divida-a em 6 partes iguais.

Peça para o empreendedor em 
cada parte escrever uma das seguin-
tes perguntas abaixo:
• Qual foi a melhor coisa que aconteceu 

na sua vida até agora?
• O que você mais valoriza na vida? 

ESTA ATIVIDADE PODE SER ADAP-

TADA PARA A REALIDADE DAS 

MENTORIAS ONLINE.

É POSSÍVEL REALIZAR OU-

TRAS ATIVIDADES DE APRESEN-

TAÇÃO QUE NÃO A SUGERIDA 

ACIMA!

NESTE MOMENTO, ATENTE-

-SE PARA CONHECER EXPLORAR 

O HISTÓRICO DE CADA PARTICI-

PANTE COMO EMPREENDEDOR.

O MENTOR TAMBÉM DEVE 

PARTICIPAR DA ATIVIDADE.

• Cite três qualidades suas. 
• O que gostaria de melhorar em si mes-

mo? 
• Qual é o seu maior sonho ou aspira-

ção?
• Por que você decidiu empreender? Ou, 

no caso do mentor, qual sua motivação 
para ser mentor?

Agora, convide-o a responder 
cada uma das perguntas. Dê 15 minu-
tos para esta tarefa e diga que você 
também irá realizá-la.

Assim que concluírem, apresen-
tem e discutam o que foi construído. 
Faça algumas perguntas:
• Qual a pergunta considerou mais difícil 

de responder? Por que?
• Você já tinha parado para pensar nes-

sas coisas antes?
• O que você aprendeu sobre si mesmo?

Agradeça ao empreendedor pela 
apresentação e diga que durante a 
mentoria vocês terão a oportunida-
de de se conhecer mais profunda-
mente. Em seguida vocês irão alinhar 
expectativas sobre como será a rela-
ção de mentoria entre vocês.

Orientações

ATENÇÃO!
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Atividade 2: Levantamento de expectativas e 
elaboração do contrato de convivência

OBJETIVO: IDENTIFICAR QUAIS SÃO AS 
EXPECTATIVAS QUE O EMPREENDEDOR TEM EM 
RELAÇÃO A SI MESMO, AO MENTOR E A MENTORIA.

TEMPO: 40 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: CANETA; FOLHAS 
SULFITE

Inicie a atividade dizendo ao empre-
endedor que agora você convida-o a 
realizar, juntos, um levantamento de 
expectativas para o trabalho que será 
realizado na mentoria. Você propõe 
que eles discutam 2 diferentes tipos 
de expectativas: “ O que eu espero de 
mim”, “o que eu espero da mentoria”. 
Antes de iniciar a atividade, diga que 
você, no papel de mentor, também irá 
refletir sobre estas perguntas.

Em uma folha sulfite, peça para ao 
empreendedor que refleta sobre as se-
guintes perguntas: 
• O que eu espero de mim? 
• Quais são meus compromissos com a 

mentoria? 
Em seguida, peça para o empreen-

dedor refletir sobre a seguinte pergun-
ta: 

• “O QUE EU ESPERO DA MENTORIA? 
Como eu espero que a mentoria me aju-
de com o meu empreendimento? Como 
eu espero que sejam os encontros? 

Em seguida, convide o empreende-
dor a apresentar o resultado das suas 
reflexões.

Após a apresentação, discuta rapida-
mente com o empreendedor quais ex-
pectativas que poderão ser alcançadas 
e quais não, especialmente aquelas que 
foram levantadas sobre a mentoria.

Diga ao empreendedor que muitos 
pontos que eles discutiram definem um 
contrato de convivência, que precisa ser 
celebrado para garantir que a mentoria 
aconteça da melhor maneira possível.

Relembrem as expectativas de am-
bos sobre a mentoria e externalizem 
numa folha sulfite os pontos que preci-
sam constar no contrato de convivên-
cia. Certifique-se que o empreendedor 
concorda e, se necessário, discutam 

Orientações
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para chegar a um denominador comum.
Pergunte se existe mais algum ponto que não foi 

citado nas expectativas mas que é importante que 
esteja no contrato.

É importante que conste no contrato: dias e ho-
rários para realização dos encontros, freqüência dos 
encontros, tolerância para atrasos, disponibilidade e 
ferramentas de comunicação entre empreendedor e 
mentor entre e para os encontros, realização das ati-
vidades e desafios, confidencialidade da relação, uso 
de celular para não atrapalhar o desenvolvimento das 
atividades. 

