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Boas Vindas
a egregora.' '



O Clube dos Impulsionadores entra 
em seu nono ano. Que maravilha. 

O Clube é uma comunidade de 
empreendedores dispostos a caminhar juntos, 

se fortalecer e compor uma rede que atua como 
uma egrégora que oferece apoio, 

ancoragem, inspiração, alinhamento, 
pertencimento e mãos estendidas.

Aqui nesse documento explico como 
acontece o Clube e como você pode ser parte.  

E temos muito a celebrar nesse nono ano 
Vamos impulsionar juntos em 2022 com o 

peito aberto para a vida. 

Boas Vindas 
ao Clube dos Impulsionadores

a egregora.



vamos impulsionar juntos.
2022



O Clube dos Impulsionadores teve sua primeira 
edição em 2013 e nasceu como um antídoto 

para meu calcanhar de Aquiles.  
Eu sabia que a maior ameaça ao meu negócio 

viria de mim mesma:  havia um risco de eu não 
manter a constância nas criações.

Hoje, adentrando seu NONO ano, o Clube 
segue firme, forte e atua como uma âncora que 
oferece amparo para constância não só do meu 
negócio, mas de todos aqueles empreendedores 

que também estão em sua jornada diária.
 

Compomos anualmente uma egrégora que 
oferece ombro amigo, rede de conexão, 

conteúdo de clareza, amadurecimento das 
percepções, trocas de valor, mãos estendidas.

 Um espaço poderoso de pertencimento, 
conexão e apoio. 

Clube dos Impulsionadores, 
meu produto antídoto



dos Impulsionadores?
o que é o Clube 



O Clube é uma comunidade. Uma rede. 
Uma teia. Uma egrégora. O Clube é uma 

comunidade de empreendedores 
que se encontra no mundo online. 

Tem temporada de duração de um ano. 
A cada novo ano, uma nova comunidade se 

forma. O Clube é uma comunidade 
mentoriada por Paula Quintão. 

O objetivo da comunidade é oferecer clarezas 
sobre as bases sólidas e sustentáveis por onde 

o negócio pode avançar alinhando a 
consciência e desenvolvendo uma visão 

mais integrada e sistêmica entre 
a vida e o empreender. 

 

Compreenda o que é 
o Clube dos Impulsionadores

As inscrições para o Clube acontecem 
somente ao longo do mês de janeiro de cada ano.



As ações do Clube acontecem online. 
Você se inscreve em janeiro de 2022 e 

torna-se parte da comunidade que ao longo de 
todo o ano permanece conectada. 

Em janeiro de cada ano toda a 
comunidade é renovada e começamos 

todos juntos a 
caminhada do ano, tanto os membros 
novos como também os membros que 

estão há mais anos.

Ao longo do ano,  todas as segundas nos encon-
tramos para um alinhamento de postura e a 
cada mês trabalhamos temáticas específicas. 
Nesse caminho vivemos belos momentos de 

troca que nos fortalecem para nossa caminhada 
empreendedora. As temáticas e os encontros ao 

vivo são ancorados por Paula Quintão e as 
criações e trocas em rede deixam tudo 

muito rico. 



 Um espaco poderoso de 
 

conexao e apoio.pertencimento~

,



Alinhamento Semanal
todas as segundas de 11h às 12h, 

ao vivo, uma condução para ancorarmos a 
nossa postura alinhando as metas e objetivos 

da semana com os resultados esperados.

Temáticas Mensais
 trabalhadas em conteúdo exclusivo

conduzidos por Paula Quintão. 

Partilha Mensal AO VIVO
um momento em que colocamos a mesa e nos 

rodeamos entre boas conversas de trocas. 
Humanos reais com seus enroscos e 

suas descobertas do mês
numa grande roda de partilhas.

Agenda de Entregas e os Conteúdos 
do Clube dos Impulsionadores



Comunidade ativa via grupo do telegram
para você interagir com outros membros.

