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  Prefácio à 3ª Edição

‘‘Imaginemo-nos numa boa construção, sólida, robusta…, mas sem janelas, encerrada há 16 anos.

Imaginemos agora que, observando atentamente a vasta paisagem que a envolve, elegemos as vistas mais 
interessantes e …abrimos JANELAS! para que se ilumine e ventile o seu interior e para que se possa explorar o 
exterior, se possa posicionar, COMUNICAR... Mas, tão importante como ONDE abrir estas janelas, é COMO as abrir. 
Se muito amplas, perde-se o FOCO na vastidão da paisagem. Se muito pequenas, não serão eficazes…

É esta a imagem que me ocorre quando penso no impacto do Programa de Mentoring no Arco Duplo e em mim.’’

Ana Martins, mentee 1ª edição, senior partner & manager Arco Duplo (http://www.arcoduplo.pt/)

‘‘Passar por este processo de mentoring transformou a visão que tenho do trabalho que faço, e a própria visão que 
tenho de mim mesma enquanto pessoa.

Por um lado, este programa apoia-nos na criação do negócio, através da estruturação da ideia, do planeamento, da 
sua implementação, e no meu caso através do crescimento, sustentabilidade e replicabilidade. Mas por outro lado 
faz algo que é menos palpável, prepara a mulher empreendedora por detrás do negócio, transformando-a no pilar 
forte e sólido que será a base deste negócio e/ou outros vindouros.

Há espaço para a procura interna, para a descoberta do eu, para o desenhar das relações entre trabalho e família, 
para a incubação daquilo que nos torna únicas.’’

Susana António, mentee 2ª edição, fundadora Fermenta e Avó Veio Trabalhar (http://susanaantonio.com)

O caminho faz-se caminhando é um dos lemas que adoptámos desde que começamos em 2014 este programa de 
Business Mentoring da Women Win Win (PBM- WWW).

Sendo esta a 3ª edição deste Manual, fizemos alguns incrementos, como se impunha e nos impusemos fazer! 

Incluímos um novo capítulo 'Empreendorismo Feminino em Portugal', bem como acrescentamos novas ferramentas 
(Análise SWOT e Plano de Comunicação, Definição, Análise e Resolução de Problemas - Issue Tree e SCQ Framework) 
e incluímos novas referências bibliográficas e fontes de informação suplementar. Fizemos ainda a revisão de todo o 
texto, no sentido de o tornar mais compreensível e sem as indesejáveis gralhas.

Conscientes que uma filosofia de melhoria continua, como é a que nos guia, é mesmo isso, uma caminhada e um 
processo sem fim, sabemos desde já que há ainda muito mais para fazer!

Reiteramos o repto a todos os participantes desta 3ª edição do PBM-WWW, a quem se destina em particular este 
manual, que o acolham, usem e deem o seu contributo para continuarmos a incrementar o manual e a podermos 
sistematizar todo o conhecimento tácito que, estamos muitos convictos, vai estar novamente presente nas relações de 
mentoring desta 3ª edição e que, se não for comunicado, será restrito só a alguns, perdendo-se um manancial muito 
relevante de experiência feita, tão relevante para incrementar as condições de sucesso do empreendorismo  feminino 
em Portugal.

Nesta 3ª edição queremos assinalar ainda o quanto as mentees e mentores   do PBM-WWW nos têm inspirado e nos dão 
'alimento' emocional para continuar a querer fazer a diferença, contribuindo para criar um ecossistema de 
empreendorismo feminino em Portugal, em que o mentoring que é praticado se pauta por elevados standards 
internacionais de profissionalismo. Os dois testemunhos que reproduzimos são representativos de muitos outros que 
poderíamos ter escolhido também para começar este prefácio. 

É, pois, nosso compromisso, perceber e identificar como é que a filosofia/abordagem/metodologia/processo de 
business mentoring, pode contribuir, de forma específica, para beneficiar efetivamente a mentee 
empreendedora/empresária em termos do seu negócio e também a nível pessoal.

Queremos ainda que os mentores que participem no Programa, e façam parte do seu pool, possam também 
compreender melhor o seu papel e impacto, bem como também evoluir enquanto mentores e pessoas. 

Neste quadro de compromisso, assumimos, desde já convosco, a ambição de, no curto prazo, procedermos à 
acreditação do PBM-WWW pelo ISMCP-EMCC (http://www.ismcp.org/?url=eu/en/accreditation/ismcp).  Queremo-lo 
fazer numa lógica de melhoria contínua, mas também porque acreditamos que o mentoring aplicado ao 
empreendorismo feminino em Portugal precisa de ser mais robusto. Consideramos que podemos dar um contributo 
significativo para isso e, quem sabe, liderar esse processo e caminhada!!

Ana Oliveira Pinto,

Março 2017
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A experiência adquirida na 1ª edição do Programa de Mentoring WomenWinWin revelou-se estimulante para a 
determinação em continuar a disponibilizar aos participantes do Programa (Mentees e Mentores) um manual de 
Mentoring que seja um instrumento relevante e substantivo de capacitação na área do Mentoring para 
empreendedoras.

Neste contexto, decidiu-se expandir o manual original, incorporando novas ferramentas de apoio com um pendor 
particular -  proporcionar um apoio muito pragmático e específico à realidade do que é operar enquanto 
empreendedora/empresária.

A nossa perspectiva é que este manual passe a ser um repositório de melhores práticas incluindo aquelas que os 
participantes do programa (mentores e mentees) possam recomendar, pressupondo uma actualização contínua. 
Assumidamente, este manual é um work in progress, tanto mais que o teste da realidade é aquele que é decisivo.

Assim, temos também a expectativa de ir refinando as ferramentas apresentadas e incluir somente o que 
verdadeiramente seja relevante e acrescente efectivo valor. Consideramos ainda que a sistematização e a 
possibilidade de testar abordagens é algo benéfico e com toda a humildade nos predispomos a ensaiar e a aprender.

A visão que temos é que possamos até, a médio prazo, disponibilizar este manual a uma audiência que vá para além 
dos participantes do programa, contribuindo para consolidar conhecimento nesta área do mentoring para 
empreendedoras.

Não podemos deixar de assinalar que o que apresentamos, resulta do contributo generoso e empenhado de várias 
pessoas, sem o qual este manual não seria possível.

  Prefácio à 2ª Edição

You have to work at something for a long time until

it gets simpler and clear.  

                       

Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas

aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. 

                       

                       Peter Senge

                       Clarice Lispector  

1 WomenWinWin 
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A WomenWinWin - Associação para o Desenvolvimento do Talento Humano e da Iniciativa Empreendedora 
Feminina - é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2012 e presidida por Maria José Amich, 
fundadora da plataforma womenwinwin.com  - connecting women & business, a primeira comunidade online 
em Portugal de mulheres empreendedoras.

 

A Associação WomenWinWin tem como Missão criar um ecossistema que incentive o desenvolvimento e 
fortalecimento do empreendorismo e liderança feminina. A Visão da associação é ser reconhecida como a 
comunidade de referência de e para as mulheres empreendedoras em Portugal que, através da colaboração, 
partilha de conhecimento e desenvolvimento de competências, contribui para um impacto positivo na 
sociedade e no meio empresarial.

A atividade da WomenWinWin assenta em três pilares:

1. Constituição de uma comunidade de mulheres empreendedoras e empresárias que visa, através do 
apoio ao relacionamento e networking, a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas;

2. Capacitação, nomeadamente através da disponibilização do presente programa de Business Mentoring, 
que visa o desenvolvimento de competências, técnicas e comportamentais das participantes; 

3. Promoção das empresas, projetos e atividades dos membros da comunidade, assim como a divulgação 
de casos de sucesso, seja através da plataforma ou em eventos presenciais dos membros da rede, que 
possam servir de inspiração e aprendizagem para as atuais e futuras mulheres empreendedoras.

  Introdução ao Mentoring 2
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Success isn't something that just happens - success 

is learned, success is practiced and then it is shared. 

                       George Lee "Sparky" Anderson 

O que é o mentoring?

O mentoring é uma metodologia de desenvolvimento de talento e aprendizagem com uma perspetiva sobretudo 
estratégica e de longo prazo. Traduz-se em proporcionar a alguém com ambições de desenvolvimento profissional e 
pessoal (mentee), durante um período de tempo definido, o suporte de uma outra pessoa (mentor) a quem se 
reconhece um nível mais avançado de maturidade profissional (saber e experiência) e pessoal (vivências ricas e 
diversificadas que conferem um sentido de identidade mais apurado e capacidades de autogestão mais elaboradas).

O objetivo do mentoring é o de contribuir para a clareza do que se ambiciona em termos profissionais e pessoais bem 
como o de perspetivar os meios para conseguir concretizar tais objetivos. No fundo, visa acelerar e tornar mais eficaz 
o processo de aprendizagem e de evolução profissional e pessoal de alguém que tem ambições de desenvolvimento 
(num sentido lato e holístico). Este suporte materializa-se em encontros periódicos, estruturados e com um propósito 
específico, que têm como finalidade proporcionar um espaço de reflexão estruturada e de tomada de consciência que 
se traduza em ações consistentes e eficazes, com vista à concretização dos objetivos de desenvolvimento que foram 
identificados. Estes objetivos, como já se referiu, tem uma perspetiva tendencialmente estratégica e de médio/longo 
prazo. 

A relação de mentoring caracteriza-se por ser estabelecida numa base probono (voluntariado do mentor) e o seu 
sucesso assenta, em grande medida, na determinação do mentee para se desenvolver.

Sendo o foco do desenvolvimento aquilo que o mentee deseja concretizar, o mentoring não deixa de estar imbuído de 
um sentido de partilha e aprendizagem bilateral. De facto, este é também um mecanismo de desenvolvimento para o 
próprio mentor que ao longo do processo irá tomar uma consciência ainda maior das características do seu saber e da 
sua experiência, bem como do valor que pode aportar, um aspeto que é sempre distintivo e do qual, muitas vezes, nem 
o próprio tem consciência plena. Adicionalmente, entre mentor e mentee existe muitas vezes uma diferença 
etária/geracional bem como uma diferença de nível funcional e de responsabilidade (em contexto corporativo 
recomenda-se que não exista qualquer relação hierárquica), o que se revela num mecanismo muito útil para o mentor 
uma vez que lhe permite tomar contacto com realidades distintas daquelas nas quais se posiciona e move com maior 
frequência.

No coração do mentoring está o relacionamento que se estabelece entre o mentee e o mentor; esta relação deve 
assentar numa base de confiança, respeito mútuo e postura de integridade total; estas são condições essenciais para 
um debate de ideias e de perspetivas profícuo, onde a partilha do que se pensa e sente é feita com autenticidade, 
transparência e responsabilidade, fomentando mutuamente reflexões substantivas e perceções de novas 
possibilidades e soluções (os denominados 'ahah moments'). 

No fundo, a relação de mentoring deve permitir um diálogo socrático, que é feito de autodescoberta e de 
aprofundamento das questões em análise, bem como da curiosidade genuína pelo quadro de referência do outro, 
ajudando assim a moldar a atitude sobretudo do mentee face aos desafios, à mudança e aos imponderáveis. Pretende-
se que esta relação possa incutir no mentee uma orientação para a ação e para a concretização, sendo, portanto, 
consequente e originando mudanças positivas e evoluções para estádios superiores de desempenho e de felicidade, 
impactando não só no próprio, mas também no seu ecossistema.

Origens

Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, 

and a push in the right direction.

John C. Crosby

Origens

O mentoring é um processo muito natural e realizado frequentemente a título informal; quem não se socorreu já de 
alguém em quem confia e a quem reconhece credibilidade para se aconselhar na tomada de uma decisão importante?!

O uso mais antigo da palavra mentor é atribuído a Homero (séc. VIII a.C.) que na sua obra Odisseia descreve como 
Ulisses, ao partir para a guerra de Troia e temendo pelo que pudesse acontecer, deixou o seu filho (Telémaco) e a sua 
mulher (Penélope) aos cuidados do seu amigo de confiança, Mentor. Curiosamente, não foi Mentor, mas sim a deusa 
Atena que verdadeiramente cuidou e zelou pela segurança e acompanhamento de Telémaco, tomando a forma de 
Mentor e aparecendo a Telémaco em momentos cruciais para o aconselhar. O conceito de mentoring está também 
patente na prática medieval das famílias nobres atribuírem um tutor aos seus descendentes, assim como na prática da 
aprendizagem de um ofício (carpinteiro, pedreiro…), em que o aprendiz se ligava a um mestre que ensinava o ofício e 
passava o testemunho do seu saber. Sobretudo no primeiro caso, havia já uma nítida vertente orientada para o 
desenvolvimento da capacidade de liderança, vertente que continua muito vincada na prática do mentoring nos dias de 
hoje.

A partir do século XVIII a palavra mentor passou a figurar nos dicionários de francês e inglês como sinónimo de 
"conselheiro sábio", "protetor" e "financiador". É a partir dos anos 70 do século XX que nos EUA o mentoring é alvo de 
um desenvolvimento significativo, não só em contexto corporativo, mas noutros contextos como seja os de 
intervenção social para grupos de população específicos (por exemplo, jovens em risco, minorias étnicas). O livro 
Seasons of a Man's Life” (1977), escrito por vários autores entre eles Daniel Levinson (que deu um importante 
contributo para a compreensão e teorização das fases do desenvolvimento psicossocial e afetivo do ser humano), 
assinala que na transição para a idade adulta uma das quatro tarefas que caracterizam essa fase da vida é 
precisamente a construção de uma relação de mentoring. Ou seja, ter apoio de alguém mais velho e com mais 
experiência, que apadrinha e ensina, uma referência que encoraja nos momentos difíceis e se mostra decisiva para a 
transição para a vida adulta, para a maturação e desenvolvimento do ser humano.

O aparecimento e o reconhecimento da importância das práticas de mentoring é, porém, um fenómeno recente e 
1aparentemente associado a um importante artigo da Harvard Business Review   que chamou a atenção para a maior 

performance de profissionais de gestão que se socorriam de mentores.

Na Europa, David Clutterbuck é reconhecido pelo seu forte contributo ao longo das últimas três décadas para a prática 
e estudo do mentoring. O seu livro “Everyone needs a Mentor. Fostering Talent in Your Organization”, publicado pela 
primeira vez em 1985 e com a 5ª edição em 2014, é uma referência neste campo.

Atualmente, o mentoring é uma prática estrutura e formalizada de Gestão de Talento e de Desenvolvimento instituída 
2mundialmente e largamente utilizada pelas empresas e por organizações em geral (públicas e sem fins lucrativos) . 

Considerado como um excelente mecanismo de motivação e de retenção de talento, bem como de aculturação e de 
gestão da mudança, o mentoring é considerado tão eficaz que não existem hoje barreiras nem etárias nem sectoriais as 
áreas em que pode intervir. Com efeito, existem até programas concebidos especificamente para crianças e em que 

3crianças são mentoras de outras crianças  e, no campo das políticas públicas de Educação, é cada vez mais encarado 
como uma componente relevante de uma estratégia abrangente do desenvolvimento das camadas jovens.

Em Portugal e mais recentemente tem sido possível assistir ao desenvolvimento de duas dinâmicas de relevo no 
âmbito do mentoring:

Uma, em que o mentoring, pelas suas virtudes, é aplicado em contextos mais particulares como, por exemplo, no 
desenvolvimento de valências específicas e/ou no seio de grupos com pouca representatividade em determinados 
universos. Este é o caso do Empreendorismo Feminino, universo do Programa de Business Mentoring da 
WomenWinWin (PBM-WWW).