Lembre-se que você como mentor também preci-
sa concordar com este contrato!

Relembre a importância do comprometimento de 
ambos para o seguimento da mentoria.

Assim que pronto, assinem o contrato como sím-
bolo do comprometimento de ambos para o seu 
cumprimento. 

Diga que a seguir, eles terão a oportunidade de 
conversar sobre as principais dificuldades do empre-
endedor.
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Atividade 3: Levantamento das dificuldades dos 
empreendedores e agenda dos encontros

OBJETIVO: DEFINIR QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO EMPREENDEDOR E 
DEFINIR A AGENDA DOS ENCONTROS DO CICLO.

TEMPO: 40 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: PAPEL SULFITE, CANETA, 
CADERNO DO EMPREENDEDOR, CADERNO DO 
MENTOR.

Nesta atividade, o empreendedor terá a 
oportunidade de refletir sobre as dificul-
dades que encontra em relação ao seu 
negócio e a si mesmo.

Peça ao empreendedor que reflita, 
em 10 minutos,  quais sãos as suas prin-
cipais dificuldades pessoais e relaciona-
das ao negócio. Informe que ele poderá 
anotar até 5 dificuldades pessoais e 5 
dificuldades sobre o negócio.

Peça ao empreendedor que apresente 
as dificuldades levantadas. Diga que, a par-
tir do que foi apontado, promovendo uma 
discussão sobre as causas dessas dificulda-
des qua atrapalham o dia a dia do negócio, 
vocês definirão até 5 temas para trabalhar 
na mentoria.

Pergunte quais temas o empreende-
dor gostaria de trabalhar e que atende-
rão a cada um das 5 dificuldades e causas 
correspondentes. É possível que surjam 

dificuldades/causas que você não te-
nha tanto conhecimento/experiência. 
Neste caso você precisará realizar 
pesquisas sobre o tema e elaborar 
a mentoria ou mesmo convidar co-
nhecidos para facilitar e acompanhar 
o encontro sobre tal tema. 

Além de definição dos temas, vo-
cês devem acertar a ordem em que 
eles serão abordados, com base no 
interesse do empreendedor e na ur-
gência de se resolver as dificuldades.

Após a definição, relembre a utili-
dade do  Caderno do empreendedor 
para planejamento dos encontros,  
anotar observações e definições em 
relação a cada tema, além das ativida-
des e desafios para os próximos en-
contros, conforme sugestão abaixo:
• Tema: tema que está sendo abordado 
no encontro;

• Problemas: problemas que o empreen-
dedor apresenta em relação ao tema;

• Soluções: soluções que foram propostas 
durante o encontro, e que o empreen-

Orientações
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É FUNDAMENTAL QUE OS EM-

PREENDEDORES PENSEM NOS PON-

TOS FRACOS DE UMA MANEIRA MAIS 

ABRANGENTE. POR EXEMPLO: O EM-

PREENDEDOR TEM UM PROBLEMA, 

POIS NÃO CONSEGUE NEGOCIAR COM 

OS FORNECEDORES POR NÃO TER 

DINHEIRO EM CAIXA PARA PAGAR AS 

MERCADORIAS À VISTA. NESTE CASO, 

O PONTO FRACO NÃO É A “FALTA DE 

CAPITAL DE GIRO”, MAS A “DIFICUL-

DADE DE NEGOCIAÇÃO COM FORNE-

CEDORES”. SE O EMPREENDEDOR 

CONSIDERA COMO PONTO FRACO A 

“FALTA DE CAPITAL DE GIRO”, ELE TERÁ 

DIFICULDADE DE BUSCAR SOLUÇÕES 

ALTERNATIVAS PARA O PROBLEMA. 

PROVAVELMENTE A AÇÃO QUE ELE IRÁ 

PROPOR PARA RESOLVÊ-LO É A “FA-

ZER EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE 

GIRO”. QUANDO O PONTO FRACO É A 

“DIFICULDADE DE NEGOCIAÇÃO COM 

FORNECEDORES”, VÁRIAS AÇÕES DIFE-

RENTES PODEM SER PROPOSTAS: “ES-

TABELECER PARCERIA FORMAL COM 

UM FORNECEDOR”, “REDEFINIR A PO-

LÍTICA DE ESTOQUE, PARA AUMENTAR 

O DINHEIRO EM CAIXA”, “AUMENTAR 

A QUANTIDADE DE VENDAS À VISTA”, 

ALÉM DE “FAZER EMPRÉSTIMO PARA 

CAPITAL DE GIRO”.

dedor julga aplicáveis ao seu negócio;
• Mão na massa: plano de ação para colocar 
as soluções em prática, com definição clara 
de ações, responsáveis, prazos e contatos de 
quem pode facilitar o processo.