Conteúdo disponível durante um ano na área 
de membros, acesso até janeiro de 2023.

 
Canal de telegram e whatsapp apenas para 

aviso de publicação de conteúdo.

Área de Membros para organização 
do conteúdo do ano, 

disponível até janeiro de 2023.

Comunidade totalmente online com 
a bela possibilidade de nos encontrar para 
um café presencialmente. Sendo possível, 

esse é um momento único.



Para fazer parte 
da comunidade do 

Clube dos Impulsionadores 
você precisa se inscrever 

até o final de janeiro.



mentoriada
uma comunidade 



O mentor é aquele que já percorreu um caminho 
- ou parte de um caminho - que temos interesse 

em percorrer em sua vida. 

Para eleger alguém como mentor precisamos de 
um movimento duplo: o primeiro é eleger aquele 

que para um determinado aspecto você atesta 
como mentor. O segundo movimento é a 

convivência com o mentor. 

O Clube não é uma mentoria em grupo, é uma 
comunidade mentoriada. Isso quer dizer: lá 

dentro eu estarei entregando o que tenho em 
mãos e respondendo ao que você precisa como 

um servir para toda a comunidade. 

Como mentora eu caminho a conduzir o 
Clube carregando comigo o lampião que 

uso para o meu próprio caminhar e graças 
a ele todos podemos enxergar mais.

A Mentoria de Paula Quintão 
para o Clube dos Impulsionadores



Alinhamento Semanal
todas as segundas de 11h às 12h, 

ao vivo, uma condução para ancorarmos a 
nossa postura alinhando as metas e objetivos 

da semana com os resultados esperados.

Temáticas Mensais
 trabalhadas em conteúdo exclusivo

conduzidos por Paula Quintão. 

Partilha Mensal AO VIVO
um momento em que colocamos a mesa e nos 

rodeamos entre boas conversas de trocas. 
Humanos reais com seus enroscos e 

suas descobertas do mês
numa grande roda de partilhas.

Paula Quintão é publicitária, está à frente do 
seu negócio desde 2013. É mãe da Clara 
desde os 14 anos e também mãe do João. 

É doutora em sustentabilidade. 
Mentora de negócios e escritora. 

Seu papel é explorar, identificar, mapear 
e tecer entendimentos que 

revelam, com mais clareza, onde está o ponto 
que origina uma questão ou um 

problema, seja a sua vida, seu negócio, sua 
empresa. Enxerga o negócio como uma 
extensão do que somos, acreditamos e 

vivemos. E os resultados como 
consequência do modo como servimos 

ao mundo. 

É palestrante TEDx e autora dos livros Para 
Sempre Um Novo EU (2012) e O Caminho 
Que As Estrelas Me Viram Cruzar (2017),  
Entre Remendos e Curativos (2020) e Das 
Tarefas Domésticas (2021). Criadora do 

Clube dos Impulsionadores em 2013.



do DNA do Negócio
as bases sustentáveis 



O DNA do Negócio foi desenhado por mim graças a 
eu estar em observação atenta do mundo, dos sistemas, 
dos negócios e da natureza em constante movimento 

de espirais. 

Esse é um conhecimento organizado que traz as  
chaves que sustentam a base da vida 

e, claro, dos negócios.

 O DNA do Negócio é um mapa por onde 
navegar usando seu máximo potencial para 

expandir o negócio de maneira sustentável porque é 
completamente conectado ao EU. 

O DNA do Negócio é o encontro de duas espirais - o 
eu, e o outro - onde todos os elementos que precisamos 
desenvolver em nós e no negócio estão em perfeito per-

tencimento, ordem e equilíbrio. 

Ao longo de um ano de 
Clube dos Impulsionadores, a cada mês, anco-

raremos uma das bases do DNA do Negócio. 

