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Um negócio é um organismo vivo. Ele não acontece à
parte da nossa vida, dos nossos padrões, dos movimentos
da nossa alma. Um negócio acontece a partir do que
somos, da história que nos trouxe aqui. E qualquer efeito
percebido no negócio tem origem em nós mesmos. Essa é
uma mentoria para negócios e também para a vida. É uma
mentoria que enxerga os negócios e seus resultados de
maneira sistêmica. Essa é uma mentoria que olha para os
negócios, compreende a vida, e cria a base que orquestra
a expansão do seu negócios.

O Que Você Precisa?
São dois movimentos que geralmente trazem
os negócios à minha mentoria.
1. querem expandir e não sabem como.
2. estão enfrentando um problema e
precisam sair dele.
Estou aqui para ouvir seu pedido de ajuda e
caminhar ao seu lado em uma mentoria com
base no que você precisa para avançar.

Sou Paula Quintão. Mentora de Negócios
(e de vida). Também escritora. Meus clientes me
chamam quando os negócios estão para nascer – ou
não conseguem nascer.
Também me chamam quando “dá ruim” e a coisa
não anda, não flui, agarra, encalacra. Sou a que
enxerga os nós. Sou a que mergulha em busca de
pistas, respostas e conexões para os seus enroscos.
Sou também a que de passo em passo desvenda um
mundo dentro e fora de mim. E depois transforma
os desvendamentos em escritos, em sessões ao vivo,
em formações, em constelações, mentorias.
Aqui você conhece os detalhes sobre minhas
mentorias. Boas vindas.

A Mentoria
O objetivo principal da mentoria é
que o seu negócio e sua vida criem
alinhamento e fluxo para que você
siga em movimento de expansão.
Vamos cuidar das bases para que seja
possível expandir sua atuação, sua
presença e seus resultados.
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Como Chegamos Aos Resultado?
Há que ser dito: resultados não são uma
mágica, são consequência de um caminho feito
de passo em passo. Conte comigo para
caminhar junto com você.
Primeiro: Mapeando o cenário atual e
detectando os pontos frágeis do seu negócio
que impedem de expandir ou que criam
situações problema.
Depois: Tratando os pontos frágeis e criando
estrutura onde será possível avançar.
Enfim: Desenvolvendo a estrutura de negócio
usando a base sistêmica do DNA do Negócio e
gerando, enfim, os resultados a partir dos seus
movimentos.