Preencham juntos, cada qual em seu 
Caderno, o planejamento definido no en-
contro sobre temas e também datas e si-
gam para o fechamento do encontro.

ATENÇÃO!
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Atividade 4: Fechamento

OBJETIVO: FAZER O FECHAMENTO DO ENCONTRO E UMA 
REFLEXÃO SOBRE O CAMINHO QUE MENTOR E EMPREENDE-
DOR IRAM TRILHAR JUNTOS PARA QUE O EMPREENDEDOR 
ATINJA OS SEUS OBJETIVOS.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS:

COPO VAZIO
• ANEXO 3 – COPO VAZIO
• CANETAS

QUE BOM, QUE PENA, QUE TAL
• FOLHAS SULFITE
• CANETAS

O encontro chegou ao fim, mas, 
antes, czonvide o empreendedor a 
compartilhar o que foi mais marcan-
te para ele neste dia. Aguarde suas 
contribuições.

Depois, diga que você também 
gostaria de fazer uma breve avalia-
ção de como foi esse encontro para 
eles. Para fazer essa avaliação, você 
pode utilizar alguma das atividades a 
seguir, ou outra que você conheça e 
atenda ao mesmo objetivo:

Copo Vazio
• Convide o empreendedor a desenhar 
um copo e pintá-lo de acordo com 
sua satisfação em relação ao encon-
tro. Quanto mais satisfeito, mais colo-
rido e cheio o copo. Combine o tempo 

de 3 minutos para essa atividade.
• Ao final, peça que entregue seu de-
senho. 

Que bom, Que pena, Que tal
• Entregue ao empreendedor uma fo-
lha sulfite e uma caneta.

• Convide-o que avalie o encontro com-
pletando 3 frases: Que bom (pontos 
positivos do encontro), que pena (pon-
tos negativos do encontro) e que tal 
(sugestões para os próximos encon-
tros). Combine o tempo de 5 minutos 
para essa atividade

• Ao final, peça que eles entregue sua 
avaliação. 

Avaliação em 1 palavra
• Convide o empreendedor a compar-
tilhar, em 1 palavra, como foi o en-
contro de hoje ou como estão saindo 
do encontro. Deixe-o livre para falar 
quando se sentir a vontade.

• Você também pode fazer sua avalia-
ção, dizendo uma palavra.

• Após a avaliação, agradeça as contri-
buições dadas pelo empreendedor e 
encerre o encontro, lembrando o dia, 
a hora e o local do próximo encontro 
do ciclo, bem como o tema que será 
abordado.

Orientações: Faça as mudanças 
que julgar necessárias para os próxi-
mos encontros, com base no resul-
tado das avaliações e nas contribui-
ções dadas pelos empreendedores.
Após a avaliação, agradeça as contri-
buições dadas pelo empreendedor 
e encerre o encontro, lembrando 
o dia, a hora e o local do próximo 
encontro de mentoria, bem como o 
tema que será abordado.

Orientações
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TEMA ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO

Introdução

Atividade 1: 
Jornal falado

• Discussão - 20’

Atividade 2: 
Atividade 
Vivencial ou 
Troca de 
Experiências

• Troca de 
experiência, 
vivência, vídeo 
ou case, história

• Processamento

• De acordo com a atividade a ser 
realizada

40’

Atividade 3: 
Alinhamento 
Conceitual

• Discussão
• Apresentação

• Folhas sulfite 
• Canetas

10’

Dificuldades
Atividade 4: 
Levantamento 
de dificuldades

• Discussão • Caderno do Empreendedor 30’

Soluções
Atividade 5: 
Levantamento 
das soluções

• Discussão • Caderno do Empreendedor 50’

Plano de Ação
Atividade 6: 
Mão na Massa

• Preenchimento 
de atividade

• Caderno do Empreendedor 20’

Encerramento
Atividade 7: 
Fechamento

• Discussão/ 
Avaliação

Copo Vazio
• Folhas sulfite
• Lápis de cor
Que bom, Que pena, Que tal
• Folhas sulfite
• Canetas