Avançando pelo DNA do Negócio: 
as espirais de desenvolvimento do negócio



temática do ano 

Aprender a 
se ABASTECER

para seguir em troca. 



janeiro

curso inaugural

se ABASTECER
da exaustão ao fluxo 
o caminho que nos recupera do cansaço

e nos leva a uma dinâmica sustentável 
com o criar e o servir.  

MODO ABASTECER:



fevereiro

manter

centramento
trabalhando na postura para produzir

os resultados esperados.

criar



a criação, a rotina

marco,

alinhando os pilares do criar
com a rotina e o ritmo.

manter trocar

e o ritmo



abril

é na troca com o outro
mantendo as portas abertas.  

que o giro acontece

buscartrocar



a lucidez diante das escolhas 
envolvidas por um negócio. 

maio

buscar abastecer

o que importa? 



junho

equilibrando
nem tanto ao céu, nem tanto à terra.

introversão e extroversão

abastecer



julho

criar

condução 
o poder de ver, a intuição estratégica

e a percepção sistêmica.

pela voz interior 

eu sou



agosto

dar forma aos produtos
a fonte da criação está dentro de nós, 

acessando a fonte da criação.  

criar manter



setembro

constância
a postura que mantém vivo
e em expansão o negócio.  

manter trocar



outubro

comunicação,
o caminnho para conectar 

os produtos e serviços aos clientes.  

trocar buscar

a chave para o fluir das vendas



novembro

salto de confiança
o poder da fé e da confiança para produzir

um fluxo de abundância e prosperidade
em nossos negócios. 

buscar



dezembro

o ano percorrido
fechamentos do ano em 

nossos negócios e em comunidade. 

abastecer



juntos a trabalhar no�a po�ura
diante dos no�os negocios.,



investimento 



Valor Anual R$1230 
ou até 12x 123,49* (via cartão de crédito)

Novos Membros 
- para quem adentra pela primeira vez o Clube 

- para quem já foi integrante do Clube
Membros em Renovação 

Valor Anual R$420 
ou até 12x 42,17*  (via cartão de crédito)

Formas de Pagamento
À vista por depósito, transferência ou pix.

Parcelamento apenas por cartão via pagseguro,
com *juros da própria operadora.  



orientação
para sua inscrição 



Atenção Aos Prazos
As inscrições vão até dia 31 de janeiro.

Não há como se inscrever após essa data. 
Sugestão: sinalize sua inscrição o quanto antes.

Escreva para o whatsapp e comece seu processo 
de inscrição ou envie suas dúvidas:

(11) 99709-6793

Orientações para sua inscrição 
ou para enviar suas dúvidas

Ou escreva para o whatsapp 
via qr-code, aqui está o link:



curso inaugural
disponível para todos os inscritos dn Clube 

da exaustão ao fluxo 
o caminho que nos recupera do cansaço

e nos leva a uma dinâmica sustentável 
com o criar e o servir.  

MODO ABASTECER:



Esse curso inaugural é inédito e por enquanto exclusivo. 
Dará início ao trabalho da temática do ano que ancorará 
o Clube dos Impulsionadores 2022: aprendendo a abas-
tecer para sermos capazes de seguir em troca.  

Nesse curso vivenciaremos um caminho que nos libera 
do cansaço e do modo de fazer desgastante para uma 
relação mais sustentável com o criar e o servir.

O curso é composto por 4 módulos e você acessará 
clarezas sobre como criar um dia a dia mais conectado e 
menos exaustivo, como se apropriar da sua rotina e do 
seu tempo, como viver suas fases de introspecção e extro-
versão, como verdadeiramente assumir uma postura de 
abastecimento. 

O curso estará acessível no dia 18 de janeiro a 
todos os inscritos 2022. Sua inscrição pode ser feita 
no Clube dos Impulsionadores até 31 de janeiro. 

da exaustão ao fluxo 

da exaustão ao fluxo 
MODO ABASTECER:
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