Uma segunda, a da profissionalização e sofisticação da prática do mentoring, algo que já era significativo nos EUA e 
na Europa há bastante tempo. De facto, primeiro via multinacionais sobretudo no sector da consultoria, e depois, 
no contexto da educação executiva (numa lógica de interligação ensino-mercado de trabalho), a prática do 
mentoring tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal e a ser implantada de forma mais frequente como 
um mecanismo que as empresas e organizações utilizam para promover o desenvolvimento de competências e a 
transferência de conhecimento.

 ¹ Much Ado About Mentors. Gerard Roche. 1979. Disponível em https://hbr.org/1979/01/much‐ado‐about‐mentors 
 ² Um estudo de 2011 faz referência que nos EUA 71% das empresas da Fortune 500 têm programas de mentoring.  
   (Halcisak,Stephanie J.(2011)  ‐ Impact of the ATEC mentor program on DAWIA certification)
 ³ Programa “Kids Mentoring Kids” da Optimistic Internacional, informação disponível em http://www.optimist.org/e/member/jooi14.cfm 
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Success isn't something that just happens - success 

is learned, success is practiced and then it is shared. 

                       George Lee "Sparky" Anderson 
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frequência.

No coração do mentoring está o relacionamento que se estabelece entre o mentee e o mentor; esta relação deve 
assentar numa base de confiança, respeito mútuo e postura de integridade total; estas são condições essenciais para 
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Origens

Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, 

and a push in the right direction.

John C. Crosby

Origens
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Um Homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer. 
Charles Dickens 

O empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI 
mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX.

 Jeffry Timmons

O empreendedorismo é considerado um dos principais mecanismos promotores do desenvolvimento da economia, 
inovação e bem-estar. Como processo dinâmico de mudança, visão e criação, tem como base a identificação de 

4oportunidades e novas soluções por parte do empreendedor, com o objetivo de suprir necessidades das pessoas .  

Do francês entrepreneur (aquele que assume riscos e inicia algo novo), um empreendedor é alguém com capacidade de 
criar uma nova forma de uso dos recursos, para realização de uma ideia ou projeto pessoal, assumindo riscos e 

5responsabilidades e inovando continuamente . Nesta linha, o empreendedorismo é definido pela identificação de 
oportunidades e consequente criação de uma nova atividade económica, através da criação de uma nova organização, 
combinando a inovação, a capacidade de arriscar e a proatividade, características que são muitas vezes consideradas 

6como alicerces de um perfil empreendedor .

Grande parte das interpretações relativas ao empreendedorismo combina as características do empreendedor, os 
processos que fazem parte da atividade empreendedora e os resultados dessa atividade. O estudo do 
empreendedorismo, e consequentemente, do empreendedor - dois constructos conceptualmente indissociáveis - tem 
atraído um interesse cada vez maior. 

Mas, tal como não existe consenso quanto à definição de empreendedorismo, também não existe apenas uma forma 
de empreendedorismo.  Se para um empresário bem-sucedido dono de uma grande empresa o empreendedorismo 
pode estar associado à identificação de oportunidades lucrativas, já para um microempresário que cria o seu próprio 
emprego o empreendedorismo pode consistir numa forma de subsistência e de rentabilização das suas competências. 

7Esta tipificação permite identificar o empreendedorismo de oportunidade  (no qual a principal motivação é o desejo de 
8aproveitar uma possibilidade de negócio através da criação de uma empresa) e o empreendedorismo de necessidade  

(ligado à escassez de alternativas de sobrevivência que conduzem à criação do próprio negócio para obtenção de 
rendimentos, muitas vezes por impossibilidade de obter trabalho por conta de outrem).

Outra forma de empreendedorismo crescente é o empreendedorismo social, que engloba atividades e processos 
realizados para descobrir, definir e explorar oportunidades que possam gerar valor social através da criação de novos 

9empreendimentos que criam soluções e dão resposta a problemas e necessidades sociais . 

As formas de empreendedorismo não se esgotam na criação de novas organizações, sejam elas com ou sem fins 
lucrativos. A capacidade empreendedora também se aplica numa organização já existente, através da promoção 
interna de novos negócios, o designado intraempreendedorismo. Nesta linha, merece também destaque outra forma 
particular de empreendedorismo que é o empreendedorismo de base tecnológica, na grande maioria dos casos 
associado à criação de spin-offs universitárias, muitas das quais que dão os primeiros passos em incubadoras de 
empresas ligadas a instituições de ensino superior. 

Em resumo, existem ainda múltiplas formas de empreendedorismo para além das já mencionadas; o 
empreendedorismo jovem, o empreendedorismo sénior, o empreendedorismo feminino ou o empreendedorismo 
imigrante. Qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, pode encontrar uma oportunidade ou necessidade de 
criação de negócio. A capacidade de agarrar uma oportunidade e transformá-la num negócio lucrativo depende de um 
vasto conjunto de fatores e por isso é essencial que se perceba que cada pessoa na vida tem diferentes competências, 
motivações, motivos, realidades e características inatas. Cabe assim a cada pessoa, trabalhar com o melhor de si para 
criar valor.  

Ser empreendedor 

4 IAPMEI, Manual do Empreendedor 2016, disponível em https://www.iapmei.pt
5 IAPMEI, Manual do Empreendedor 2016, disponível em https://www.iapmei.pt
6 Empreendedorismo Feminino; um olhar sobre Portugal. IFDEP, 2014
7 Em Portugal em 2013, segundo os dados do Global Entrepreneurship Monitor correspondente a 75,1% 
8 Em Portugal em 2013, segundo os dados do Global Entrepreneurship Monitor correspondente a 21,4% 
9 Manual Empreendedorismo Social; uma abordagem sistémica. AIRO. 2012. Disponível em  http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ManualEmpreendedorismoSocial.pdf

10Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) , em 2004 apenas 4% da população adulta portuguesa foi 
classificada como empreendedora, fazendo assim o país ocupar o 28º lugar num ranking de 34 países. Em 2007, o 
mesmo relatório registou uma significativa subida da intenção empreendedora no país, indicando uma Taxa TEA (Total 

11Entrepreneurial Activity ) de 8,8%, ou seja, 9 em cada 100 adultos estiveram envolvidos em atividades 
empreendedoras, sendo que 2/3 dos empreendedores pertenciam ao sexo masculino. 

A evolução da taxa TEA é, possivelmente, a mais interessante dinâmica analisada ao longo da última década de 
estudos GEM em Portugal, uma vez que traduz o nível concreto de empreendedorismo early-stage no país. Nesta linha, 
é de destacar que 2013 registou uma taxa TEA de 8,2%, confirmando uma tendência de aumento desde 2010, com 

12valores consistentemente próximos da média das economias orientadas para a inovação . 
13De acordo com os dados do Amway Global Entrepreneurship Report 2013 (AGER) , 61% dos portugueses inquiridos 

via o empreendedorismo como positivo (representando apesar de tudo um decréscimo de 6% relativamente a 2012), e 
32% admitia a possibilidade de criação de um negócio (também menos 7% do que no ano anterior). Ainda assim, dois 

14anos depois, a edição de 2015 desse mesmo estudo , coloca Portugal em penúltimo lugar (43º), apenas à frente da 
Bulgária e longe da média dos 44 países onde o estudo foi realizado.  

De acordo com a mesma fonte, um dos motivos apontados para esta fraca classificação é a forma como os 
portugueses avaliam a relação entre o empreendedorismo e a sociedade em que vivem, sendo esta última considerada 
como problemática e colocando entraves à atividade empreendedora. Outro aspeto aí destacado é que, apesar da 
forte intenção empreendedora demonstrada pelos portugueses, a taxa de descontinuidade dos negócios criados é 
igualmente elevada, confirmando que o número de empreendedores que decide encerrar os seus negócios está acima 
da média dos países com economias baseadas em inovação. Esta situação ocorre apesar do notório esforço e 
investimento crescente de Governos e Instituições em desenvolver um perfil empreendedor na população e em criar 
mecanismos de suporte e condições para o desenvolvimento de novos negócios e empresas (através de linhas de 
crédito e programas financeiros de apoio, incubadoras tecnológicas, espaços de coworking, consultoria financiada, 
transferência de I&D, promoção de redes de negócios, formação específica e programas educativos, etc.). 

Parece assim ser alargado e de natureza diversa o conjunto de motivos que continuam a não encorajar indivíduos que 
15queiram desenvolver um negócio. Algumas das condições estruturais apontadas como menos favoráveis  são:

• Políticas Governamentais; surgem como principal obstáculo ao fomento da atividade empreendedora no país, 
nomeadamente a existência de uma carga fiscal pesada para as empresas novas e em crescimento, bem como o 
excesso de burocracia; 

• Normas Culturais e Sociais; como referência a uma cultura nacional pouco orientada para o empreendedorismo, 
com falta de estímulo ao êxito individual; 

• Educação e Formação; relativas à fraca centralidade atribuída ao empreendedorismo e à criação de novas 
empresas nos níveis de educação iniciais, designadamente no ensino básico e no ensino secundário.

A importância conferida ao papel desempenhado pelo empreendedorismo na sociedade está patente no estudo “O 
16 Empreendedorismo em Portugal” e que, incidindo sobre o período de 2007 a 2015, examina a evolução deste 

fenómeno, destacando algumas das mudanças em alguns aspetos-chave registadas em Portugal: 

• Maior quantidade de iniciativas individuais e de menor dimensão, com as sociedades unipessoais a ganhar 
terreno;

•  Aumento do numero de empresas exportadoras; 

• Os sectores dos Serviços e do Retalho continuam a ser aqueles com mais criação de empresas, contudo o 
Alojamento e a Restauração passam a estar colocados na 3ª posição;

• A partir de 2008, a região Norte assumiu-se como a mais empreendedora, contando já em 2015 com 34% dos 
“nascimentos”, enquanto à Área Metropolitana de Lisboa e ao Centro couberam, respetivamente, 33% e 17%;

• Entre 2010 e 2015, a quase totalidade das iniciativas (94%) tiveram como sócios exclusivamente pessoas 
singulares (empreendedores), com as entidades investidoras a entrarem no capital de apenas 6%.

O empreendedorismo em Portugal

 10 http://www.gemconsortium.org
11A Taxa TEA corresponde à proporção de indivíduos em idade adulta (entre os 18 e os 64 anos) envolvida num processo de criação ou gestão de um negócio 
  novo e em crescimento, em cada país participante do GEM.
 12Estudo GEM Portugal 2013; 2004-2013 Uma década de empreendedorismo em Portugal. 
  Disponível em http://www.spi.pt/UserFiles/File/Documentos/75/gem_portugal_2013_final.pdf
13O Relatório Global de Empreendedorismo 2013 foi conduzido pela Amway Europe, em cooperação com a Universidade de Munique e com a consultora GFK, 
  numa investigação que contou com respostas de 26.000 indivíduos de 24 países.
14Relatório de 2015 disponível em https://www.amwayentrepreneurshipreport.tum.de/index.php?id=5&L=1
15De acordo com o estudo GEM Portugal 2013; 2004-2013 Uma década de empreendedorismo em Portugal. 
16O Empreendedorismo em Portugal. Informa D&D. 2016.  
  Resumo executivo disponível em http://biblioteca.informadb.pt/files/files/Estudos/SE_Retrato-Empreendedorismo-Portugal.pdf12 13
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4 IAPMEI, Manual do Empreendedor 2016, disponível em https://www.iapmei.pt
5 IAPMEI, Manual do Empreendedor 2016, disponível em https://www.iapmei.pt
6 Empreendedorismo Feminino; um olhar sobre Portugal. IFDEP, 2014
7 Em Portugal em 2013, segundo os dados do Global Entrepreneurship Monitor correspondente a 75,1% 
8 Em Portugal em 2013, segundo os dados do Global Entrepreneurship Monitor correspondente a 21,4% 
9 Manual Empreendedorismo Social; uma abordagem sistémica. AIRO. 2012. Disponível em  http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ManualEmpreendedorismoSocial.pdf

10Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) , em 2004 apenas 4% da população adulta portuguesa foi 
classificada como empreendedora, fazendo assim o país ocupar o 28º lugar num ranking de 34 países. Em 2007, o 
mesmo relatório registou uma significativa subida da intenção empreendedora no país, indicando uma Taxa TEA (Total 

11Entrepreneurial Activity ) de 8,8%, ou seja, 9 em cada 100 adultos estiveram envolvidos em atividades 
empreendedoras, sendo que 2/3 dos empreendedores pertenciam ao sexo masculino. 

A evolução da taxa TEA é, possivelmente, a mais interessante dinâmica analisada ao longo da última década de 
estudos GEM em Portugal, uma vez que traduz o nível concreto de empreendedorismo early-stage no país. Nesta linha, 
é de destacar que 2013 registou uma taxa TEA de 8,2%, confirmando uma tendência de aumento desde 2010, com 

12valores consistentemente próximos da média das economias orientadas para a inovação . 
13De acordo com os dados do Amway Global Entrepreneurship Report 2013 (AGER) , 61% dos portugueses inquiridos 

via o empreendedorismo como positivo (representando apesar de tudo um decréscimo de 6% relativamente a 2012), e 
32% admitia a possibilidade de criação de um negócio (também menos 7% do que no ano anterior). Ainda assim, dois 

14anos depois, a edição de 2015 desse mesmo estudo , coloca Portugal em penúltimo lugar (43º), apenas à frente da 
Bulgária e longe da média dos 44 países onde o estudo foi realizado.  

De acordo com a mesma fonte, um dos motivos apontados para esta fraca classificação é a forma como os 
portugueses avaliam a relação entre o empreendedorismo e a sociedade em que vivem, sendo esta última considerada 
como problemática e colocando entraves à atividade empreendedora. Outro aspeto aí destacado é que, apesar da 
forte intenção empreendedora demonstrada pelos portugueses, a taxa de descontinuidade dos negócios criados é 
igualmente elevada, confirmando que o número de empreendedores que decide encerrar os seus negócios está acima 
da média dos países com economias baseadas em inovação. Esta situação ocorre apesar do notório esforço e 
investimento crescente de Governos e Instituições em desenvolver um perfil empreendedor na população e em criar 
mecanismos de suporte e condições para o desenvolvimento de novos negócios e empresas (através de linhas de 
crédito e programas financeiros de apoio, incubadoras tecnológicas, espaços de coworking, consultoria financiada, 
transferência de I&D, promoção de redes de negócios, formação específica e programas educativos, etc.). 

Parece assim ser alargado e de natureza diversa o conjunto de motivos que continuam a não encorajar indivíduos que 
15queiram desenvolver um negócio. Algumas das condições estruturais apontadas como menos favoráveis  são:

• Políticas Governamentais; surgem como principal obstáculo ao fomento da atividade empreendedora no país, 
nomeadamente a existência de uma carga fiscal pesada para as empresas novas e em crescimento, bem como o 
excesso de burocracia; 

• Normas Culturais e Sociais; como referência a uma cultura nacional pouco orientada para o empreendedorismo, 
com falta de estímulo ao êxito individual; 

• Educação e Formação; relativas à fraca centralidade atribuída ao empreendedorismo e à criação de novas 
empresas nos níveis de educação iniciais, designadamente no ensino básico e no ensino secundário.