20’

ANEXO 2: AGENDA PARA ENCONTROS 
DE ACOMPANHAMENTO



GUIA DE MENTORIA 17

Atividade 1: Jornal Falado

OBJETIVO: PROPICIAR UM ESPAÇO PARA 
COMPARTILHAMENTO DE ACONTECIMENTOS 
DO DIA A DIA, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE 
LAÇOS ENTRE EMPREENDEDOR E MENTOR.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS:
-

Antes de iniciar o encontro, convide o empreendedor a comparti-
lhar como foi sua semana, inclusive sobre a realização do desafio ou 
atividade do encontro anterior. Ouça atentamente o que o empre-
endedor traz.
 Faça um fechamento, resgatando as falas que surgiram no 
Jornal Falado e reforçando os pontos que mais se destacaram. Se 
possível, conecte estas falas com o tema que será tratado neste en-
contro. Em seguida, apresente a agenda do encontro.

Orientações
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OBJETIVO: INTRODUZIR O TEMA A SER TRABALHADO NO EN-
CONTRO POR MEIO DE UMA ATIVIDADE VIVENCIAL (COMPAR-
TILHAMENTO DA EXPERIÊNCIA DO MENTOR, VIVÊNCIA, CASE 
OU VÍDEO), PERMEANDO AS QUESTÕES COMPORTAMENTAIS 
ENVOLVIDAS.

TEMPO: 40 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: DE ACORDO COM A ATIVIDADE 
A SER REALIZADA.

Para iniciar, convide o empreendedor a realizar uma 
atividade relacionada ao tema que será trabalhado 
neste encontro.

Escolha a atividade a ser realizada, levando em 
conta o perfil do empreendedor, as dificuldades e 
causas que levantadas no encontro de planejamento 
e os objetivos que você tem em relação a atividade.

Para cada atividade, siga os passos apresentados 
a seguir:

Vivência
Realize a vivência de acordo com as instruções da 
atividade.

Ao final, faça o processamento da atividade uti-
lizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. 
Você pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas:

• Como foi para você fazer essa atividade?
• Como você se sentiu com o resultado alcançado?
• Qual a sua visão sobre o que aconteceu?
• Qual o motivo para o resultado que você alcançou?
• Se você tivesse outra chance, o que você mudaria?

Atividade 2: Atividade vivencial

Orientações
• O que você aprendeu com esta atividade?
• De que forma você pode aplicar esses aprendizados 
no seu dia-a-dia?

Faça um fechamento do processamento, resga-
tando as principais falas do empreendedor.

Vídeo
Apresente o vídeo ao empreendedor, dando uma 
breve introdução sobre o assunto que irá ser tra-
tado. Se necessário, passe novamente o vídeo, para 
que ele tenha a oportunidade de observar maiores 
detalhes.

Ao final, faça o processamento do vídeo utilizan-
do o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você 
pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas:

• O que você achou deste vídeo?
• O que mais chamou a sua atenção?
• Qual a sua visão sobre o que aconteceu ou foi apre-
sentado no vídeo?

• Que lição você pode tirar deste vídeo?
• De que forma você pode aplicar esse aprendizado no 
seu dia-a-dia?

Faça um fechamento do processamento, resga-
tando as principais falas do empreendedor.
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Cases, Histórias, Quadrinhos ou Troca de 
Experiências
Compartilhe sua experiência com o empreendedor 
ou entregue cópia do case, história ou quadrinho 
para o empreendedor e convide-o a fazer a leitura. 
Ao final, faça o processamento utilizando o CAV – 
Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você pode utilizar 
o seguinte roteiro de perguntas:

• O que você achou deste case/história/quadrinho?
• O que mais chamou a sua atenção?
• Qual a sua visão sobre o que aconteceu ou foi apre-
sentado?

• Que lição você pode tirar deste case/história/quadri-
nho?

• De que forma você pode aplicar esse aprendizado no 
seu dia-a-dia?

Faça um fechamento do processamento, resga-
tando as principais falas dos empreendedor.