o lugar de mentora
Fui percebendo o que um mentor significa ao longo da minha
caminhada como mentora. Antes de tudo você precisa vibrar a
mesma filosofia que o seu mentor. É preciso haver sintonia
entre o seu modo de pensar e o do mentor.
O mentor precisa ter vivido o processo antes de você. Ele é
como um guia e por isso, na prática, conhece o caminho que
você intenciona percorrer.
Isso não quer dizer que o mentor tem a vida ganha e já está com
tudo resolvido. Não espere isso. O que o mentor faz todos os
dias é estar em campo, estar na arena, estar em processo vivo.
E por isso mesmo desenvolve um olhar apurado.
O caminho do mentor precisa ser coerente. Aqui, no nosso
caso, saiba que meu caminho nos negócios acontece do
constante alinhamento entre minha missão da alma e os modos
de servir com a bagagem que recebo dia após dia.
Se a partir do que você vê em mim e vê no meu negócio você
recebe inspiração, temos um bom começo.
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eu mentora
Saiba que sou das profundezas.
Sou mãe desde os 14 anos. A Clara nasceu quando eu tinha 15.
Sou publicitária por formação.
Sonhava ser professora desde a infância e tive meus primeiros alunos online com 15 anos, em 1999.
Meu mestrado é em ciência da informação pela UFMG e desenvolvi um estudo sobre as redes
internacionais de direitos das crianças.
Meu doutorado é em sustentabilidade e minha tese foi sobre as redes de conexão que se formam no
interior na Amazônia.
Sou leitora de inconsciente. Sou reikiana. Sou thetahealer. Sou consteladora.
Sou também paraquedista. Sou montanhista.
Sou peregrina de Caminho de Santiago. Nas horas vagas eu faço tricô.
Sou escritora, tenho dois livros publicados. Também tenho minha própria editora.
Estou à frente do meu próprio negócio desde 2013. E desde lá as coisas avançam.
Sou mentora de negócios.
Meu corpo de habilidades é esse: mergulhar com uma questão, recolher pontos de conexão e respostas,
organizar e entregar. É a missão da minha alma. E a partir dela eu sirvo.
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IMPORTÂNCIA DE INVESTI R EM UMA MENTO RI A
A mentoria é uma forma de ampliar os olhares sobre seu
próprio negócio. Há um mal que assola todos nós empreendedores, até
os maiores experts do mercado, que chamamos de “miopia em
marketing”.
A miopia em marketing é uma forma limitada de enxergar com clareza a
perspectiva do nosso próprio negócio, seu cenário atual, a forma como o
negócio se desenvolveu e o que falta para atingir outros níveis de
desenvolvimento.
Interessante é que o mesmo acontece com as questões da nossa própria
vida. “miopia em autoconhecer”, digamos assim. É como se as questões
que moram em nosso consciente, as mais profundas, precisassem de
alguém abrindo caminho em forma de guiança, juntando pontos.
Não é que nos falte algo, mas quando estamos diante de nossa própria
criação, da nossa própria vida, ficamos "cegos por natureza".
Com uma mentoria somos capazes de perceber mais caminhos,
desenvolver estratégias mais potenciais, gerar ações mais conectadas ao
que somos e acreditamos para o nosso negócio, criar um terreno de mais
sustentabilidade financeira para nosso empreendimento.
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A PART E PR OF UNDA POR TRÁS D O NEGÓ CI O
São dois os movimentos que trazem meus clientes às minhas mentorias:
um é se perceberem querendo expandir e não conseguindo. Ouvi há
pouco tempo de uma cliente assim “não quero morrer grávida de mim
mesma”, e me emocionei com o pedido dela. Meu papel é mesmo juntar
as partes para que a criação possa vir ao mundo.
Outro movimento que traz os clientes é estarem em situações
problemáticas ou padrões negativos em seus negócios. Costumo brincar
que se o seu negócio está encalacrado ou com alguma zica, é comigo
mesmo que você tem que vir falar.
Durante nossa mentoria, atuo em missão ao seu lado em busca de
respostas, pistas e conexões que nos levam a soluções ou aos próximos
passos.
Por trás do negócio está sempre um humano comum, assim como eu e
você, vivendo sua expansão, seus desafios, seus medos, suas dúvidas. Não
é possível tratar o negócio desvinculado do humano. E assim faremos:
integrar as partes para ser possível caminhar adiante com seu negócio.

vamos

Por Que Um
Processo?
Diferente de um pacote de sessões é um PROCESSO.
O processo inclui as nossas sessões e o que
acontece entre elas.
Isso quer dizer que eu estarei aqui ancorando seu
movimento e trabalhando para sustentar sua ação
com as ferramentas que disponho para isso tanto
durante as sessões como no intervalo entre elas.
Não tenho nenhuma pressa para que o seu
movimento aconteça. Ao mesmo tempo eu,
caminhando ao seu lado, crio o ritmo para que suas
ações se desenvolvam. O movimento vai acontecer
no seu tempo, mas eu serei aquela que vai te dar
ritmo - e por isso mesmo a mentoria se torna
valiosa, porque as coisas tendem a acontecer.

processo

Vamos Cuidar do Negócio e de Você
O negócio é sempre extensão do que somos.
Olharemos integralmente para o negócio a
partir do humano que está à frente de tudo.
Percorreremos o DNA do Negócio
O DNA do Negócio conecta a nossa natureza
e tudo o que somos à entrega do nosso
negócio. O DNA é um caminho para conectar
sua natureza e a natureza do seu negócio
criando um movimento de expansão. Tendo
em mãos essa estrutura, você ganha
autonomia.
Incluiremos Toda a Base Sistêmica
Ao se perceber como parte de um sistema
maior é possível entrar em harmonia com seu
lugar. Você perceberá que também seu negócio
pode flui em harmonia e cria condições para
sua entrega de valor ao mundo gerando
resultados como consequência natural.