A importância conferida ao papel desempenhado pelo empreendedorismo na sociedade está patente no estudo “O 
16 Empreendedorismo em Portugal” e que, incidindo sobre o período de 2007 a 2015, examina a evolução deste 

fenómeno, destacando algumas das mudanças em alguns aspetos-chave registadas em Portugal: 

• Maior quantidade de iniciativas individuais e de menor dimensão, com as sociedades unipessoais a ganhar 
terreno;

•  Aumento do numero de empresas exportadoras; 

• Os sectores dos Serviços e do Retalho continuam a ser aqueles com mais criação de empresas, contudo o 
Alojamento e a Restauração passam a estar colocados na 3ª posição;

• A partir de 2008, a região Norte assumiu-se como a mais empreendedora, contando já em 2015 com 34% dos 
“nascimentos”, enquanto à Área Metropolitana de Lisboa e ao Centro couberam, respetivamente, 33% e 17%;

• Entre 2010 e 2015, a quase totalidade das iniciativas (94%) tiveram como sócios exclusivamente pessoas 
singulares (empreendedores), com as entidades investidoras a entrarem no capital de apenas 6%.

O empreendedorismo em Portugal

 10 http://www.gemconsortium.org
11A Taxa TEA corresponde à proporção de indivíduos em idade adulta (entre os 18 e os 64 anos) envolvida num processo de criação ou gestão de um negócio 
  novo e em crescimento, em cada país participante do GEM.
 12Estudo GEM Portugal 2013; 2004-2013 Uma década de empreendedorismo em Portugal. 
  Disponível em http://www.spi.pt/UserFiles/File/Documentos/75/gem_portugal_2013_final.pdf
13O Relatório Global de Empreendedorismo 2013 foi conduzido pela Amway Europe, em cooperação com a Universidade de Munique e com a consultora GFK, 
  numa investigação que contou com respostas de 26.000 indivíduos de 24 países.
14Relatório de 2015 disponível em https://www.amwayentrepreneurshipreport.tum.de/index.php?id=5&L=1
15De acordo com o estudo GEM Portugal 2013; 2004-2013 Uma década de empreendedorismo em Portugal. 
16O Empreendedorismo em Portugal. Informa D&D. 2016.  
  Resumo executivo disponível em http://biblioteca.informadb.pt/files/files/Estudos/SE_Retrato-Empreendedorismo-Portugal.pdf12 13



Artigo 13º - Princípio da Igualdade

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 

qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

O empreendedorismo e o género 

A História faz-nos perceber que a presença das mulheres em ambiente laboral é fundamental. Dar visibilidade ao 
empreendedorismo feminino, que gera independência, autonomia e mais emprego é, consequentemente, dar 
visibilidade ao impacto económico e social derivado do mesmo.

A promoção do empreendedorismo feminino é uma ferramenta de combate à desigualdade e de desenvolvimento do 
potencial económico que ainda tem muito por explorar, tal como mostram os principais indicadores do Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH, 2007-2013) que apontam ainda para uma participação insuficiente das 
mulheres, relativamente aos homens, em particular em indústrias de alta e média tecnologia e outros serviços de 

17ciência e tecnologia  . 

Apesar de uma crescente evolução na criação de negócios por parte do sexo feminino, o relatório Global 
Entrepreneurship Monitor sobre empreendedorismo feminino mostra que a Taxa TEA de empreendedores do sexo 
masculino correspondia a 9,3%, enquanto, no sexo feminino, se situava nos 6,2%. De acordo com este estudo, apesar 
do elevado número de mulheres com grau de ensino superior, estas tendem a desenvolver negócios em setores de 
atividade de serviços ou comércio, em detrimento de áreas estratégicas de desenvolvimento científico e intelectual, o 
que sugere que se encontram pouco envolvidas em atividades que permitem mobilizar todo o seu potencial e assumir 
posições de responsabilidade e decisão.

O empreendedorismo feminino é assim um fenómeno em fase embrionária, e, por isso, ainda pouco explorado. Alguns 
estudos indicam que as motivações primárias das mulheres são bastante similares às dos homens, passando 
essencialmente por fatores económicos, perceção de oportunidades de mercado, independência, autorrealização e 
insatisfação com o emprego. Porém, a motivação revela-se profundamente influenciada por fatores ambientais, o que 
faz com que, muitas vezes, o contexto determine a origem dessa motivação. 

Neste contexto, veja-se, por exemplo, a diferença entre estudos realizados com mulheres empreendedoras nos EUA, 
Reino Unido e Dinamarca, em que as motivações estão essencialmente ligadas ao empreendedorismo por 
oportunidade, e estudos realizados com mulheres empreendedoras da Polónia, Lituânia e Ucrânia, que indicam o 
desemprego e a falta de perspetivas como fatores determinantes na decisão de empreender, remetendo para o 

18empreendedorismo por necessidade .

Constituição da República Portuguesa

17 Empreendedorismo Feminino; um olhar sobre Portugal. IFDEP.2014
18 Organização Internacional do Trabalho

4 Mentoring aplicado 
ao empreendedorismo
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No Geral

In one third of countries surveyed, young entrepreneurs think that their mentor 
has made more of a positive difference to their business than money.

19Global Youth Entrepreneurship Survey 2011  

There are tangible and intangible benefits of having a mentor. (…) 
pairing an entrepreneur with a mentor increases confidence and 

self-awareness as well as enhances business thinking and risk taking (…). 
This prompts a developmental change in entrepreneurs that is positive 

for business growth. In total, it is clear that establishing mentor 
relationships with potential entrepreneurs may boost the 

chances of business creation, survival, and growth.
20Mentor Support Key to Starting a Business – Gallup   

A mentor or advisor is an essential asset to a growing company. 
[…a] mentor's many years of experience can save a business 
from major errors and costly mistakes with just a few words.

21International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring  

Empreender é um processo que não tem uma formula única e cujo sucesso depende de um conjunto grande de 
variáveis. Em linha, o empreendedor não é um super-herói que reúne em si próprio todas as competências necessárias 
para o desenvolvimento de um projeto empresarial, capaz de criar, desenvolver e consolidar um negócio lucrativo 
sozinho. De facto, as competências necessárias para o sucesso resultam da conjugação de muitos intervenientes e 
componentes, que vão desde a ideia do empreendedor e/ou dos promotores do projeto até ao ecossistema operativo 
existente a cada instante. A importância do mentoring como mecanismo de apoio ao empreendedor e ao 
empreendedorismo está por isso associada à sua complementaridade com restantes instrumentos de apoio e o seu 
sucesso é reconhecido a nível mundial.

19  http://www.youthbusiness.org/wpcontent/uploads/2012/08/YouthEntrepreneurshipSurvey2011.pdf
20 http://www.gallup.com/poll/150974/Mentor-Support-Key-Starting-Business.aspx
21 CULL, John, Mentoring Young Entrepreneurs: What Leads to Success?, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring,  
   Vol. 4, No.2, Autumn 2006, Page 8

Com efeito, o mentoring pode proporcionar o que outros mecanismos como, por exemplo, a formação de 
competências, não proporciona. Eis alguns exemplos:

 O apoio psicoafectivo: o poder falar abertamente e com segurança, desmistificando receios e problemas e 
encontrando mecanismos de autorregulação (resourcefulness e self-management), obtendo reforço e incentivo 
em termos de confiança pessoal (self-efficacy);

 O apoio na criação de estratégias de processamento de informação e de tomada de decisão: pela natureza do 
processo de mentoring é possível promover uma aprendizagem cognitiva (dar sentido ao que nos acontece, 
identificando padrões e atuando sobre os mesmos) e uma aprendizagem afetiva (ligada aos quadros de 
referência, aos valores e às motivações que definem quem somos e que moldam a realidade de cada pessoa e a 
forma como atuamos sobre a mesma); 

 Uma abordagem à medida, versátil e mais ao ritmo das necessidades;

 O acesso a um corpo de conhecimento resultante de experiências concretas e que se torna diferenciador, 
permitindo economizar recursos (tempo, trabalho, dinheiro), obter orientações e sugestões, ajudando a prevenir 
erros e a antecipar perigos; 

 A existência de um mecanismo que ajuda a “colocar em perspetiva” as barreiras ao empreendedorismo, 
contribuindo para melhorar a qualidade das iniciativas empresariais, tornando-as mais orientadas a 
oportunidades validadas; 

 Uma dinâmica de reflexão que permite perspetivar a atividade do negócio de forma estratégica, muito além dos 
desafios e problemas do quotidiano, gerando intervenções e decisões mais consequentes;

 Um olhar mais neutro e emocionalmente distanciado, que contribui para interrogar o que é mais premente e nem 
sempre cómodo, que dá inputs ricos e abre novas perspetivas e leituras sobre os acontecimentos e situações;

 Um incentivo à reflexão sobre as formas de atuação e em que medida as mesmas são ou não limitadoras, bem 
como a incorporação dessa aprendizagem em comportamentos mais construtivos, permitindo uma outra 
consciência e autoconhecimento e, consequentemente, uma maior clarificação em termos de identidade 
profissional e pessoal;

 Uma dinâmica de compromisso e orientação para a ação, na medida em que é da natureza humana ter mais foco e 
ser mais disciplinado quando alguém se compromete com outrem a fazer algo;

 O contacto com um modelo de operar e de ser, que é muitas vezes inspirador, permitindo uma aprendizagem 
também pelo contacto e observação (aprendizagem vicariante).

Quando trabalhamos para nós próprios estamos na maioria das vezes por nossa conta. Estamos no comando, não há 
um chefe a quem recorrer ou colegas com quem discutir ideias. As responsabilidades são de uma vasta gama e 
profundidade e estão em constante mudança. Nem sempre é claro o que devemos fazer e como fazer. De facto, aceitar 
o risco de iniciar e gerir um negócio ou empresa pode ser muito stressante: os altos e baixos emocionais da gestão 
(uma verdadeira montanha-russa), as incertezas e dúvidas (de financiamento, de estratégia, de mercado, de 
operação), as expectativas externas e pressões sociais (o medo de passar uma vergonha ou falhar) são significativos.

É por isso que ter um mentor, alguém com grande experiência empresarial e/ou alguém que "já calçou os mesmos 
sapatos”, que passou pela mesma experiência (ou similares) tendo superado esses desafios, é algo de grande valor 

22para um empreendedor ou empresário. Na “Oslo Agenda for Entrepreneurial Education” , documento que sistematiza 
um conjunto de propostas para promover uma postura e atitude empreendedora na sociedade é referido que o 
mentoring facultado por pessoas com experiência é um “basic element in all entrepreneurship training”. Uma outra 
referência de relevo são os EUA que, considerando o mentoring uma dinâmica de reflexão que permite perspetivar a 
atividade do negócio de forma mais estratégica, foi o primeiro país a introduzir - em 1964! - um programa formal para 

23apoiar empreendedores designado SCORE , que aos dias de hoje continua a existir contando com mais de 12.400 
mentores, tendo em 2015 apoiado mais de 50.000 negócios. 

 .
22 Formalizado na conferência “Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning“, em Oslo, Outubro 2006
23  http://www.score.org
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Women's intellectual potential and their contribution to Europe's 

competitiveness are not being maximized.
24Evaluation On Policy:  Promotion of Women Innovators  and Entrepreneurship

No Particular

24 EUROPEAN COMISSION, Evaluation on Policy: Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship, 2008
25 O estudo que identifica e sistematiza 3 tipos de obstáculos ao empreendedorismo feminino: contextuais, económicos e “soft” . Infotec, Empreendorismo 
Feminino, p.1, citando  'Evaluation On Policy: Promotion of Women Innovators  and Entrepreneurship. Final Report' DG Enterprise and Industry, European 
Commission, 2008, pp. 3 e 4
 26 '(…) 50% das mulheres enfrentam barreiras no acesso ao crédito e a taxa de juro imposta a empresárias tende a ser até 1% superior, comparativamente 
aquela que é imposta a empresários. De resto, importa reter que mulheres empresárias entram no mundo de negócios com um terço do capital inicial 
utilizado por homens.' . Infotec,  Empreendorismo Feminino, p.7.  
http://www.anje.pt/system/files/items/172/original/EUReport%232_EmpreendedorismoFeminino.pdf

No que concerne ao empreendedorismo feminino, a citação acima é bem expressiva da necessidade de promover 
iniciativas que contrariem uma realidade que não deixa de ser desconcertante. Neste estudo é referido: 

“The European Commission recognizes that entrepreneurship and small businesses are a key source of jobs, business 
dynamism and innovation, and promoting entrepreneurship is a clear  objective for achieving the Lisbon goals. Europe is 
not fully exploiting its entrepreneurial potential, and lags behind the USA in both business start-ups and self-employment. 
Moreover, compared with men, fewer women are self-employed in the EU, fewer women start-up businesses or have the 
ambition to do so, and women generally choose to start and manage firms in industries such as retail and services to 
people that are often perceived as being less crucial to economic development and the knowledge economy. Women's 
intellectual potential and their contribution to Europe's competitiveness are not being maximized.”

Realizado pela Comissão Europeia, este estudo aponta como principais limitações ao empreendedorismo feminino os 
obstáculos económicos (que se referem à necessidade de um investimento superior nesta área), os obstáculos de 
contexto (respeitantes às escolhas educacionais seguidas no sistema de ensino e às perspetivas e estereótipos 
enraizados na sociedade em relação à mulher, à ciência e à inovação) e por fim, os obstáculos soft (resultantes da falta 
de acesso a redes de negócios, role-models, capacidades empreendedoras e formação empresarial. 

Este e outros estudos apontam para factos demonstrativos dos desafios particulares das mulheres empresárias, 
alguns mais sistémicos e exteriores a si e ao seu controlo, outros mais pessoais, de foro até psicoafectivo, barreiras 

25internas muitas vezes inconscientes . Existe assim a referência a um conjunto de características, de formas de estar e 
de ser, com as quais a mulher, e em particular a mulher empreendedora e empresária está associada; identificamos de 
seguida algumas dessas características, de forma não exaustiva e com o intuito principal de sistematizar e evidenciar 
algumas das dimensões onde o mentoring pode acrescentar valor e servir de catalisador para uma mudança que, por 
sua vez, pode provocar ressonância noutras dimensões e tornar-se assim, mais abrangente:

 A constatação sobre a menor facilidade que as mulheres têm em conseguir captar financiamento externo e, 
26quando o conseguem, o mesmo ser em condições mais exigentes ;

 A menor facilidade de acesso das mulheres a algumas redes sociais e profissionais, formais e informais (um efeito 
muitas vezes do denominado “good old boys club”), onde existem oportunidades efetivas de fazer negócios e 
aceder a informação privilegiada;

 Uma certa tendência de as mulheres criarem negócios de menor dimensão, gerando menor emprego; 

 A visão da mulher como mais cautelosa no processo de tomada de decisão, caraterística por vezes associado com 
o excesso de pensamento, de análise intensa e com a busca do consenso antes de agir, por vezes resultando 
também numa menor propensão ao risco;  

 A referência a uma postura de menor autoconfiança da mulher, pautada por medos (como o do fracasso, o de 
estar à sua única mercê, ...) que embora muitas vezes sejam infundados, se interpõem no caminho do 
empreendorismo; 

 As pressões familiares e socioculturais associadas ao papel social atribuído à mulher, uma vez que, apesar de 
todas as transformações da sociedade, parece ser ainda expectável em certa medida que a mulher assuma 
maiores responsabilidades familiares e parentais;

 A excessiva idealização do papel social da mulher (a "mãe perfeita”, a "super-mulher“, …) que pode causar 
enorme pressão na mulher empreendedora, revelada por vezes num certo sentimento de culpa e de insuficiência. 
Estes aspetos, a par de outros já mencionados, têm impacto na motivação, na energia e na forma como a mulher 
faz (e também na forma como é percecionado que faz) a gestão do negócio; 

 Reconhece-se que as mulheres tendem a ter uma certa falta de capacidade de autopromoção, o que é 
especialmente relevante na criação e desenvolvimento de um negócio face à incontornável necessidade de 
venda, de comunicação e divulgação das habilidades e das realizações, de modo a alcançar ainda mais sucesso; 
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 A necessidade de as mulheres empreendedoras serem capazes de exercer uma concorrência saudável, algo a que 
podem não estar muito habituadas face a uma certa carga cultural e educacional onde uma atitude competitiva se 
tratar de algo que não é tão expectável quando se trata de uma mulher. Na mesma linha, de alguma forma o sexo 
feminino é ainda algumas vezes ensinado a "ser bom" e a "agradar às pessoas", o que pode levar à procura da 
constante aprovação dos outros e, consequentemente, a uma maior dificuldade em dizer "não", o que por sua vez 
pode levar a desvalorizar e subestimar os seus produtos e serviços ou de outra forma, a dar demasiado do seu 
tempo à ajuda em geral, normalmente à custa da anulação das suas próprias necessidades e expectativas;

 A reconhecida necessidade em geral que os empreendedores e, consequentemente, as mulheres 
empreendedoras têm, de educação e formação em negociação e gestão;

 Como causa, que é simultaneamente consequência, a existência de poucas referências de modelos femininos que 
inspirem e evidenciem formas alternativas e eficazes de se ser empreendedora e empresária;

 O acesso a mentores masculinos, fora da rede de proximidade de uma mulher, que nem sempre é fácil.