Após finalizar o processamento, explique ao em-
preendedor que vocês irão aprofundar o tema e as 
questões levantadas, com o objetivo de identificar 

LEMBRE-SE QUE SEUS CONHECIMENTOS E SUA 

PRÓPRIA EXPERIÊNCIA SÃO MUITO RICOS PARA A 

TROCA COM O EMPREENDEDOR! MESMO QUE 

LEVE OUTRAS ATIVIDADES PARA INTRODUZIR O 

TEMA DO ENCONTRO, NÃO DEIXE DE COMPARTI-

LHAR SUA BAGAGEM NOS ENCONTROS.

e implementar soluções para os problemas relacio-
nados. E, para isso, irão colocar a mão na massa e 
refletir sobre determinados comportamentos.

Antes de aprofundar o tema do encontro, é fun-
damental que todos tenham a mesma compreensão 
sobre seu significado e é isso que farão na atividade 
a seguir.

ATENÇÃO!
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Atividade 3: 
Alinhamento conceitual

OBJETIVO: ALINHAMENTO CONCEITUAL DO TEMA CEN-
TRAL QUE SERÁ TRABALHO NO ENCONTRO.

TEMPO: 10 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: PAPEL SULFITE; CANETAS

Faça as seguintes perguntas ao empreendedor:
• O que você entende pelo tema do encontro de hoje?
• Esse tema é importante para qualquer tipo de negó-
cio ou empreendedor? Por quê?

Anote as contribuições dadas pelo empreende-
dor.

Utilizando as contribuições do empreendedor, 
seus conhecimentos e experiência sobre o assunto, 
faça um fechamento do conceito. Certifique-se de 
que o empreendedor compreendeu o significado.

Por fim, agora que o conceito já está alinhado, 
é hora de aprofundar as dificuldades dos empre-
endedores em relação ao tema, bem como suas 
causas.

Orientações
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Atividade 4: Levantamento de 
dificuldades

OBJETIVO: ALEVANTAR AS DIFICULDADES E CAUSAS DO EMPREENDE-
DOR EM RELAÇÃO AO TEMA DO ENCONTRO.

TEMPO: 30 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: CADERNO DO EMPREENDEDOR

Pergunte ao empreendedor quais 
suas dificuldades em relação ao tema 
do encontro. Peça que anote suas re-
flexões no caderno do empreende-
dor. Lembre que ele poderá resgatar 
alguns os pontos levantados no en-
contro de planejamento.

Convide o empreendedor a 
compartilhar suas dificuldades e, em 
seguida, a pensar nas causas para 
alguma das dificuldades listadas. Ex-

plore principalmente as dificuldades 
mais pontuais que, a princípio, pare-
cem ser mais simples de serem re-
solvidas.

Aguarde as contribuições do 
mentorado, questionando sempre se 
tais causas apresentadas fazem sen-
tido. Você também pode contribuir 
neste processo com suas sugestões.

Lembre que o empreendedor 
pode anotar as causas sugeridas e 
que encaixam na realidade do seu 
negócio no Caderno do Empreen-
dedor.

NA PRIMEIRA VEZ QUE  

APLICAR ESTA ATIVIDADE, EX-

PLIQUE O QUE É O DESAFIO 

DA SEMANA. O DESAFIO TEM 

COMO OBJETIVO ESTIMULAR 

O EMPREENDEDOR A COLO-

CAR EM PRÁTICA AS AÇÕES 

DEFINIDAS A PARTIR DAS 

REFLEXÕES ESTIMULADAS 

Orientações
Em seguida, pergunte ao empre-

endedor quais são as 3 principais 
dificuldades, dentre as que permane-
ceram sem causa, ele enxerga no seu 
negócio. Convide-o  a identificar as 
causas das dificuldades selecionadas. 
Faça isto para cada uma delas e anote 
as contribuições em uma folha sulfi-
te, colocando ao lado da dificuldade 
correspondente.

Ao final do levantamento de 
causas, convide-o a refletir sobre o 
painel, pensando em soluções para o 
seu negócio.

PELA MENTORIA. O PRÓPRIO 

EMPREENDEDOR, GUIADO 

PELO MENTOR, ESCOLHE 

SEU DESAFIO, E SE COMPRO-

METE A CUMPRI-LO ATÉ O 

PRÓXIMO ENCONTRO. NO 

JORNAL FALADO DO ENCON-

TRO SEGUINTE, O EMPREEN-

DEDOR COMPARTILHA SE O 

DESAFIO FOI CUMPRIDO E 

QUAL FOI O RESULTADO.

