
Minas Gerais, junho de 2021. 

Mentoria de Negócios em Grupo  
A Espiral de Desenvolvimento e  

as Bases Sistêmicas que sustentam o negócio.  

Quando você adentra uma mentoria, está fazendo um 

pedido. Um pedido para aquele que, antes de você, 

caminhou pelas terras onde te interessa caminhar. É 

como perguntar: "Por essas terras, como se faz? Por esses caminhos, 

quais são as passagens? Por essas bandas, que música toca? Quais os 

perigos? Quais os desafios? Quais as alternativas? Quais atalhos evitar?". 

Por isso a mentoria só pode ser oferecida dentro daquelas áreas da 

vida em que o mentor tem vivência. Na minha mentoria para negócios o 

que tenho a entregar é o caminho por onde eu, Paula Quintão, caminhei 

nos meus mais de 20 anos de experiência com criações online (meu 

primeiro site entrou no ar nos primórdios da internet, em 1999, com o 

Laboratório de Redação) e 8 anos de negócio online estruturado. 



Encontrei, graças ao meu espírito de peregrina, montanhista, 

paraquedista, mergulhadora, não só as terras tradicionais por onde se 

caminha, mas muito além. Encontrei caminhos de alinhamento, de 

clareza, de transcendência. Encontrei caminhos que conectam todos os 

mundos - negócios, humano, relacionamentos, emocional e espiritual. E 

esses caminhos se tornam mais do que um ponto que leva a outro; se 

tornam uma travessia única que faz do negócio pura extensão do que 

somos. 

Meu convite é para possamos nos reunir em grupo por 9 semanas 

e nesse período eu estender minhas mãos entregando, com o máximo 

de clareza, o que coletei e que sei que pode ser útil ao seu caminhar por 

um negócio de bases sistêmicas e em plena expansão.  

1 Objetivos da Mentoria 

A mentoria para negócios se apóia no conhecimento sistêmico e 

na espiral de desenvolvimento do negócio, de minha autoria.   

Essa é uma mentoria composta por encontros semanais realizados 

em grupo que deságuam em orientações específicas para o seu 

negócio. Não se trata de uma mentoria que tem tarefas semanais de 

execução. Aqui nosso objetivo é desenvolver e ampliar sua visão 

estratégica sistêmica, por isso estudaremos os conceitos do DNA do 

Negócio, os princípios sistêmicos que impactam no negócio, a 

elaboração de produtos e serviços em consonância com as espirais de 

desenvolvimento do negócio, a postura empreendedora que garante 

resultados, os elementos da roda da vida do negócio e a gestão dos 



recursos em fluxo. 

Como consequência ficará mais claro o alinhamento que nossa 

postura deve  ter diante do negócio, as tarefas que precisam compor 

nosso dia a dia e a rotina que gera sustentabilidade ao negócio. 

O principal objetivo é que, graças a ter ampliado seus 

conhecimentos e percepções, você possa levar seu negócio a uma 

expansão de resultados.  

2 O Que Você Está Precisando? 

Vou pontuar aqui as situações que você pode estar vivendo para as 

quais a mentoria já foi um pilar para outros mentorandos. 

•  tem um negócio em execução e precisa de bases mais sustentáveis. 

•  está iniciando os movimentos e quer começar com mais clareza. 

•  tem dificuldade em criar resultados sólidos mesmo fazendo muito. 

• não consegue estabelecer uma rotina que ancora os seus resultados.  

• quer vender sem uso de fórmulas e gatilhos, mas não sabe como.  

• quer desenvolver uma visão sistêmica dentro do negócio. 

• quer criar produtos com mais fluidez, mas ainda precisa de receitas.  

• quer desenvolver estratégias de venda e posicionamento no mercado.  

• quer compreender a dinâmica do dinheiro para que o fluxo aconteça. 

• quer dar um passo além de onde está, expandindo o seu negócio.  

• se sente em exaustão pela forma como seu negócio hoje é feito.  



Claro que se quiser conversar e contar o que está vivendo, posso 

te orientar. Esses itens que listei são os mais comuns de serem pedidos 

de ajuda, mas podemos analisar seu caso individualmente e serei muito 

honesta em te indicar a mentoria ou não.  

3 As Sessões  

A mentoria é composta por 9 sessões ao vivo que também ficam 

gravadas para que assista com calma. As sessões ficam disponíveis por 

um período de 1 ano dentro de sua plataforma de acesso. Elas guardam 

saberes atemporais e sempre vão ter o poder de produzir alinhamento e 

clareza independente de quão desenvolvido seu negócio esteja.  

As sessões ao vivo acontecem às quartas, de 10h às 12h.  

E você pode optar por ver apenas a gravação.  

Reserve na Agenda. Datas das Sessões de Mentoria 

1ª Sessão. 25/08 

2ª Sessão. 01/09 

3ª Sessão. 08/09 

4ª Sessão. 15/09 

5ª Sessão. 22/09 

6ª Sessão. 29/09 

7ª Sessão. 06/10 

8ª Sessão. 13/10 

9ª Sessão. 20/10 



A mentoria começa no dia 25 de agosto.  

São 18 vagas disponíveis.  

Todas as semanas, por 9 semanas, às quartas, de 10h às 12h, 

haverá a sessão ao vivo. As aulas são gravadas e disponibilizadas em 

área de membros. As gravações ficam disponíveis por 1 ano.  

4 O Marketing Sistêmico 

Desde que eu tive o meu primeiro contato com a constelação 

sistêmica, através do constelador Andrei Moreira, iniciei meus estudos 

de Bert Hellinger em 2016 e desenvolvi com facilidade os paralelos 

entre o que eu vivia frente aos meus negócios e o que as bases 

sistêmicas apresentavam. 