Esta listagem não exaustiva é suficientemente reveladora de como o apoio de um mentor para uma mulher 
empreendedora/empresária pode efetivamente ser diferenciador e impactar grandemente no sucesso do seu negócio.  
Nesta senda e como exemplo das melhores práticas já existentes, incluímos algumas referências a programas de 
mentoring desenvolvidos no contexto do empreendedorismo feminino:

  27o “Mentoring Women Entrepreneurs” , lançado em 2011 na Irlanda, enquadrado na European Network of Mentors 
28for Women Entrepreneurs  ; 

  29a iniciativa “European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors ”, de 2009 e da qual Portugal fez 
parte;

 30 a iniciativa Nova Iorquina denominada WE NYC (Women Entrepreneurs NYC );

 31 o programa “Goldman Sachs 10,000 Women ” ;

  32a Cartier Women's Initiative  

  33o “Global Ambassadors Program”, da Vital Voices e do Bank of America ;

  34o “Forum for Women Entrepreneurs”, criado em 2002 no Canadá ;

  35o “Mentoring Women in Business Programme” da Cherie Blair Foundation ;  

 o estudo “Mentoring in the Business Environment”, do National Women's Business Council (NWBC) como 
36referência do que tem sido feito nos EUA

27  http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mentoring_clinics_ireland.pdf 
28  https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/support-networks_pt
29  https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women_en
30  https://we.nyc/about-we-nyc/
31  http://www.goldmansachs.com/citizenship/10000women/
32  https://www.cartierwomensinitiative.com/about-us
33  http://www.global-ambassadors.org/about-global-ambassadors-program
34  http://www.fwe.ca/about/
35  http://www.cherieblairfoundation.org/mentoring/
36  http://www.nwbc.gov/research/mentoring-business-environment
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Sessões temáticas de Group Mentoring

 Em adição à relação atrás descrita, este veículo de desenvolvimento e aprendizagem tem por base uma dinâmica 
e sinergia de grupo. O programa inclui quatro sessões temáticas de group mentoring, geralmente uma sessão por 
trimestre com duração de 120 minutos e com base na filosofia de Action Learning;

 Estas sessões são conduzidas por especialistas e implicam o convite a profissionais especialistas numa 
determinada temática que irão partilhar experiência e conhecimento com o grupo de mentees, dando feedback 
sobre questões colocadas sobre o tema em análise; 

 O convidado especialista será suportado por um facilitador no diálogo e na dinâmica de grupo, de modo a 
assegurar o processo de aprendizagem de cada mentee e do grupo, tendo sempre em vista a obtenção do máximo 
benefício do conhecimento mútuo, perícia e experiência;

 Os temas destas sessões são decididos com base numa lista inicial proposta pelo grupo de trabalho do PBM-WWW 
que, de acordo com o nível de interesse demonstrado pelas mentees, podem ser ajustados. Estas sessões contam 
com uma preparação prévia orientada, de modo a que a participação das mentees tire o máximo proveito da 
sessão temática.

EMP - Entrepreneurial Mindset Profile 

Existem características que são identificadas, de forma consistente, na grande maioria dos empreendedores de 
sucesso, sendo possível ao nível das motivações, traços de personalidade e ambições, traçar um padrão associado 
àqueles profissionais que estão mais bem preparados para trabalhar por conta própria e gerir um negócio. 

Pelo potencial de aprendizagem afetiva e cognitiva, o PBM-WWW inclui uma autoavaliação do que está implícito a um 
38mindset de empreendedorismo, feita através da ferramenta EMP - Entrepreneurial Mindset Profile , desenvolvida pelo 

Leadership Development Institute do Eckerd College. Baseada em extensa investigação, esta ferramenta fornece um 
relatório individual sobre 14 dimensões consideradas distintivas, agrupadas em dois grandes domínios;    

i) traços de personalidade e motivações que frequentemente distinguem empreendedores de não-
empreendedores, e 

ii) competências cognitivas e comportamentais criticas para o sucesso do empreendedor.

A utilização desta ferramenta é mandatória, sendo aplicada pelo menos dois momentos distintos do programa (no 
arranque e no fecho). A ferramenta EMP disponibiliza, além do relatório individual entregue a cada mentee, um 
Development Guide que se posiciona como um apoio de autoestudo estruturado e pragmático.

Filosofia de Acompanhamento e Proximidade

O programa contempla uma filosofia de acompanhamento e proximidade que tem como objetivo reforçar a 
sustentabilidade e dinâmica do processo de mentoring e que se traduz nos seguintes aspetos essenciais:

 Seguimento periódico dos mentores e mentees (presencial ou por telefone, garantido por um elemento da equipa 
WomneWinWin);

 Coaching Support, consoante as necessidades específicas dos participantes (sobretudo mentees) e tendo em 
conta também resultados do EMP;

 Questionário de avaliação da evolução do processo de mentoring, conduzido periodicamente em formato online, 
junto dos mentores e das mentees, que também recolhe e sistematiza dados sobre pontos de potencial melhoria 
da qualidade e impacto do programa;   

 Potencial apoio aos mentores, numa lógica de sessão de grupo, com vista a contribuir para uma autoanálise mais 
substantiva do seu estilo e competências;

 Apoio na organização de uma Comunidade de Aprendizagem para mentees (buddy mentee approach) e mentores;

 Acesso a recursos diversos, como este manual e outros guias rápidos, exercícios e ferramentas de apoio em 
diferentes matérias.

37 O processo de matching tem por base a na informação recolhida no formulário de candidatura e nas subsequentes entrevistas com as candidatas, onde se 
consideram os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento da, a história e experiência profissional da candidata e, a área, sector e tipologia do negócio bem 
como o estágio de desenvolvimento do mesmo. Este processo atende também à perceção dos traços de personalidade da candidata e às potenciais sinergias que 
podem acontecer com o um potencial mentor(a). Em qualquer caso, é pressuposto uma validação do matching, algo que sucede entre a mentee e o mentor(a) no 
contexto das sessões de mentoring one-on-one.
38 https://www.emindsetprofile.com/about/ 

38 https://www.emindsetprofile.com/about/ 

Missão

A missão do Programa de Business Mentoring WomenWinWin (PBM-WWW) é imprimir qualidade ao mentoring no 
empreendedorismo de forma a fortalecer as mulheres empreendedoras em Portugal, aumentando o seu nível de 
preparação e acelerando a sua aprendizagem com vista a incrementar as possibilidades de sucesso nos seus 
negócios.

Público-Alvo

O PBM-WWW destina-se a apoiar mulheres empreendedoras, Portuguesas ou estrangeiras que vivam em Portugal, 
de todas as idades e que se encontrem em diferentes estágios de negócio: 

 na fase “ideia de negócio”, contando com determinação e convicção para empreender;

 na fase “recém-estabelecido”; 

 empresas já estabelecidas e em fase de expansão.

Objetivos

As realizações pessoais e profissionais resultantes da relação criada entre mentee e mentor é a chave do PBM-
WWW. No âmbito deste objetivo principal, o programa visa:

 Promover o acesso a role-models; 

 Aumentar o nível de preparação da empreendedora e empresária; 

 Acelerar a aprendizagem da empreendedora e empresária;

 Contribuir para incrementar as possibilidades de sucesso no negócio;

 Facilitar a partilha de recursos e de networking entre as participantes (mentees e mentores), de modo a 
proporcionar uma experiência robusta e valiosa para todos;

 Desenvolver uma prática de mentoring de elevada qualidade, estruturada de acordo com melhores práticas e 
adaptada às especificidades de género, cultura e contexto;

 Contribuir para o conhecimento da prática do mentoring enquanto alavanca do empreendorismo feminino;

 Partilhar as melhores práticas de mentoring e servir como uma base de valor no desenvolvimento e execução 
de programas de mentoring para mulheres empreendedoras;

 Contribuir para identificar os desafios únicos das mulheres empreendedoras em Portugal no que concerne à 
gestão de seus negócios, bem como na identificação das suas necessidades no que diz respeito ao apoio e 
desenvolvimento, de modo a sugerir recomendações práticas para o aumento do empreendedorismo 
feminino em Portugal;

 Garantir elevada qualidade e fazer deste do PBM-WWW um programa premium de Business Mentoring.

Estrutura

O PBM-WWW tem a duração de um ano e considera duas vias de intervenção, uma assente na relação individual 
(Mentoring One-on-One) e outra assente na dinâmica de grupo (sessões temáticas de Group Mentoring). Em mais 
pormenor:

O Mentoring One-on-One

 Materializa-se na relação que se estabelece entre a mentee e mentor(a), sendo este um(a) empreendedor(a) 
sénior e bem-sucedido(a) ou um(a) executivo(a) sénior, com experiência e conhecimento relevantes em 
empreendorismo e gestão. Cada par mentee-mentor resulta de um processo de matching da responsabilidade 

37da WomenWinWin ;

 Esta relação disponibiliza à mentee um apoio personalizado para enfrentar melhor e com mais eficiência os 
seus desafios enquanto empreendedora/empresária. Em última instância, esta relação será um veículo para 
incrementar o seu desempenho e que irá traduzir-se em melhores resultados de negócio; 

 A mentee e o mentor têm liberdade para estruturar o seu relacionamento desde que permaneçam em 
contacto e trabalhem em conjunto ao longo de um ano. Ainda assim, é a base deste programa é, no mínimo, um 
encontro por mês (pessoal ou virtual), a fim de ser mantida a dinâmica e aprofundar a relação de mentoring.
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Sessões temáticas de Group Mentoring

 Em adição à relação atrás descrita, este veículo de desenvolvimento e aprendizagem tem por base uma dinâmica 
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trimestre com duração de 120 minutos e com base na filosofia de Action Learning;
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que, de acordo com o nível de interesse demonstrado pelas mentees, podem ser ajustados. Estas sessões contam 
com uma preparação prévia orientada, de modo a que a participação das mentees tire o máximo proveito da 
sessão temática.

EMP - Entrepreneurial Mindset Profile 

Existem características que são identificadas, de forma consistente, na grande maioria dos empreendedores de 
sucesso, sendo possível ao nível das motivações, traços de personalidade e ambições, traçar um padrão associado 
àqueles profissionais que estão mais bem preparados para trabalhar por conta própria e gerir um negócio. 

Pelo potencial de aprendizagem afetiva e cognitiva, o PBM-WWW inclui uma autoavaliação do que está implícito a um 
38mindset de empreendedorismo, feita através da ferramenta EMP - Entrepreneurial Mindset Profile , desenvolvida pelo 

Leadership Development Institute do Eckerd College. Baseada em extensa investigação, esta ferramenta fornece um 
relatório individual sobre 14 dimensões consideradas distintivas, agrupadas em dois grandes domínios;    

i) traços de personalidade e motivações que frequentemente distinguem empreendedores de não-
empreendedores, e 

ii) competências cognitivas e comportamentais criticas para o sucesso do empreendedor.

A utilização desta ferramenta é mandatória, sendo aplicada pelo menos dois momentos distintos do programa (no 
arranque e no fecho). A ferramenta EMP disponibiliza, além do relatório individual entregue a cada mentee, um 
Development Guide que se posiciona como um apoio de autoestudo estruturado e pragmático.

Filosofia de Acompanhamento e Proximidade

O programa contempla uma filosofia de acompanhamento e proximidade que tem como objetivo reforçar a 
sustentabilidade e dinâmica do processo de mentoring e que se traduz nos seguintes aspetos essenciais:

 Seguimento periódico dos mentores e mentees (presencial ou por telefone, garantido por um elemento da equipa 
WomneWinWin);

 Coaching Support, consoante as necessidades específicas dos participantes (sobretudo mentees) e tendo em 
conta também resultados do EMP;

 Questionário de avaliação da evolução do processo de mentoring, conduzido periodicamente em formato online, 
junto dos mentores e das mentees, que também recolhe e sistematiza dados sobre pontos de potencial melhoria 
da qualidade e impacto do programa;   

 Potencial apoio aos mentores, numa lógica de sessão de grupo, com vista a contribuir para uma autoanálise mais 
substantiva do seu estilo e competências;

 Apoio na organização de uma Comunidade de Aprendizagem para mentees (buddy mentee approach) e mentores;

 Acesso a recursos diversos, como este manual e outros guias rápidos, exercícios e ferramentas de apoio em 
diferentes matérias.

37 O processo de matching tem por base a na informação recolhida no formulário de candidatura e nas subsequentes entrevistas com as candidatas, onde se 
consideram os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento da, a história e experiência profissional da candidata e, a área, sector e tipologia do negócio bem 
como o estágio de desenvolvimento do mesmo. Este processo atende também à perceção dos traços de personalidade da candidata e às potenciais sinergias que 
podem acontecer com o um potencial mentor(a). Em qualquer caso, é pressuposto uma validação do matching, algo que sucede entre a mentee e o mentor(a) no 
contexto das sessões de mentoring one-on-one.
38 https://www.emindsetprofile.com/about/ 

38 https://www.emindsetprofile.com/about/ 

Missão

A missão do Programa de Business Mentoring WomenWinWin (PBM-WWW) é imprimir qualidade ao mentoring no 
empreendedorismo de forma a fortalecer as mulheres empreendedoras em Portugal, aumentando o seu nível de 
preparação e acelerando a sua aprendizagem com vista a incrementar as possibilidades de sucesso nos seus 
negócios.

Público-Alvo

O PBM-WWW destina-se a apoiar mulheres empreendedoras, Portuguesas ou estrangeiras que vivam em Portugal, 
de todas as idades e que se encontrem em diferentes estágios de negócio: 

 na fase “ideia de negócio”, contando com determinação e convicção para empreender;

 na fase “recém-estabelecido”; 

 empresas já estabelecidas e em fase de expansão.