INCENTIVE O EMPREEN-

DEDOR AO FINAL DA EXPOSI-

ÇÃO DE CADA DESAFIO, ESTI-

MULANDO-O A CUMPRI-LO.

COMO MENTOR, COLO-

QUE-SE À DISPOSIÇÃO DO 

EMPREENDEDOR DURANTE 

A REALIZAÇÃO DO DESAFIO. 

MAS LEMBRE QUE É O EM-

PREENDEDOR QUEM IRÁ 

EXECUTAR AS AÇÕES PARA 

CUMPRI-LO.

ATENÇÃO!
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OBJETIVO: RESGATAR AS DIFICULDADES E CAUSAS LEVANTADAS EM 
RELAÇÃO AO TEMA DO ENCONTRO E LEVANTAR SOLUÇÕES PARA 
RESOLVÊ-LAS.

TEMPO: 50 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: CADERNO DO EMPREENDEDOR E 
CANETAS

Inicie a atividade perguntando se o empreendedor 
enxerga soluções para essas causas. 

A medida em que o empreendedor se manifestar, 
promova discussões sobre as soluções propostas.

Lembre que o empreendedor pode anotar as 
soluções sugeridas e que encaixam na realidade do seu 
negócio no Caderno do Empreendedor.

Você pode convidar um especialista para discutir 
e contribuir sobre o tema neste encontro com o 
empreendedor

Esgote todas as soluções que o empreendedor tem 
a propor para somente então fazer suas contribuições 
e/ou convidar o especialista a fazer as suas.

Repita este mesmo processo com as outras 
dificuldades e causas.

Se houver necessidade, esse também é o momento 
para que você ou o especialista traga explicações 
teóricas ou apresente ferramentas úteis em relação ao 
assunto.

Por fim, resgate as dificuldades que não foram 
selecionadas como as 3 principais e que ficaram 
sem solução no encontro passado. Pergunte se o 
empreendedore conseguiu encontrar soluções. 
Aguarde as contribuições e, se for o caso, dê as suas 
ou indique ferramentas em eles podem encontrar 
respostas, como sites, livros e vídeos.

Para finalizar a atividade, apresente a próxima 
dinâmica, em que pensarão ações para para colocar tais 
soluções em prática no seu negócio.

CASO UM ESPECIALISTA PARTICIPE DOS ENCONTROS 

DE MENTORIA, É NECESSÁRIO UM ALINHAMENTO 

DO QUE JÁ FOI TRABALHADO E QUAL É A DINÂMICA 

DE TRABALHO UTILIZADA ENTRE EMPREENDEDOR 

E MENTOR NA RELAÇÃO.

Atividade 5: 
Levantamento de soluções

Orientações

ATENÇÃO!
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OBJETIVO: DEFINIR UMA AÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS SOLUÇÕES 
LEVANTADAS NO NEGÓCIO E/OU PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
EMPREENDEDOR.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: CADERNO DO EMPREENDEDOR; 
CANETAS

Convide o empreendedor a fazer uma reflexão acerca 
das soluções que foram levantadas, listando ações, pra-
zos e responsáveis para sejam implementadas.

Por fim, agora que as soluções já estão listadas, é 
hora de colocá-las em prática. Para ajudá-lo nesse pro-
cesso, vocês definirão um desafio a ser cumprido por 
ele até o próximo encontro.

Convide o empreendedor a escolher uma das ações 
do plano de ação sobre a qual gostaria que fosse o seu 
desafio. Lembre ao empreendedor que o desafio preci-
sa ser cumprido até o próximo encontro. Por isso, ele 
deve ficar atento ao prazo que estabeleceu no Plano de 
Ação e checar sua viabilidade de cumpri-lo.

Definida a ação, definam o desafio a ser cumprido. 
Lembrem-se de anotar no caderno do empreendedor 
e também do mentor, para dar seguimento no próximo 
encontro. 

Peça ao empreendedor, por fim, que compartilhe o 
desafio estabelecido, como forma de firmar o compro-
misso.