De passo em passo
eu desvendo um mundo
dentro e fora de mim.

SESSÃO DE DIAGN ÓSTI CO
sessão leitura de inconsciente enviada por áudio e
uma sessão de 1h juntos desenhando o diagnóstico
você receberá a gravação da leitura de inconsciente por
whatsapp e a sessão faremos via zoom.

Os Formatos
de Mentoria

vamos!

MENTOR IA SESSÃO ÚNICA DE ESTRATÉGI A
1 sessão de alinhamento estratégico para o seu negócio
presencial ou online via zoom, duração de 1h30

M ENTOR IA PR OCESSO 4 SESSÕ ES
4 sessões de mentoria para o seu negócio.
online, sessão de 1 hora de duração.

MENTOR IA EM GRUPO 9 SESSÕES
Consulte os períodos para se inscrever e estar nos grupos de
mentoria com 9 sesssões. Sessões ao vivo de 2h.

Processo de Diagnóstico R$630
Mentoria de Estratégia, Sessão Única de 1h30 R$630
Processo de Mentoria Individual 4 Sessões R$2100
Mentoria em Grupo 9 Sessões R$2100
Mentoria Individual e em Grupo R$3600
Sessão de Leitura de Inconsciente Avulsa R$360
Constelação do Nascimento R$360

à vista por depósito com 5% de desconto
e/ou parcelado no cartão via pagseguro

investir

valor de investimento
e formas de pagamento

dúvidas

algumas respostas para dúvidas comuns

suas dúvidas
Recebo algumas perguntas e aqui as respondo.
Paula, e se eu não tiver um negócio definido?
Respondo: Então será esse o nosso trabalho juntos. Venha com
sua questão e cuidaremos exatamente do ponto que você está no
mapa.
Paula, a sua mentoria é pra quem já fez a formação no DNA do
Negócio?
Respondo: Eu sempre vou te apresentar o DNA do Negócio
durante a mentoria mesmo que você já tenha feito a formação ou
não tenha feito. O DNA é fantástico e vai estruturar nossa
caminhada durante a mentoria.
Paula, e se eu estiver cansada de fazer cursos?
Respondo: Aí é que digo mesmo para vir. Serei a primeira a dizer
para você que chega de novos cursos.
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algumas respostas para dúvidas comuns
Paula, e se eu estiver com dificuldade de formular meu negócio?
Respondo: Então será sobre a sua dificuldade que trabalharemos
juntos e a partir desse cuidado será possível formularmos o seu
negócio e sua entrega de valor ao mundo.
Paula, como saber quantas sessões eu contrato?
Respondo: Minha sugestão é que fale comigo antes de contratar.
Use o meu whats para nos falarmos, assim podemos usar o áudio
para alinhar.
Paula, qual a importância que enxerga no tarot?
Respondo: O tarot não é um jogo adivinhatório para ler o futuro, é
uma ferramenta para olhar com mais consciência para o
momento presente. Ele é capaz de revelar o campo do agora com
clareza usando símbolos e elementos de percepção que nos
ajudam a ampliar o olhar.
Paula, e se eu já tiver tentado todas as alternativas e nada
funciona para mim?
Respondo: É claro que existe algum caminho que você ainda não
tentou. Assim é a vida, infinitas possibilidades. Enxergaremos esse
caminho juntos.

faça contato

como iniciar?
Para iniciarmos qualquer processo
juntos inicie fazendo contato comigo
via whatsapp. Eu te orientarei e te
enviarei o formulário de
ENTREVISTA.
Escreva via whatsapp.
whatsapp 11 99709- 6793

o que dizem

com a palavra,
meus mentorandos
Benito Ribeiro
@benito.ribeiro.constelacao
São lindos os tapas que recebo. E por aqui
tudo está fluindo. (…) É lindo se ter o
negócio conectado ao que é.