Objetivos

As realizações pessoais e profissionais resultantes da relação criada entre mentee e mentor é a chave do PBM-
WWW. No âmbito deste objetivo principal, o programa visa:

 Promover o acesso a role-models; 

 Aumentar o nível de preparação da empreendedora e empresária; 

 Acelerar a aprendizagem da empreendedora e empresária;

 Contribuir para incrementar as possibilidades de sucesso no negócio;

 Facilitar a partilha de recursos e de networking entre as participantes (mentees e mentores), de modo a 
proporcionar uma experiência robusta e valiosa para todos;

 Desenvolver uma prática de mentoring de elevada qualidade, estruturada de acordo com melhores práticas e 
adaptada às especificidades de género, cultura e contexto;

 Contribuir para o conhecimento da prática do mentoring enquanto alavanca do empreendorismo feminino;

 Partilhar as melhores práticas de mentoring e servir como uma base de valor no desenvolvimento e execução 
de programas de mentoring para mulheres empreendedoras;

 Contribuir para identificar os desafios únicos das mulheres empreendedoras em Portugal no que concerne à 
gestão de seus negócios, bem como na identificação das suas necessidades no que diz respeito ao apoio e 
desenvolvimento, de modo a sugerir recomendações práticas para o aumento do empreendedorismo 
feminino em Portugal;

 Garantir elevada qualidade e fazer deste do PBM-WWW um programa premium de Business Mentoring.

Estrutura

O PBM-WWW tem a duração de um ano e considera duas vias de intervenção, uma assente na relação individual 
(Mentoring One-on-One) e outra assente na dinâmica de grupo (sessões temáticas de Group Mentoring). Em mais 
pormenor:

O Mentoring One-on-One

 Materializa-se na relação que se estabelece entre a mentee e mentor(a), sendo este um(a) empreendedor(a) 
sénior e bem-sucedido(a) ou um(a) executivo(a) sénior, com experiência e conhecimento relevantes em 
empreendorismo e gestão. Cada par mentee-mentor resulta de um processo de matching da responsabilidade 

37da WomenWinWin ;

 Esta relação disponibiliza à mentee um apoio personalizado para enfrentar melhor e com mais eficiência os 
seus desafios enquanto empreendedora/empresária. Em última instância, esta relação será um veículo para 
incrementar o seu desempenho e que irá traduzir-se em melhores resultados de negócio; 

 A mentee e o mentor têm liberdade para estruturar o seu relacionamento desde que permaneçam em 
contacto e trabalhem em conjunto ao longo de um ano. Ainda assim, é a base deste programa é, no mínimo, um 
encontro por mês (pessoal ou virtual), a fim de ser mantida a dinâmica e aprofundar a relação de mentoring.
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Para o Mentor

 Partilhar conhecimento e experiência, tendo a possibilidade de perspetivar o seu percurso, aprendizagem e 
conquistas, recolher pontos de vista e percecionar, de uma forma mais consciente, os seus padrões de 
comportamento, qualidades, valores e crenças;

  Receber formação especializada em competências de mentoring; 

  Participar e interagir com colegas mentores e mentees;

 A satisfação de contribuir e acompanhar o desenvolvimento de uma mulher empreendedora ou empresária e a 
oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre o Empreendedorismo Feminino.

Para a Mentee

 Contar com um mentor sénior que pode incutir a alavanca necessária para concretizar mais e que é, 
simultaneamente, uma fonte de desafio e até de alguma pressão, mas também de apoio, orientação e partilha de 
conhecimento, o que permitirá o aumento da sua eficácia e autoconfiança;

  Contar com um espaço seguro para partilhar situações difíceis, obtendo diferentes perspetivas sobre uma 
mesma situação;

 Aceder ao conhecimento do grupo de mentees e de mentores bem como a todos os restantes recursos 
disponibilizados pela WomenWinWin.



Fases da Relação de Mentoring 
41É possível constatar três fases numa relação de mentoring , como a figura seguinte apresenta: mentees e de mentores 

bem como a todos os restantes recursos disponibilizados pela WomenWinWin.

tempo

Inicial Desenvolvimento Fecho

rapport direcção

Intensidade  
aprendizagem 
& valor acrescido

Na  os pares mentee-mentor conhecem-se, definem objetivos para a relação, chegando a um acordo Fase Inicial
sobre compromissos e expectativas bem como sobre o modus operandi da relação, isto é, quando, onde e como 
serão realizadas as conversas no âmbito do programa de mentoring. Existem duas subfases:

 O matching efetuado; clarificam-se os papéis, as expectativas e as necessidades.  Estabelecer relação 
(rapport): mentor e mentee estabelecem e definem o relacionamento que pretendem (quais os pressupostos da 
relação, como por exemplo o que ambos entendem por confidencialidade), clarificando os aspetos mais 
logísticos da relação (periodicidade, duração, local) e definindo as regras básicas de funcionamento (por 
exemplo, desmarcações); procuram conhecer-se e estabelecer pontes (fornecem algumas informações 
pessoais); validam

 Definir Direção: o mentor e a mentee articulam metas e objetivos, formalizando o compromisso e dando 
sentido e significado à relação de mentoring.

As competências fundamentais na fase inicial são:

 Capacidade de construir rapport e confiança;

 Escuta ativa;

 Capacidade de questionamento;

 Capacidade de síntese.

(1)Kram, K. E. (1983). Phases of the mentoring relationship. Academy of Management Journal, 26, 608-625. 

Aferição de Impacto

O PBM-WWW tem a ambição de compreender e medir o impacto que gera pelo que cada par mentee-mentor é 
encorajado a definir, de forma muito concisa, quais os resultados e critérios de sucesso relevantes para a participação 
no programa e para essa relação de mentoring em particular. Isto implica a definição e clarificação das mudanças que a 
mentee espera que aconteçam como resultado da sua participação no programa, ou seja, a definição de indicadores 
observáveis e mensuráveis. Esses resultados e critérios de sucesso serão especificados e compilados em cada edição 
de modo a recolher e utilizar os mesmos para referência e estudo.

De um modo ainda mais particular, o programa utiliza a metodologia de estudo de caso, um método muito útil quando 
o fenómeno a ser compreendido é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre 
naturalmente. Isto significa que cada mentee participante aceita colaborar na produção do caso de estudo relativo à 
sua participação no PBM-WWW, sendo este elaborado no final do programa e tendo como fonte principal fonte de 
informação o testemunho detalhado da mentee (tipicamente recolhido através de questionário e/ou entrevista) 
adicionado de um contributo do seu mentor.

Princípios Básicos e Código de Conduta 

É importante considerar que a participação neste programa de mentoring é um investimento e que exige um 
compromisso e envolvimento quer da mentee quer do mentor(a). O PBM-WWW inclui um código de princípios e de 
conduta, cuja aceitação tem que ser explicita por parte de cada participante e que:

 advoga que seja a mentee a assumir uma posição de proatividade, sendo responsável pela sua aprendizagem, 
dinamizando o contacto, definindo a agenda, identificando as necessidades de desenvolvimento, colocando 
dúvidas, partilhando os desafios, angústias e ambições, etc.  junto do mentor(a);

 advoga o princípio da paridade entre mentee e mentor, numa aliança de aprendizagem e relação que assente 
numa atitude de mútuo respeito, confiança e honestidade intelectual;

 considera como condição de sucesso da relação de mentoring a clareza dos objetivos de desenvolvimento, uma 
agenda especifica de trabalho bem como a clara noção das responsabilidades e dos papéis da mentee e do 
mentor, bem como as fronteiras dos mesmos;

 defende que a relação de mentoring exige regularidade de contacto, afetação de tempo de qualidade, 
proatividade por parte da mentee e suporte por parte do mentor;

 sustenta que a relação exige a coragem para mostrar vulnerabilidade, a capacidade de ser honesto e desafiador, a 
capacidade de feedback com objetividade e em tempo útil, sem juízos de valor, bem como a abertura e a 
curiosidade pela diferença e flexibilidade para testar novas abordagens;

 considera a clara aceitação do requisito inequívoco de confidencialidade;

 releva a perspetiva contínua de revisão e avaliação quer de objetivos, quer da relação, quer do seu progresso;

 implica que o mentor atue ade forma voluntária, não recebendo qualquer remuneração, com o compromisso de se 
abster do envolvimento direto com a empresa liderada pela mentee nos dois anos subsequentes ao final do 
processo de mentoring.

Padrão de Excelência 

O Programa de Business Mentoring WomenWinWin pretende ser uma mais-valia para as mulheres empreendedoras e 
empresárias, o que implica um contexto de elevado padrão de exigência e de qualidade. A conceção deste programa 

39tem por referência o ISMPE-International Standards for Mentoring Programmes in Employment  e beneficia do 
40advisory de David Clutterbuck , um dos principais especialistas mundiais em mentoring e coaching.

Benefícios

A principal vantagem da participação no PBM-WWW é, globalmente, a inestimável experiência de desenvolvimento 
garantida aos participantes, especialmente naquilo que deriva da relação de mentoring one-on-one. Naturalmente, 
existe também valor inerente à participação nas sessões temáticas de group mentoring bem como em todas as 
restantes iniciativas quer do programa quer da WomenWinWin.com. De entre muitos dos benefícios, destacamos:

39 http://www.ismpe.com/
40 http://www.davidclutterbuckpartnership.com 
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Para o Mentor

 Partilhar conhecimento e experiência, tendo a possibilidade de perspetivar o seu percurso, aprendizagem e 
conquistas, recolher pontos de vista e percecionar, de uma forma mais consciente, os seus padrões de 
comportamento, qualidades, valores e crenças;

  Receber formação especializada em competências de mentoring; 

  Participar e interagir com colegas mentores e mentees;

 A satisfação de contribuir e acompanhar o desenvolvimento de uma mulher empreendedora ou empresária e a 
oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre o Empreendedorismo Feminino.

Para a Mentee

 Contar com um mentor sénior que pode incutir a alavanca necessária para concretizar mais e que é, 
simultaneamente, uma fonte de desafio e até de alguma pressão, mas também de apoio, orientação e partilha de 
conhecimento, o que permitirá o aumento da sua eficácia e autoconfiança;

  Contar com um espaço seguro para partilhar situações difíceis, obtendo diferentes perspetivas sobre uma 
mesma situação;

 Aceder ao conhecimento do grupo de mentees e de mentores bem como a todos os restantes recursos 
disponibilizados pela WomenWinWin.



Fases da Relação de Mentoring 
41É possível constatar três fases numa relação de mentoring , como a figura seguinte apresenta: mentees e de mentores 

bem como a todos os restantes recursos disponibilizados pela WomenWinWin.

tempo

Inicial Desenvolvimento Fecho

rapport direcção

Intensidade  
aprendizagem 
& valor acrescido

Na  os pares mentee-mentor conhecem-se, definem objetivos para a relação, chegando a um acordo Fase Inicial
sobre compromissos e expectativas bem como sobre o modus operandi da relação, isto é, quando, onde e como 
serão realizadas as conversas no âmbito do programa de mentoring. Existem duas subfases:

 O matching efetuado; clarificam-se os papéis, as expectativas e as necessidades.  Estabelecer relação 
(rapport): mentor e mentee estabelecem e definem o relacionamento que pretendem (quais os pressupostos da 
relação, como por exemplo o que ambos entendem por confidencialidade), clarificando os aspetos mais 
logísticos da relação (periodicidade, duração, local) e definindo as regras básicas de funcionamento (por 
exemplo, desmarcações); procuram conhecer-se e estabelecer pontes (fornecem algumas informações 
pessoais); validam

 Definir Direção: o mentor e a mentee articulam metas e objetivos, formalizando o compromisso e dando 
sentido e significado à relação de mentoring.

As competências fundamentais na fase inicial são:

 Capacidade de construir rapport e confiança;

 Escuta ativa;

 Capacidade de questionamento;

 Capacidade de síntese.

(1)Kram, K. E. (1983). Phases of the mentoring relationship. Academy of Management Journal, 26, 608-625. 

Aferição de Impacto

O PBM-WWW tem a ambição de compreender e medir o impacto que gera pelo que cada par mentee-mentor é 
encorajado a definir, de forma muito concisa, quais os resultados e critérios de sucesso relevantes para a participação 
no programa e para essa relação de mentoring em particular. Isto implica a definição e clarificação das mudanças que a 
mentee espera que aconteçam como resultado da sua participação no programa, ou seja, a definição de indicadores 
observáveis e mensuráveis. Esses resultados e critérios de sucesso serão especificados e compilados em cada edição 
de modo a recolher e utilizar os mesmos para referência e estudo.

De um modo ainda mais particular, o programa utiliza a metodologia de estudo de caso, um método muito útil quando 
o fenómeno a ser compreendido é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre 
naturalmente. Isto significa que cada mentee participante aceita colaborar na produção do caso de estudo relativo à 
sua participação no PBM-WWW, sendo este elaborado no final do programa e tendo como fonte principal fonte de 
informação o testemunho detalhado da mentee (tipicamente recolhido através de questionário e/ou entrevista) 
adicionado de um contributo do seu mentor.

Princípios Básicos e Código de Conduta 

É importante considerar que a participação neste programa de mentoring é um investimento e que exige um 
compromisso e envolvimento quer da mentee quer do mentor(a). O PBM-WWW inclui um código de princípios e de 
conduta, cuja aceitação tem que ser explicita por parte de cada participante e que:

 advoga que seja a mentee a assumir uma posição de proatividade, sendo responsável pela sua aprendizagem, 
dinamizando o contacto, definindo a agenda, identificando as necessidades de desenvolvimento, colocando 
dúvidas, partilhando os desafios, angústias e ambições, etc.  junto do mentor(a);

 advoga o princípio da paridade entre mentee e mentor, numa aliança de aprendizagem e relação que assente 
numa atitude de mútuo respeito, confiança e honestidade intelectual;

 considera como condição de sucesso da relação de mentoring a clareza dos objetivos de desenvolvimento, uma 
agenda especifica de trabalho bem como a clara noção das responsabilidades e dos papéis da mentee e do 
mentor, bem como as fronteiras dos mesmos;

 defende que a relação de mentoring exige regularidade de contacto, afetação de tempo de qualidade, 
proatividade por parte da mentee e suporte por parte do mentor;

 sustenta que a relação exige a coragem para mostrar vulnerabilidade, a capacidade de ser honesto e desafiador, a 
capacidade de feedback com objetividade e em tempo útil, sem juízos de valor, bem como a abertura e a 
curiosidade pela diferença e flexibilidade para testar novas abordagens;

 considera a clara aceitação do requisito inequívoco de confidencialidade;

 releva a perspetiva contínua de revisão e avaliação quer de objetivos, quer da relação, quer do seu progresso;

 implica que o mentor atue ade forma voluntária, não recebendo qualquer remuneração, com o compromisso de se 
abster do envolvimento direto com a empresa liderada pela mentee nos dois anos subsequentes ao final do 
processo de mentoring.

Padrão de Excelência 

O Programa de Business Mentoring WomenWinWin pretende ser uma mais-valia para as mulheres empreendedoras e 
empresárias, o que implica um contexto de elevado padrão de exigência e de qualidade. A conceção deste programa 

39tem por referência o ISMPE-International Standards for Mentoring Programmes in Employment  e beneficia do 
40advisory de David Clutterbuck , um dos principais especialistas mundiais em mentoring e coaching.