CASO VOCÊ SINTA QUE PRECISA ESTAR MAIS PREPA-

RADO PARA TRABALHAR AS DIFICULDADES E CAU-

SAS TRAZIDAS PELO EMPREENDEDOR, VOCÊ PODE 

DIVIDIR O ESTE ENCONTRO EM 2, REALIZANDO O 

LEVANTAMENTO DE DIFICULDADES NO PRIMEIRO 

MOMENTO E O LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES NO 

SEGUNDO MOMENTO. ASSIM, VOCÊ PODE SE PRE-

PARAR COM MUITAS INFORMAÇÕES PARA AJUDAR 

O EMPREENDEDOR A SOLUCIONAR AS CAUSAS DAS 

SUAS DIFICULDADES. CASO VOCÊ NÃO TENHA O CO-

NHECIMENTO NECESSÁRIO, PROCURE UM ESPECIA-

LISTA NO TEMA QUE POSSA AUXILIÁ-LO.

Atividade 6: Mão na Massa

Orientações Por fim, convide o empreendedor a fazer uma breve 
avaliação do encontro.

ATENÇÃO!
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OBJETIVO: FAZER O FECHAMENTO DO ENCONTRO E UMA REFLEXÃO SO-
BRE O CAMINHO QUE MENTOR E EMPREENDEDOR IRAM TRILHAR JUNTOS 
PARA QUE O EMPREENDEDOR ATINJA OS SEUS OBJETIVOS.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

COPO VAZIO
• ANEXO 3 – COPO VAZIO
• CANETAS

QUE BOM, QUE PENA, QUE TAL
• FOLHAS SULFITE
• CANETAS

O encontro chegou ao fim, mas, 
antes, convide o empreendedor a 
compartilhar o que foi mais mar-
cante para ele neste dia. Aguarde 
suas contribuições.

Depois, diga que você também 
gostaria de fazer uma breve avalia-
ção de como foi esse encontro para 
eles. Para fazer essa avaliação, você 
pode utilizar alguma das atividades 
a seguir, ou outra que você conheça 
e atenda ao mesmo objetivo:

Copo Vazio
• Convide o empreendedor a desenhar 
um copo e pintá-lo de acordo com 
sua satisfação em relação ao encon-
tro. Quanto mais satisfeito, mais colo-
rido e cheio o copo. 

• Combine o tempo de 3 minutos para 
essa atividade.

• Ao final, peça que entregue seu de-
senho. 

Que bom, Que pena, Que tal
• Entregue ao empreendedor uma fo-
lha sulfite e uma caneta.

• Convide-o que avalie o encontro 
completando 3 frases: Que bom 
(pontos positivos do encontro), que 
pena (pontos negativos do encontro) 
e que tal (sugestões para os próxi-
mos encontros). Combine o tempo de 
5 minutos para essa atividade

• Ao final, peça que eles entregue sua 
avaliação. 

Avaliação em 1 palavra
• Convide o empreendedor a compar-
tilhar, em 1 palavra, como foi o en-
contro de hoje ou como estão saindo 
do encontro. Deixe-o livre para falar 
quando se sentir a vontade.

Você também pode fazer sua avalia-
ção, dizendo uma palavra.

• Após a avaliação, agradeça as contri-
buições dadas pelo empreendedor e 
encerre o encontro, lembrando o dia, 
a hora e o local do próximo encontro 
do ciclo, bem como o tema que será 
abordado.

Orientações: Faça as mudan-
ças que julgar necessárias para os 
próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas con-
tribuições dadas pelos empreende-
dores.
Após a avaliação, agradeça as contri-
buições dadas pelo empreendedor 
e encerre o encontro, lembrando 
o dia, a hora e o local do próximo 
encontro de mentoria, bem como 
o tema que será abordado.

Atividade 7: Fechamento

Orientações
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TEMA ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO

Introdução
Atividade 1: 
Jornal falado

• Discussão - 20’

Avaliação
Atividade 2: 
Avaliação

• Avaliação
• Discussão

• Folhas sulfite
• Canetas

40’

Encerramento
Atividade 4: 
Fechamento

• Vivência
• Folhas sulfite 
• Canetas

40’

ANEXO 3: AGENDA DO ENCONTRO 
DE ENCERRAMENTO DA MENTORIA
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Atividade 1: Jornal Falado

OBJETIVO: PROPICIAR UM ESPAÇO PARA COMPARTILHAMENTO DE 
ACONTECIMENTOS DO DIA A DIA, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE LA-
ÇOS ENTRE EMPREENDEDOR E MENTOR.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: 
-

Antes de iniciar o encontro, convide o empreendedor 
a compartilhar como foi sua semana ou período desde 
o encontro anterior, inclusive sobre a realização do 
desafio ou atividade do encontro anterior. Ouça aten-
tamente o que o empreendedor traz.