Aline Madeira
@poralinemadeira
Maravilhosa! Nos ajuda a enxergar
novos horizontes de uma forma (e
perspectiva) muito leve.

Sheila Pascon
@sheilapasconterapeuta
A mentoria da Paula te abre os horizontes
para você olhar para seu negócio e para
sua vida. É incrível, a cada encontro saio
com mais segurança para os meus
movimentos.

Milena Fantazzini
@milenafantazzini
Nossas trocas me mostraram a beleza
de juntar todas as minhas partes.
Compreender que meu negócio será
apenas resultado dessa integração.

Larissa Mazetto
@larissamazetto
Ensina a importância do constante
recolher pistas para reconhecer o que há
de valor em nós.

Gessília Braga
@maesdanovaera
Você é a mentora mais incrível da vida!
Faz a gente enxergar na nossa
escuridão. Adoro você.

com a palavra,
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Juliana Berni Pires
@ser.em.mim
É um olhar amoroso, cheio de
símbolos e metáforas que ajuda a
relembrar e renascer o melhor de nós.
E de quebra você ainda ganha: café,
risadas, cor, flor e estímulos para
seguir com seu projeto.
Elis Vasco
@elisvasco
Pisteira que fala?! Pisteira: aquela que
tem o dom de nos dar pistas e nos
trazer luz.

Alinne Ferreira
@poralinneferreira
Você é muito mais que uma mentora. É uma
guia de valiosos caminhos.
Luciana Costantin
@ascoisasfalam
A Paula disponibiliza suas riquezas para
acessarmos e disponibilizarmos as nossas.
Maria Fernanda Rosa
@mferosa
Paula é maravilhosa, o processo é profundo
me trouxe muita clareza. Uma linda bruxaria,
magia.

Daniela Silvares
@dani.silvares
Você me trouxe a confirmação do
caminho que já trilhava. Jogou ainda
mais luz.

Emília Rangel
@mirangell
Dar forma ao invisível. Firme e amorosa ao
mesmo tempo trazendo luz. Admiro tanto!

Dani Furtado
@dani.furtado
Fazia tempo que eu buscava a
mentoria que entraria comigo nas
minhas profundezas. Gratidão infinita.

Andre Jerico
@andre_jerico
Ainda estou na primeira etapa, mas a
percepção sistêmica do todo já me trouxe
impactos.
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SOU PAUL A QUI NTÃO
Doutora em Sustentabilidade pela Universidade Federal do
Amazonas, Mestre em Ciência da Informação pela Universidade
Federal de Minas Gerais e Publicitária, Paula Quintão é mentora
de negócios (e de vida), escritora. Desvendou em 2018 o DNA do
Negócio, a base sistêmica por onde os negócios se desenvolvem,
que hoje é difundido pelo Brasil em formações. É fundadora da
Escola de Rumos e escritora de dois livros publicados pela Editora
Suban! “Para Sempre Um Novo EU” (2012) e “O Caminho Que As
Estrelas Me Viram Cruzar” (2017). Palestrante do Tedx Talks.
Graças às trilhas, montanhas e peregrinações, percebeu que os
negócios são grandes metáforas da própria vida e que no passo
em passo desvendamos um mundo dentro e fora de nós. Está à
frente do seu negócio desde 2013.

contatos

whatsapp (11) 99709 6793
email paula@paulaquintao.com.br
site paulaquintao.com.br
instagram @porpaulaquintao