Benefícios

A principal vantagem da participação no PBM-WWW é, globalmente, a inestimável experiência de desenvolvimento 
garantida aos participantes, especialmente naquilo que deriva da relação de mentoring one-on-one. Naturalmente, 
existe também valor inerente à participação nas sessões temáticas de group mentoring bem como em todas as 
restantes iniciativas quer do programa quer da WomenWinWin.com. De entre muitos dos benefícios, destacamos:

39 http://www.ismpe.com/
40 http://www.davidclutterbuckpartnership.com 

24 25



É importante que o mentor, na forma como interage com a mentee, faça uso de um conjunto de competências e 
comportamentos associados a um processo de mentoring, como os que se descrevem em seguida:

  observar sem julgar; 

 praticar a escuta ativa;  

 questionar (induzindo o autoconhecimento e a autoexploração);   

 afirmar, de forma equilibrada, a opinião pessoal (explicitando os pensamentos e sentimentos, experiências, 
critérios e pressupostos que suportam a sua opinião); 

 dar e solicitar feedback;

 motivar para a ação;  

 promover na mentee o pensamento para considerar o seu “círculo de influência”, ou seja, levar a mentee a pensar 
em que é que acrescenta valor e o que é que tem sob o seu controlo.

Num processo e relação de mentoring, fica do lado da mentee a responsabilidade de:

 ser responsável e gerir o seu próprio processo de aprendizagem; quanto mais se organizar e se preparar para as 
sessões com o mentor, melhor poderá perceber e identificar corretamente as questões que deseja abordar, 
otimizando o tempo de que dispõe com o mentor;

 ter a noção do seu “círculo de influência”; ser capaz de olhar para si mesma, refletir sobre as suas atitudes e 
perceber a sua responsabilidade e contributo para as situações com que se depara;

 ser aberta e facultar informação relevante: facilitar o diálogo, disponibilizando informação que permita ao mentor 
ajudar e guiar no estabelecimento dos objetivos;

 ser consequente: definir e comprometer-se com ações e iniciativas concretas;

 ser realista: traçar para si mesma, metas alcançáveis e expectativas realistas.

A  é um processo contínuo de definição de metas e de planos de ação, de experimentação, Fase de Desenvolvimento
de análise de questões (explorar opções, recolher informação e identificar recursos) e de reflexão sobre a vivência e 
sobre os resultados obtidos.  É um período de crescimento sustentado e de aprofundamento da relação; é aqui que 
grande parte da aprendizagem e desenvolvimento é conseguida, sendo fundamental uma revisão periódica das ações, 
resultados e da relação. As competências do mentor no apoio, no desafio, no incentivo e ajuda são cruciais para o 
sucesso desta fase. É da responsabilidade da mentee a definição da agenda, devendo ousar fazer diferente e tentar 
novas abordagens, refletindo sobre as experiências vividas a cada momento, sempre pedindo e dando feedback. As 
competências fundamentais nesta fase são:

 Comunicação;

 Criação e planeamento de objetivos e metas;

 Reflexão;

 Feedback e revisão.

É na  que os resultados são avaliados e as conquistas são celebradas. Trata-se também de uma fase Fase de Fecho
importante de desenvolvimento para a mentee e uma oportunidade para que esta, em conjunto com o seu mentor 
possam refletirem sobre o que foi aprendido no programa, sobre o modo de aplicar essa aprendizagem e, finalmente, a 
oportunidade de reconhecer a contribuição de cada uma das partes. A relação de mentoring termina podendo 
eventualmente ser redefinida, tornando-se numa “amizade profissional”. As competências fundamentais nesta fase 
são:

 Feedback e revisão

 Capacidade de síntese

 Capacidade de encerrar um processo

O Papel do Mentor e da Mentee 

Numa relação de mentoring , o mentor desempenha vários papéis que alimenta com diferentes competências e 
comportamentos. O papel que o mentor adota a cada instante depende das necessidades do mentee 
empreendedor/empresário bem como da situação que, em concreto, é trabalhada e que irá variar consoante i) a fase 
do processo (inicial, desenvolvimento ou fecho), ii) a fase da sessão e ainda, iii) as características e necessidades que 

42a mentee apresenta a cada momento . Nesta linha, o mentor pode assumir vários papéis: 

 “Abre Portas “; ajuda a mentee a ter acesso a locais e a pessoas;

 Confidente e amigo; sabe ouvir receios e ansiedades suportando, encorajando e ajudando a reformular 
experiências;

 Coach; fornece assistência em áreas e com objetivos específicos, assumido um estilo próprio de um coach quando 
ouve de forma ativa e coloca todo o tipo de questões que permitem à mentee aceder a novos insights e a focar-se 
no que é estratégico e prioritário;

 Conselheiro; fornece aconselhamento objetivo para um conjunto de assuntos;

 Desafiador; faz de “advogado do diabo”, testa pressupostos, ensaia argumentações contrárias e dá feedback 
sobre pontos cegos da mentee, desafiando a questionar eventuais crenças limitadoras, a pensar alternativas e 
soluções não óbvias, a ver em diferentes dimensões e perspetivas;

 Facilitador; contribui para que a aprendizagem da mentee seja mais fácil, rápida e eficaz, interessando-se 
genuinamente por ela e dedicando-lhe o tempo necessário;

 Motivador: sabe encorajar e motivar;

 Networker; apoia a mentee a desenvolver a sua rede de relações;

 Parceiro de reflexão; ajuda a mentee a levar a cabo, de forma estruturada, processos de brainstorming, análise e 
tomada de decisão;

 Patrocinador; pode referenciar a mentee junto dos seus contactos;

 Perito: é fonte de conhecimento técnico e profissional em várias áreas, partilhando conhecimento e informação 
especializada (e que por vezes é de difícil acesso,) privilegiada, de vanguarda e progressista;

 Role-model: promove e encoraja determinados comportamentos, servindo como um exemplo vivo de experiência 
e de vivência, de forma de agir e de pensar, de valores, atitudes e competências;

 Storyteller; transmite as suas vivências servindo de fonte de inspiração, motivação e autoconfiança para a 
mentee.

42 POULSEN, Kirsten, The Mentor+Guide to Mentoring Programmes. KMP+Forlag, 2012. 
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É importante que o mentor, na forma como interage com a mentee, faça uso de um conjunto de competências e 
comportamentos associados a um processo de mentoring, como os que se descrevem em seguida:

  observar sem julgar; 

 praticar a escuta ativa;  

 questionar (induzindo o autoconhecimento e a autoexploração);   

 afirmar, de forma equilibrada, a opinião pessoal (explicitando os pensamentos e sentimentos, experiências, 
critérios e pressupostos que suportam a sua opinião); 

 dar e solicitar feedback;

 motivar para a ação;  

 promover na mentee o pensamento para considerar o seu “círculo de influência”, ou seja, levar a mentee a pensar 
em que é que acrescenta valor e o que é que tem sob o seu controlo.

Num processo e relação de mentoring, fica do lado da mentee a responsabilidade de:

 ser responsável e gerir o seu próprio processo de aprendizagem; quanto mais se organizar e se preparar para as 
sessões com o mentor, melhor poderá perceber e identificar corretamente as questões que deseja abordar, 
otimizando o tempo de que dispõe com o mentor;

 ter a noção do seu “círculo de influência”; ser capaz de olhar para si mesma, refletir sobre as suas atitudes e 
perceber a sua responsabilidade e contributo para as situações com que se depara;

 ser aberta e facultar informação relevante: facilitar o diálogo, disponibilizando informação que permita ao mentor 
ajudar e guiar no estabelecimento dos objetivos;

 ser consequente: definir e comprometer-se com ações e iniciativas concretas;

 ser realista: traçar para si mesma, metas alcançáveis e expectativas realistas.

A  é um processo contínuo de definição de metas e de planos de ação, de experimentação, Fase de Desenvolvimento
de análise de questões (explorar opções, recolher informação e identificar recursos) e de reflexão sobre a vivência e 
sobre os resultados obtidos.  É um período de crescimento sustentado e de aprofundamento da relação; é aqui que 
grande parte da aprendizagem e desenvolvimento é conseguida, sendo fundamental uma revisão periódica das ações, 
resultados e da relação. As competências do mentor no apoio, no desafio, no incentivo e ajuda são cruciais para o 
sucesso desta fase. É da responsabilidade da mentee a definição da agenda, devendo ousar fazer diferente e tentar 
novas abordagens, refletindo sobre as experiências vividas a cada momento, sempre pedindo e dando feedback. As 
competências fundamentais nesta fase são:

 Comunicação;

 Criação e planeamento de objetivos e metas;

 Reflexão;

 Feedback e revisão.

É na  que os resultados são avaliados e as conquistas são celebradas. Trata-se também de uma fase Fase de Fecho
importante de desenvolvimento para a mentee e uma oportunidade para que esta, em conjunto com o seu mentor 
possam refletirem sobre o que foi aprendido no programa, sobre o modo de aplicar essa aprendizagem e, finalmente, a 
oportunidade de reconhecer a contribuição de cada uma das partes. A relação de mentoring termina podendo 
eventualmente ser redefinida, tornando-se numa “amizade profissional”. As competências fundamentais nesta fase 
são:

 Feedback e revisão

 Capacidade de síntese

 Capacidade de encerrar um processo

O Papel do Mentor e da Mentee 

Numa relação de mentoring , o mentor desempenha vários papéis que alimenta com diferentes competências e 
comportamentos. O papel que o mentor adota a cada instante depende das necessidades do mentee 
empreendedor/empresário bem como da situação que, em concreto, é trabalhada e que irá variar consoante i) a fase 
do processo (inicial, desenvolvimento ou fecho), ii) a fase da sessão e ainda, iii) as características e necessidades que 

42a mentee apresenta a cada momento . Nesta linha, o mentor pode assumir vários papéis: 

 “Abre Portas “; ajuda a mentee a ter acesso a locais e a pessoas;

 Confidente e amigo; sabe ouvir receios e ansiedades suportando, encorajando e ajudando a reformular 
experiências;

 Coach; fornece assistência em áreas e com objetivos específicos, assumido um estilo próprio de um coach quando 
ouve de forma ativa e coloca todo o tipo de questões que permitem à mentee aceder a novos insights e a focar-se 
no que é estratégico e prioritário;

 Conselheiro; fornece aconselhamento objetivo para um conjunto de assuntos;

 Desafiador; faz de “advogado do diabo”, testa pressupostos, ensaia argumentações contrárias e dá feedback 
sobre pontos cegos da mentee, desafiando a questionar eventuais crenças limitadoras, a pensar alternativas e 
soluções não óbvias, a ver em diferentes dimensões e perspetivas;

 Facilitador; contribui para que a aprendizagem da mentee seja mais fácil, rápida e eficaz, interessando-se 
genuinamente por ela e dedicando-lhe o tempo necessário;

 Motivador: sabe encorajar e motivar;
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 Parceiro de reflexão; ajuda a mentee a levar a cabo, de forma estruturada, processos de brainstorming, análise e 
tomada de decisão;

 Patrocinador; pode referenciar a mentee junto dos seus contactos;

 Perito: é fonte de conhecimento técnico e profissional em várias áreas, partilhando conhecimento e informação 
especializada (e que por vezes é de difícil acesso,) privilegiada, de vanguarda e progressista;

 Role-model: promove e encoraja determinados comportamentos, servindo como um exemplo vivo de experiência 
e de vivência, de forma de agir e de pensar, de valores, atitudes e competências;

 Storyteller; transmite as suas vivências servindo de fonte de inspiração, motivação e autoconfiança para a 
mentee.

42 POULSEN, Kirsten, The Mentor+Guide to Mentoring Programmes. KMP+Forlag, 2012. 
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6.6 Ferramentas específicas de um processo de desenvolvimento e de mudança 

6.6.1 Princípios de Desenvolvimento e Mudança

Tornar-se na empreendedora/empresária que ambiciona implica, na maior parte das vezes, uma mudança profunda de 
identidade para ser sustentável. Consequentemente, atuar de acordo com esse mindset. implica um estilo de vida e 
uma forma de trabalhar que muitas vezes se traduz numa mudança de hábitos, rotinas, práticas e comportamentos e 
que pressupõe igualmente uma mudança profunda de atitude que exige a predisposição e capacidade para questionar 
verdades adquiridas e crenças pessoais. Nesta caminhada de mudança, o mentoring assume um papel determinante e, 
com vista a tornar o processo mais produtivo e profícuo, atenda ao seguinte:

Aprendemos melhor ao trabalhar com situações reais 

O trabalho com o (a) seu (sua) mentor(a) deve assentar na análise de situações reais. Quanto mais específicas 
forem as sessões sobre o que procura resolver, mais poderá encontrar apoio pragmático. Considere o que se 
denomina “Ciclo de Aprendizagem” (atuar, refletir, concluir, integrar, atuar de novo); é útil ter essa perspetiva em 
tudo o que faz, considerando um ciclo que se inicia com a definição de um objetivo, que prossegue com o delinear 
de ações e iniciativas, que a seguir concretiza e depois, efetua uma análise dos resultados, aferindo o que correu 
bem (e porquê) e o podia eventualmente ter sido feito diferente, concluindo sobre a aprendizagem realizada e 
como transpor e aplicar a mesma em situações futuras. É relevante testar novas formas de fazer, aplicar novas 
ferramentas e estratégias, sair da zona de conforto e, numa lógica de espiral, evoluir para outro patamar. Para isso, 
recolher e integrar feedback das pessoas que integram o seu sistema, perguntar e refletir, são mecanismos chave e 
que deve usar.

Aprendemos melhor quando partilhamos feedback com outros

Somos um sistema e enquanto sistema que somos operamos melhor enquanto sistema aberto, trocando feedback, 
considerando conselhos, opiniões e valores dos outros. 

Bloqueamos com base em perceções, valores e sentimentos que limitam e não tanto porque os procedimentos 
utilizados serem incorretos

A escola de Pensamento Sistémico refere como é importante clarificar as estruturas e padrões subliminares ao 
nosso pensamento e atuação, nos quais se baseia a nossa perceção da realidade. Por isso, é relevante ter 
consciência do racional por detrás das decisões e das perceções. Neste âmbito, o mentoring é muito poderoso, pois 
ajuda a colocar em perspetiva muitas das nossas crenças e formas de atuar e, assim, abrir a mente a outras formas 
de fazer e de pensar. 

A aprendizagem envolve a pessoa no seu todo 

As emoções têm um papel importante no processo de aprendizagem e, considerar a forma como nos sentimos pode 
ser muito reveladora de outras áreas que precisam de ser abordadas num processo de desenvolvimento e 
mudança. Acresce ainda que a dimensão profissional não está dissociada das outras dimensões da vida (pessoal, 
familiar, …) e, no caso da mulher, essa perspetiva ainda é mais relevante e significativa.

Encontrar o problema é o mais importante 

Muitas vezes o problema inicial revela-se incipiente e surgem outras questões mais relevantes. O papel do 
questionamento, em particular por parte do(a) mentor(a) é essencial e ajuda a refletir e ir mais fundo nas camadas 
de análise. Identificar especificamente qual o problema exato que se pretende resolver é tão importante como 
encontrar a solução certa o mesmo.

A pessoa que tem o problema é o verdadeiro expert do problema 

Compete inequivocamente à mentee a responsabilidade de decidir. Por mais que o(a) mentor(a) possa ajudar a 
clarificar a questão em análise e ajudar a encontrar soluções, será sempre a mentee quem melhor saberá o que 
fazer. O papel do(a) mentor(a) é apoiar no processo de tomada de decisão, ajudando a descobrir e a analisar as 
diferentes perspetivas que podem ser consideradas, as consequências de cada opção e a melhor perceber o que 
está em causa.

As ferramentas em seguida sistematizadas visam proporcionar à mentee e ao mentor alguns mecanismos de 
estruturação e agregam-se em cinco segmentos. Sugerimos o seu uso na justa medida da sua utilidade e tendo em 
consideração a sua adaptação ao estilo de cada mentee e à a necessidade concreta de cada projeto e negócio.