Faça um fechamento, resgatando as falas que surgiram 
no Jornal Falado e reforçando os pontos que mais se 
destacaram. Se possível, faça um link destas falas com 
o tema que será tratado neste encontro. Em seguida, 
apresente a agenda do encontro.

Procedimentos
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Atividade 2: Avaliação

OBJETIVO: RECEBER UMA DEVOLUTIVA DOS EMPREENDEDORES EM RELA-
ÇÃO A MENTORIA E AO TRABALHO COMO MENTOR, BEM COMO PROPICIAR 
UM MOMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO ACERCA DO TRABALHO REALIZADO 
AO LONGO DA RELAÇÃO DE MENTORIA.

TEMPO: 40 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: CANETAS

Prepare uma linha do tempo com cada encontro do 
ciclo que o empreendedor participou. Você pode de-
senhar a linha do tempo em folha sulfite, montá-la em 
tarjetas ou utilizar a maneira que achar melhor para 
deixar visível aos participantes. Apresente esta linha 
do tempo, pedindo ao empreendedor que o ajude a 
completá-la com os temas trabalhados em cada en-
contro.

Esta deve ser uma atividade rápida, com o intuito 
de refrescar a memória do empreendedor e do men-
tor, lembrando-os do caminho que percorreram.

Após esta etapa, convide o empreendedor a fazer 
uma avaliação geral da mentoria. Ressalte que é mui-

to importante ques seja sincero nessa avaliação e que 
há um espaço de confiança para tanto.

Reflita sobre perguntas que considere importan-
tes para ter um feedback do empreendedor sobre o 
processo de mentoria e o seu papel como mentor 
e entregue-as escritas. Convide o empreendedor a 
refletir sobre elas, no tempo combinado.

Após o término, promova uma conversa e per-
gunte se ele gostaria de falar sobre sua avaliação e 
reflexões. Ao final, agradeça as contribuições e re-
lembre que será solicitado, pela Equipe de Mentoria 
da Aliança Empreendedora, uma avaliação final do 
Programa.

Procedimentos
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OBJETIVO: REALIZAR O FECHAMENTO DA MENTORIA E BREVE CON-
FRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES.

TEMPO: 20 MINUTOS

RECURSOS NECESSÁRIOS: FOLHAS SULFITE, CANETAS

Relembre que, após este tempo de trabalho em conjun-
to, vocês estão chegando ao fim desta etapa. Este é um 
momento especial, que representa o início de uma nova 
caminhada rumo ao sucesso nos negócios.

Para celebrar o fechamento desta etapa, convide o em-
preendedor a realizar uma  atividade: um certificado para 
o mentor como prova e lembrança para deste período 
de convivência. Alinhe que você também fará a atividade, 
construindo um certificado ao empreendedor.

Entregue ao empreendedor uma folha sulfite e expli-
que como a atividade irá funcionar: vocês terão 10 minutos 
para relembrar os momentos mais marcantes da mentoria 
e, a partir disso, certificar, com escrita ou desenho, seu par 
em algo que o represente destacou durante a mentoria. 

Quando os certificados estiverem finalizados, tome a 
iniciativa de entregar o certificado que você criou para o 
empreendedor, explicando o significado da sua certificação 
à ele. Em seguida, convide o empreendedor a apresentar o 
certificado para o mentor.

Ao final, convide o empreendedor a tirar uma foto 
como marco final e lembrança da mentoria.

Finalize o encontro agradecendo ao empreendedor 
pela dedicação e empenho durante os encontros, desejan-
do sucesso em sua jornada empreendedora.

ESTE É O ENCONTRO FINAL DE MENTORIA, MAS 

VOCÊ PODE MANTER-SE EM CONTATO E COLOCAR-

-SE À DISPOSIÇÃO DO EMPREENDEDOR. PORÉM, É 

IMPORTANTE QUE ESTE FECHAMENTO DO CICLO DE 

MENTORIA ACONTEÇA PARA DESENVOLVER A AUTO-

NOMIA DO EMPREENDEDOR.

FIQUE À VONTADE PARA ADAPTAR OU REALIZAR OU-

TRAS ATIVIDADES. O MAIS IMPORTANTE É QUE VOCÊ 

E O EMPREENDEDOR SE SINTAM A VONTADE CELE-

BRANDO ESTE MOMENTO!

ATENÇÃO!

Atividade 3: Fechamento
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