Os princípios sistêmicos e as ordens da ajuda foram fundamentais 

para que eu me colocasse com ainda mais clareza no meu lugar e graças 

a isso, também, os resultados como um todo pudessem se ampliar.  

São três as leis sistêmicas e nesse espaço eu já gostaria de deixá-

las mapeadas. 

• Lei do Pertencimento. Quem pertence, pertence. Não pode ser 

excluído. 

• Lei da Ordem. Quem vem antes é maior e dá, quem vem depois é 

menor e recebe.  

• Lei do Equilíbrio. A relação entre iguais tende ao equilíbrio entre as 

trocas do dar e do receber. 



Essas leis são vitais para o negócio gerar resultados e ao longo do 

nosso estudo de mentoria nos debruçaremos sobre elas e também 

sobre as ordens da ajuda. 

Para a mentoria de negócios as bases sistêmicas estarão presentes 

em cada um dos nossos passos e em todas as sessões faremos, ao vivo, 

uma constelação com temas que interessam a todos nós do grupo. 

5 Bagagens Adquiridas e Descritivos 

A mentoria acontece em 9 semanas. É como percorrer estações 

onde recebemos clarezas, alinhamos nossa postura e adicionamos algo 

em nossa mochila para que seja possível seguir em frente com mais 

ferramentas e uma base mais sólida, e portanto sustentável, por onde 

avançar. 

O objetivo é que em 9 semanas você receba recursos e amplie 

suas percepções, saiba como colocar esses recursos em prática e 

ajuste sua postura diante da vida e do seu negócio para que tudo se 

sustente com fluidez e consequentes resultados. 

6 Conteúdo Programado 

Introdução 

Curso Online Completo, acesso incluso. 

O Caminho do Cliente e as Bases do DNA do Negócio 



1ª Sessão 

As Espirais de Desenvolvimento do Negócio e o Campo Sistêmico. 

Como usar o campo sistêmico no dia a dia do negócio.  

Importância de termos autonomia na leitura do cenário atual e nas 

definições dos próximos passos a tomar.  

Importância e desenvolvimento da confiança.  

2ª Sessão 

As Bases Sistêmicas da Abundância e Prosperidade. 

Estabelecendo as bases que sustentarão os resultados do seu negócio. 

Ocupar o seu lugar no mundo para que a abundância e a prosperidade 

possam estar presentes na sua vida. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

3º Sessão 

O Caixa do Mês e Fluxo das Finanças. 

Como montar um caixa de saídas e entradas que auxilia no fluxo 

financeiro do seu negócio. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

4ª Sessão 

As Ofertas de Valor e os Resultados Gerados 

Como os conteúdos e os resultados se complementam.  

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 



5ª Sessão 

A Elaboração e Aperfeiçoamento de Produtos e Serviços  

Como colocar preço nos produtos para gerar equilíbrio. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

6ª Sessão 

Comunicação de Vendas, Marketing Consciente 

O que são os gatilhos mentais e o motivo de NÃO USÁ-LOS  

Como criar uma comunicação de vendas no seu próprio estilo.   

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

7ª Sessão 

A Rotina Diária de Criação e Rotina de Negócios. 

O que precisa preencher o dia. Criando para as redes sociais.  

A Roda da Vida do Negócio. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

8ª Sessão 

O Segmento a atuar. A ilusão da definição de nicho de atuação. 

Como verdadeiramente estabelecer seu nicho de atuação. 

Como segmentar seu público. E como descobrir que não é você quem 

escolhe o nicho. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 



9ª Sessão 

Criando um Ritmo Constante e Sustentável  

As chaves para a constância. 

Pontos de atenção e alerta no seu dia a dia. 

Caso Para Constelação Sistêmica e Perguntas Respondidas. 

Encerramento.  

7 Valor de Investimento 

O valor de investimento para a mentoria é de R$2600 reais.  

Forma de Pagamento: à vista por depósito ou pix ou parcelado 

via cartão de crédito em até 12xR$261 reais via pagseguro.  

8 Para se Inscrever 

Para se inscrever e para enviar suas dúvidas você pode fazer 

contato por whats (11) 99709-6793 



9 Quem Sou EU, Mentoria Por Paula Quintão 

O que posso dizer com toda honestidade é que o que você 

encontra nessa mentoria, você não encontra em nenhum lugar. A forma 

como eu apresento as bases do negócio não vem de um aprendizado 

que coletei em um livro ou em um curso, vem da minha vivência e da 

pura sistematização da formas como não só o negócio acontece, mas a 

forma como a vida nesse mundo e em todo o universo acontece. Aqui 

vamos estar frente a frente com verdades que são maiores que nossa 

própria existência. 

Sou Paula Quintão, mineira de Ouro Preto, escritora, mentora de 

negócios e vida, publicitária por formação, doutora em sustentabilidade. 

Sou consteladora, thetahealer, reikiana, leitora do inconsciente, leitora 

de registros akáshicos. Sou montanhista e peregrina quando é tempo de 

refletir. Sou mergulhadora e paraquedista quando é tempo de ir ao 

profundo ou voar. É em tempo integral filha do César e da Nara, irmã da 

Bruna, mãe da Clara, minha filhota que tanto amo, e também mãe do 

João, que teria vindo ao mundo em 2013. Sou a que encontra o fio da 

meada nos negócios e na vida para que os caminhos possam fluir e 

expandir em direção ao mais. Criadora da comunidade Clube dos 

Impulsionadores e Espírito Selvagem. Trouxe ao mundo o DNA do 

Negócio. Palestrante do TEDx e autora de “Para Sempre Um Novo EU” 

(2012), “O Caminho Que As Estrelas Me Viram Cruzar” (2017) e "Entre 

Curativos e Remendos" (2020).