6.1 Ferramentas específicas de um processo de desenvolvimento e de mudança

6.1.1 Princípios de Desenvolvimento e Mudança

6.1.2 As Quatro Etapas da Aprendizagem

6.1.3 Aprendizagem em Loop

6.1.4 Tipologia de Objetivos

6.1.5 Check-List para Definição de Objetivos de Desenvolvimento

6.2 Ferramentas para organização do processo de mentoring

6.2.1 Questões Prévias à 1ª sessão de Mentoring

6.2.2 Modelo GROW+E

6.2.3 Sistematização da uma Sessão de Mentoring

6.2.4 “Tomar o Pulso”

6.3 Ferramentas para reflexão pessoal e comunicação

6.3.1 Exercício de Autoconhecimento - O Meu Brasão

6.3.2 O Meu Leadership Brand

6.4 Ferramentas de autogestão e boas práticas individuais

6.4.1 Passion Planner

6.4.2 Gestão de Tempo 

6.4.3 Preparar uma Reunião

6.4.4 Controlar Respostas e Reações a um Acontecimento

6.4.5 A Escada da Inferência

6.4.6 O Meu Conselho de Administração

6.4.7 Buddy Mentoring  

6.5 Ferramentas específicas ao contexto operativo de um negócio

6.5.1 Business Model Canvas

6.5.2 Perfil de Cliente

6.5.3 Proposta de Valor

6.5.4 Análise S.W.O.T e Plano de Comunicação 

6.5.5 Pricing

6.5.6 Definição, Análise e Resolução de Problemas 

6.5.7 Orbit Diagram
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6.6.4  Tipologia de Objetivos

Na definição de objetivos, é útil atender às seguintes 
44distinções e tipologias :

1. Objetivo Final (End Goal) 

Estes objetivos estão, em grande parte, fora do nosso 
controlo. Não sabemos o que é que os outros também 
são capazes de alcançar quando querem o mesmo que 
nós. Contudo, são objetivos importantes porque 
ajudam a um posicionamento face ao que se deseja 
alcançar, permitindo visualizar o resultado final 
desejado. São os nossos grandes sonhos, poe 
exemplo, ser um market leader… correr uma 
maratona…

Estes objetivos ajudam a definir a direção e são essenciais para planificar e atribuir prioridades. Fazem-nos ir mais 
além, pensar de forma criativa e ambiciosa, obrigando a sair da zona de conforto, conduzindo e interrogando, 
obrigando a analisar mais e melhor as questões. Contudo, para alcançar o resultado pretendido é necessário definir 
outro tipo de objetivos; os performance goals e os process goals.

2. Objetivo de Desempenho (Performance Goal) 

Definem o nível de desempenho, ou seja, uma meta. Isto contribui e cria condições para se alcançar um objetivo final. 
Este é o tipo de objetivo está muito dentro do círculo de influência de cada pessoa. Alguns exemplos: escrever o livro 
até Setembro… conseguir uma adjudicação de um novo cliente… correr 10km em menos de 60 minutos…

3. Objetivo de Processo (Process Goal) 

São os meios para alcançar os objetivos anteriores, os Performance Goals e os End Goals. São objetivos específicos e 
alcançáveis num curto prazo de tempo, geralmente diário. Refletem o que é possível concretizar no dia de “hoje”.  
Permitem colocar uma meta numa perspetiva de ação imediata; escrever três páginas por dia … correr quatro horas 
por dia…

6.6.5 Check-list para Definição de Objetivos de Desenvolvimento

Um objetivo de desenvolvimento é um resultado final desejado, ou seja, a situação à qual se gostaria de chegar dentro 
de um período definido de tempo, depois de realizar algumas ações. Existem dois acrónimos úteis para atingir uma 
definição de um objetivo de forma mais substantiva:

 pecific (Específico)S

 easurable (Mensurável)M

 ttainable (Atingível)A

 ealistic (Realista)R

 imely (Definido no Tempo)T

 xcited (Entusiasmado) E

 elevant (Relevante) R

 xpresso de forma positiva (O que, especificamente, quer ou deseja?)E

 escrição em termos observáveis (Como se dará conta da realização do objetivo? o que verá, ouvirá, sentirá? O D
que será diferente? O que muda? Como é que uma outra pessoa se dará conta de que atingiu esse objetivo?)

 specificado e contextualizado (Quando, onde, em que condições?)E

 ependente de si próprio (Está no seu círculo de influência? De que necessita para atingir esse objetivo, quais os D
recursos necessários? O que o impede de atingir agora esse objetivo, quais as limitações existentes?)

 cológico, congruente consigo e com os outros (Em que beneficiará quando atingir esse objetivo? O que poderá E
perder? De que maneira será afetado o sistema em que se insere? Como mudará, ou afetará a sua vida e a de 
outros?)

Sonho

Objectivo Final | End Goal  

Objectivo de Desempenho | Performance Goal  

Objectivo de Processo | Process Goal  

 44Adaptado de WHITMORE,  John,  Coaching for Performance, 2009

6.6.2  As Quatro Etapas da Aprendizagem

Muitas vezes encontramo-nos em situações em que as nossas rotinas e hábitos podem já não estar a ajudar a atingir os 
nossos objetivos. No entanto, nem sempre é fácil aperceber-nos disso, pois estamos em piloto automático e não 
tomamos consciência daquilo que estamos na verdade a fazer, nem do impacto que as nossas actividades /hábitos/ 
rotinas podem ter, em nós próprios e nos outros. 

Neste particular, o mentoring pode ser muito profícuo, pois pode ajudar a consciencializar a mentee desta situação e 
apoia-la a identificar em que etapa se encontra, de modo a mais fácil e rapidamente  identificar como pode evoluir. 

6.6.3  Aprendizagem em loop
Em termos de aprendizagem e desenvolvimento, o que se pretende com o mentoring é suscitar o que Chris Argyris 

43apelidou de processo de aprendizagem em loop , representado e detalhado na figura seguinte. Uma boa forma de 
operacionalizar este processo é através da análise e reflexão que o modelo da Escada de Inferência permite realizar.

incompetente
insconscientemente

incompetente
conscientemente

competente
conscientemente

competente
insconscientemente

“Tomar consciência das crenças, valores e 
padrões comportamentais

que têm sido desenvolvidos ao longo da vida 
e em que medida 

podem estar a bloquear o desenvolvimento do próprio”
 Desafiar valores e crenças 
Mudar padrões de referência

1º
Loop

3º
Loop

Contexto

2º
Loop

Reformulação

Acções
Comportamentos

Resultados

“Pensar no que pode ser feito de forma diferente e que
possa fazer a diferença e agir em conformidade

 Identificar o que precisa de ser mudado
 Pressupõe actuar ao nível do pensamento

e não unicamente da acção

“ Fazer o que se faz bem, 
mas ainda melhor”

 Reforçar o que se faz
 Focalizar nos pontos fortes

Fazer Melhor 
o Que Já se Faz

(melhoria incremental)

Alteração de Pensamentos 
e  Comportamentos

(fazer de forma diferente)

Reframing de Motivos,
Valores e Crenças 

(mudança transformational)

 43 ARGYRIS, Chris, Double Loop Learning in Organizations. Harvard Business Review, 1977. Disponível em  https://hbr.org/1977/09/double-loop-learning-in-organizations
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Sonho

Objectivo Final | End Goal  

Objectivo de Desempenho | Performance Goal  

Objectivo de Processo | Process Goal  
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6.6.2  As Quatro Etapas da Aprendizagem

Muitas vezes encontramo-nos em situações em que as nossas rotinas e hábitos podem já não estar a ajudar a atingir os 
nossos objetivos. No entanto, nem sempre é fácil aperceber-nos disso, pois estamos em piloto automático e não 
tomamos consciência daquilo que estamos na verdade a fazer, nem do impacto que as nossas actividades /hábitos/ 
rotinas podem ter, em nós próprios e nos outros. 

Neste particular, o mentoring pode ser muito profícuo, pois pode ajudar a consciencializar a mentee desta situação e 
apoia-la a identificar em que etapa se encontra, de modo a mais fácil e rapidamente  identificar como pode evoluir. 

6.6.3  Aprendizagem em loop
Em termos de aprendizagem e desenvolvimento, o que se pretende com o mentoring é suscitar o que Chris Argyris 

43apelidou de processo de aprendizagem em loop , representado e detalhado na figura seguinte. Uma boa forma de 
operacionalizar este processo é através da análise e reflexão que o modelo da Escada de Inferência permite realizar.

incompetente
insconscientemente

incompetente
conscientemente

competente
conscientemente

competente
insconscientemente

“Tomar consciência das crenças, valores e 
padrões comportamentais

que têm sido desenvolvidos ao longo da vida 
e em que medida 

podem estar a bloquear o desenvolvimento do próprio”
 Desafiar valores e crenças 
Mudar padrões de referência

1º
Loop

3º
Loop

Contexto

2º
Loop

Reformulação

Acções
Comportamentos

Resultados

“Pensar no que pode ser feito de forma diferente e que
possa fazer a diferença e agir em conformidade

 Identificar o que precisa de ser mudado
 Pressupõe actuar ao nível do pensamento

e não unicamente da acção

“ Fazer o que se faz bem, 
mas ainda melhor”

 Reforçar o que se faz
 Focalizar nos pontos fortes

Fazer Melhor 
o Que Já se Faz

(melhoria incremental)

Alteração de Pensamentos 
e  Comportamentos

(fazer de forma diferente)

Reframing de Motivos,
Valores e Crenças 

(mudança transformational)

 43 ARGYRIS, Chris, Double Loop Learning in Organizations. Harvard Business Review, 1977. Disponível em  https://hbr.org/1977/09/double-loop-learning-in-organizations
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6.7.2 Modelo GROW+E  
45

Este modelo, muito utilizado na estruturação de sessões de coaching, é também muito útil para a estruturação 
de uma sessão de mentoring e, de forma global, para todo o processo de mentoring, quando contemplando uma 
permanente avaliação do processo e da evolução. 

GOAL (Objetivo) = O que quer melhorar?

 Que tipo de resultado procura no final desta sessão? O que deseja em concreto mudar/alcançar? 

 O objetivo a alcançar pode ser subdividido em sub-objetivos? Que passos intermédios pode identificar para 
alcançar esse objetivo?

 Numa escala de 1 a 10, qual a importância deste objetivo?

 O que ganha com a concretização do objetivo? O que é que perde (ou outros perdem)?

REALITY (Realidade)= Qual o nível de desempenho atual?

 Como se caracteriza a situação presente?

 O que já fez até ao momento?  O que o impediu de fazer mais? 

 Como se compara com outros que estejam na mesma situação?

 Qual é a sua preocupação acerca do assunto? 

 Para além de si, quem mais é afetado por este assunto? 

 O que é que está no seu círculo de influência? 

 Quais são as consequências se a situação permanecer como está? O que está de facto está em causa? 

 De que recursos dispõe? (capacidade, tempo, entusiasmo, dinheiro). 

Modelo Modelo 
Grow+EGrow+E

QUAL É O NÍVEL DE 
DESEMPENHO ATUAL?

Definir a realidade 

Suscitar autoanálise

Fornecer feedback e 
exemplos

EVALUATION

5

O QUE É QUE TEM VONTADE DE FAZER ? 

Compromisso com plano de ação

Métricas

Decidir pontos de controlo

4

3

O QUE É QUE PRETENDE MELHORAR ?

Decidir o tema para análise 

1

O QUE É QUE MUDOU ? 

Verificar, realizar balanços 
Concluir Loop de Aprendizagem

REALITY

Acordar o objectivo da sessão SMARTE e EDEDE

GOAL

WILL QUAIS SÃO AS OPÇÕES QUE DISPÕE?
Brainstorming
Identificar possíveis barreiras 

OPTIONS

2

45  Adaptação do modelo GROW de WHITMORE, John, Coaching for Performance, 2009

6.7  Ferramentas para organização do processo de mentoring

6.7.1 Questões Prévias à 1ª sessão de Mentoring 

Para a mentee

 Quem sou eu (elevator pitch)?

 Quais são as minhas ambições (sonhos) profissionais e de vida?

 O que é que me distingue dos outros?

 Quais são os meus valores e princípios de vida? Em que acredito e quais as minhas convicções?

 Quais são os meus objetivos profissionais no curto prazo? E no longo prazo?

 Que expectativas tenho relativamente ao meu mentor(a)?

 Que expectativas poderá ter o meu mentor(a) relativamente a mim?

 Quais as regras importantes a acordar com o meu mentor(a) para que a relação de mentoring funcione bem (forma 
de contacto, eventuais adiamentos, em situações de urgência, …)

 Em que é que eu posso/quero contribuir para que a relação de mentoring resulte?

 Como é que eu posso ajudar o mentor(a) a ajudar-me?

 Como é que eu saberei que a relação de mentoring está a resultar?

 Daqui a um ano, o que é que eu quero ter alcançado?

 O que é que pode correr mal neste processo? O que é que eu poderei antecipar/fazer para prevenir que isso 
aconteça? 

 O que é que eu entendo por confidencialidade?

 (…)

Para o mentor

 O que é que eu tenho para partilhar/oferecer à minha mentee?

 Como é que eu me vejo neste papel de ser mentor(a)?

 O que é que eu quero com esta vivência?

 Que experiências de mentoring vivi e que podem ser úteis? Que aprendizagens me permitiram realizar?

 Que vivências me foram úteis para eu ter chegado onde cheguei?

 O que é que eu estou disponível para fazer/contribuir? 

 Que regras são importantes acordar com a minha mentee nesta relação de mentoring?

 Como é que eu vou saber que o mentoring está ou não a resultar?

 Quais são as particularidades do meu estilo de liderança/comunicação/interação?

 O que é que eu não quero que aconteça nesta relação de mentoring?

 O que é que eu entendo por confidencialidade?

 (…)
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6.7.3 Sistematização de uma Sessão de Mentoring

A cada sessão de mentoring, cabe à mentee registar por escrito as principais conclusões e ideias dessa sessão, de 
modo a ter o continuum das reuniões de mentoring e do seu processo de desenvolvimento. Esta sistematização é 
mandatória e é um mecanismo facilitador de insights. Considere que nesta atividade de registo, o importante é de 
facto fazer a mesma, fazendo uso da forma que melhor se ajusta à sua pessoa; por exemplo, escrever e desenhar, 
utilizar metáforas ou outros meios que possam fazer sentido, adicionados à estrutura que abaixo é indicada.

• O que é que eu pretendo alcançar/obter desta sessão? 

• Que tipo de suporte estava à procura nesta sessão? (ser desafiada, ser escutada, ser aconselhada, ser estimulada 
a refletir, ser motivada a aprofundar uma análise…)

• Que conceitos /ideias, modelos, ferramentas retive como relevantes e úteis?

• Insights acerca do meu 'Eu' pessoal? 

• Insights acerca do meu 'Eu' profissional?

• Que aprendizagens concretizei?

  O que é que eu posso fazer de diferente?

• O que é que eu posso tentar e experimentar fazer?

• Outros pensamentos que tive ao longo da sessão?

• Quais as emoções que experimentei nesta sessão?

• O que me surpreendeu?

• Quais os comentários do meu mentor que mais me marcaram?

• Qual é a data da próxima sessão? Horário? Local?

• O que é suposto acontecer até à próxima sessão? 

• Qual é o meu compromisso?

SESSÃO Nº.  DATA /       /

OPTIONS (Opções) = Que opções dispõe?

• Quais as diferentes perspetivas para abordar este assunto? (curto/longo prazo…)

• Quais as vantagens e desvantagens de cada opção? 

• O que fizeram outras pessoas numa situação similar? 

• Como é que no passado resolveu situações idênticas a esta?

• Como lidaria com a situação se fosse a sua chefia/a pessoa que tem como referência?

• O que é que acontecia se tivesse mais tempo/mais recursos?

• O que faria se pudesse começar de novo? (tipo folha em branco). O que mais pode fazer? 

WILL  (Vontade/Ação) = O que é que tem vontade de fazer? 

• O que vai fazer?  

• Qual poderá ser o impacto dessa ação? 

• O que é que poderá surgir que o impeça de dar esses passos?

• Que resistências pessoais é que tem? 

• De que apoios necessita? Como pode obtê-los? Quando?

• Numa escala de 1 a 10, quão determinado está a fazer?

• Quem precisa de conhecer quais são os seus planos? 

• Quando vai começar?

• Quais serão os critérios de sucesso desta sua ação? 

• Como é que se vai sentir quando concretizar esta ação?

• Como vai saber que a ação foi concretizada?

EVALUATION (avaliação) = O que mudou?

• Quais foram os resultados alcançados? 

• O que é que mudou?

• O que é que aprendeu?

• Qual foi o impacto?

• O que é preciso fazer para dar sustentabilidade a essa mudança?

• O que é que esta avaliação diz de si?

• O que representa para si este resultado?

• Qual o seu novo objetivo?
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6.7.4  “Tomar o Pulso” 

“Tomar o Pulso” à relação de mentoring é sempre uma oportunidade para melhorar a mesma e, sobretudo, para criar 
condições para que o impacto do processo de mentoring no negócio da mentee seja ainda maior e mais rápido. Nesta 
linha, é recomendado que pelo uma vez a cada trimestre seja dedicado tempo à realização de um ponto de situação 
estruturado, de modo obter uma clara uma noção da qualidade e do impacto da relação de mentoring e do programa na 
sua forma mais abrangente.

Nesta análise, que se considera mandatória, sugerimos que sejam considerados os seguintes pontos de reflexão e 
análise:

Segundo a perspetiva da mentee:

• O que é que está a correr bem e eu valorizo na relação de mentoring?

• O que é que eu gostava que fosse diferente e porquê? o que é que isso possibilitaria?

• Que mudanças já concretizei?

• Quais são os três fatores de sucesso para o próximo trimestre?

• Numa escala de 1(mínimo) a 10 (máximo), qual a avaliação geral da relevância desta relação de mentoring?

• Numa palavra, o que é que o programa de mentoring está a representar para mim?

Segundo a perspetiva do(a) mentor(a):

• O que é que está a correr bem e eu valorizo na relação de mentoring?

• O que é que eu gostava que fosse diferente e porquê?  o que é que isso poderia possibilitar para incrementar o 
resultado esperado?

• Que mudanças perceciono na mentee?

• Quais são os três fatores de sucesso para o próximo trimestre?

• Numa escala de 1(mínimo) a 10 (máximo), qual a avaliação geral que faço da relação de mentoring com a minha 
mentee?

• Numa palavra, o que é que o programa de mentoring está a representar para mim?
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6.9 Ferramentas de autogestão e boas práticas individuais

6.9.1 Passion Planner

Criado por uma mulher empreendedora que sentiu necessidade de organizar a sua 
46mente de uma forma clara, objetiva e visual, o Passion Planner  ajuda a clarificar 

objetivos e a manter os mesmos sempre como a prioridade no seu dia-a-dia, sejam 
pessoais ou profissionais. Ajuda a descomplicar os próximos passos e a clarificar 
ações necessárias para atingir os objetivos. 

Trata-se de uma ferramenta que ajuda a clarificar objetivos de forma concisa e 
visual, suportando as pessoas a definir objetivos pessoais e sonhos, contribuindo 
para a clarificação de objetivos no curto prazo e no longo prazo. É uma agenda 
onde pode organizar toda a sua vida, tanto pessoal como profissional incluindo 
reuniões, objetivos, paixões, automotivação, reflexões com perguntas 
pertinentes, analisar o que se fez, mindmapping, etc. Para quem é mais visual, o uso de cores e a/ou a decoração do 
Passion Planner pode servir ainda melhor.

O Passion Planner pode fazer parte da sua rotina diária: invista algum tempo do seu dia para refletir sobre o que está 
pela frente, como melhor se pode organizar, para definir objetivos específicos para uma determinada reunião que é 
tão importante, para avaliar passos dados e deixe-se motivar pelas citações incluídas no virar de cada página. O 
Passion Planner é uma ótima forma de começar ou acabar os seus dias com um sentimento de missão cumprida!

Como otimizar o uso do Passion Planner:

 Invista diariamente tempo para planear o dia 

 Seja detalhada nos seus objetivos 

 Crie passos intermédios realistas, com datas especificas que conduzam em direção aos objetivos 

 Celebre as pequenas vitórias

 Reveja a semana que passou e crie objetivos para a semana seguinte

 Reveja o mês que passou, faça uma análise e responda às perguntas que o Passion Planner propõe para garantir 
que não se “distrai”

 Crie um foco semanal/mensal para se concentrar no que realmente é importante 

 No final de cada dia invista 5 minutos a pensar e escrever: Qual a vitória de hoje? O que é que eu mudaria se o dia 
se repetisse? Qual foi a minha aprendizagem de hoje?

6.9.2 Gestão de Tempo 

Quando falamos em gestão do tempo falamos também em gestão de 
energias e da energia que podemos é possível disponibilizar para as 
tarefas e atividades a desenvolver. Algumas atividades têm mais 
importância que outras e é por isso muito importante identificar o que de 
facto necessita ter mais foco a cada momento, porque o tempo é limitado e 
nunca será possível fazer tudo. 

47A proposta desta ferramenta denominada por The 5 Big Rocks  é pensar 
que o jarro representa o tempo disponível em cada dia, pelo que o desafio é 
definir como é que encheria o jarro e por que ordem?

Imaginando que:

 Pedras   =  atividades e/ou tarefas importantes

 Berlindes =  tarefas menos importantes

 Areia  =  atividades sem importância e que distraem dos objetivos

6.8.2 O Meu Leadership Brand

Esta ferramenta é uma reflexão que permite uma sistematização 
das características diferenciadoras da mentee, fazendo uso para 
tal da associação, de m marcas existentes no mercado e às quais 
são associadas determinadas características. 

A perspetiva é questionar; se fossemos uma marca (de carro, de 
cereais, de relógios, …), o que seríamos? 

Este exercício permite assim clarificar o que transmite a marca a 
que nos associamos (em termos de atributos) e o que associamos 
entre a marca e nós próprios. Esta reflexão torna-se ainda mais rica 
quando é solicitada a um conjunto de pessoas nas quais confiamos 
e que nos conhecem bem, uma vez que possibilita perceber melhor 
qual é o nosso impacto nos outros e o modo como os outros nos 
vêm. 

Um exemplo:
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Na tradição europeia medieval, o brasão é um desenho cuja 
finalidade é permitir a identificação rápida de um indivíduo e/ou 
família, ou seja, um símbolo de identidade. Um brasão conta com 
uma estrutura e organização específicas e com uma simbologia de 
cores e objetos - por exemplo, o azul é sinónimo de generosidade; a 
âncora é sinónimo de segurança, o javali sinónimo de coragem.

Este exercício de autoconhecimento faz uso desta simbologia para 
uma reflexão sobre a identidade da mentee, que ao construir o seu 
brasão poderá clarificar e sistematizar o que mais tem significado 
para si e com o que que a define como pessoa. O brasão será o 
emblema pessoal de cada mentee, a imagem visível das forças com 
que pode contar e um lembrete sempre presente daquilo que orienta 
a sua existência. Para este exercício, reflita e registe por escrito:

 Quais considera serem as suas características 
diferenciadoras (pontos fortes), aquilo em que é natural e 
intrinsecamente “bom” 

 Qual é o sonho pessoal e profissional que quer concretizar e 
que os seus pontos fortes podem potenciar

 Qual o seu lema de vida, aquilo que tem sido essencial na 
condução da sua vida

 Quais as crenças e verdades fundamentais em que acredita

 Quais os valores mais importantes para si, na sua conduta e 
na sua tomada de decisão

 O que sente que a limita e quais os seus receios

 Qual o seu “lado sombra” e o que a atormenta (“demónios”)

 Com que “armas” tem combatido esse “lado sombra” e quais 
os recursos e estratégias eficazes e de que se orgulha
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Adicionalmente, ao construir o seu brasão faça uso da sua veia criativa; desenhe o brasão usando cores variadas e 
símbolos que melhor descrevem o entendimento que tem de si própria. No final, faça uma reflexão sobre esta 
experiência e como foi descobrir sobre si própria.

6.8 Ferramentas para reflexão pessoal e comunicação

6.8.1 Exercício de Autoconhecimento - O Meu Brasão
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6.9.4 Controlar Respostas e Reações a um Acontecimento

48E+R=O (Event + Response=Outcome) é uma fórmula que pode mudar a forma como trabalha e, consequentemente, 
alterar a sua maneira de pensar.

Defina o evento; o evento pode ser qualquer coisa: um sentimento, um email mal-entendido, o trânsito, o tempo, o 
comportamento de um colaborador... Tudo e qualquer coisa que esteja fora do seu controlo. Na lista de eventos que 
estão fora do nosso controlo haverão alguns que têm um significado especial e mais importante e onde existe algum 
envolvimento emocional. A chave é perceber que não é possível alterar os eventos; o que é possível alterar é a nossa 
reação a um determinado esse evento. Por isso o (+) funciona como um sinal de STOP! 

O evento aconteceu; pare para pensar e definir qual o resultado que pretende e, só depois disso, pense em qual será 
a resposta mais adequada para que conseguir atingir o resultado que pretende atingir. Não é importante pensar 
como respondeu no passado a eventos semelhantes; o que é importante é como ESCOLHE responder a este evento 
específico tendo em conta o resultado que pretende atingir.

De uma forma geral, a resposta a um evento acontece de uma forma automática, sem ser pensada e, quando isso 
acontece, o resultado fica fora do nosso controlo. Usando esta fórmula e parando para pensar no resultado desejado 
após o evento acontecer e, só depois planear a resposta, vai permitir que tenha mais controlo sobre esse mesmo 
resultado. Parece fácil e senso comum, contudo a maioria das pessoas esquece-se de fazer esta pausa após o evento 
e acaba por reagir emocionalmente. Com a utilização desta fórmula é possível um maior controlo sobre os 
resultados que pretende atingir e menos frustração provocada por alguns acontecimentos. 

ANTES: E + R = O

AGORA: E + R = O 

Ocorre um evento, respondeu automaticamente e o resultado (outcome) é uma 
consequência ou seja, fora do seu controlo.

Ocorre um evento, pare e pense qual o resultado desejado e só depois dê a resposta que mais 
se adequa ao resultado que quer atingir.

 48 CANFIELD,  Jack,  The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be, 2006 

A Escada da Inferência é uma ferramenta que permite refletir sobre as crenças e opiniões que frequentemente não 
questionamos nem aferimos em termos da sua pertinência e fundamento. Normalmente assumimos que atuamos 
com base em factos e dados objetivos, inquestionáveis e evidentes e por isso, frequentemente perguntamos por 
que é que os outros não vêm como nós (a verdade é tão evidente!). 

Este modelo faz tomar consciência de que as nossas ações são baseadas mais em perceções sobre a realidade do 
que sobre a realidade em si mesmo. Normalmente, as crenças e opiniões têm por base conclusões que são inferidas 
a partir do que é observado e são influenciadas por experiências anteriores e que muitas das vezes nos marcam.

Seletivamente, “vemos” a realidade (o que nos acontece), com base nessas nossas crenças e opiniões e estas, 
permanecem frequentemente inquestionáveis, pois geralmente e sem ter consciência disso, pensamos que: 

 As nossas crenças e opiniões são verdades, 

 A nossa verdade é óbvia para todos; 

 As nossas crenças e opiniões são baseadas em factos reais; 

 Os factos e os dados que nós selecionamos são os factos e os dados relevantes.

6.9.5 A Escada da Inferência
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3.SIGNIFICADOS

2.SELECCIONO

4.CONCLUSÕES

LEGENDA

6. Eu  baseado nas minhas crenças/opiniões.ACTUO

5. Eu adopto a  sobre o mundo. CRENÇAS

4. Eu faço  baseado em significados SUPOSIÇÕES
que eu atribuo e tiro  CONCLUSÕES.

3. Eu atribuo  (culturais e pessoais) SIGNIFICADOS

2. Eu  do que eu SELECCIONO FACTOS/DADOS
observo. 

1. Eu  (como uma OBSERVO FACTOS/DADOS
máquina de filmar) 

Passo 1: identificar quais as pedras para hoje

 O que é que realmente importante e onde se deve focar para garantir que continua em direção aos seus objetivos;

 Selecionar apenas 4 ou 5 caso contrário dá espaço à frustração de não conseguir cumprir.

Passo 2: quais são as outras atividades (berlindes) que, de alguma forma, também contribuem para os seus 
objetivos? 

 Não são atividades tão importantes como as “pedras”, mas existindo algum tempo pode colocar algum foco nelas;

Passo 3: qual é a areia da minha vida (emails, telefonemas, distrações diárias, etc...). 

 A areia deve “vir no fim”, pois de outro modo irá consumir tempo precioso necessário para as suas “pedras”.

Quando pensa de forma refletida naquilo que realmente preenche o seu dia-a-dia, verá que é possível atribuir 
prioridades adequadas a cada tarefa e atividade face ao grau de importância que a mesma possui para o(s) objetivo(s) 
que se propõe atingir. Comece pelas suas pedras e deixe a areia para o fim; se começar por preencher o seu tempo com 
a areia não haverá espaço no jarro para as pedras!

 ⁴⁷ Adaptado de COVEY, Stephen, 7 Habits of Highly Effective People. (Habit 3: put first things first)

6.9.3 Preparar uma Reunião 

Quando temos reuniões (presenciais ou “virtuais”) é importante pensarmos na razão que motiva essa reunião, quais os 
objetivos, quais os temas a analisar, quais as perguntas que vão ser feitas, etc. É frequente alguém perder-se “com 
conversa” e chegar ao final de uma reunião sem ter uma ideia clara dos pontos debatidos, das conclusões mais 
importantes, das ações de seguimento, ...

É muito importante saber quem vai estar presente na reunião e isso não se refere somente à informação mais lógica 
relativa ao nome e função; é também importante tentar saber sobre as motivações de cada participantes, interesses e 
temas de relevo de cada pessoa.

Abaixo um exemplo de um documento simples que pode ajudar a planear uma reunião (ou conversa), tendo em conta 
os seus objetivos. Invista tempo a preparar cada reunião que tem na agenda; essa prática vai ajudar no decorrer da 
reunião e funciona também como uma ferramenta de motivação e aumento de autoconfiança.
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 Ser parceira de reflexão e análise: ter alguém com quem falar, num espírito de confiança e abertura, é 
de grande utilidade sobretudo quando se corre o risco de inconscientemente fazer uso de alguns 
mecanismos de defesa e verdades limitadoras, que restringem na ação e no desempenho.  A sua Buddy 
Mentee terá tendencialmente uma outra perspetiva da realidade e das situações (quanto mais não seja 
porque é uma outra pessoa, com experiências e vivências próprias), pelo que pode contribuir em muito 
para “pensar fora da caixa”, para ver a realidade com outros olhos e de acordo com perspetivas 
diferentes da sua. O objetivo não é fazer críticas ou juízos de valor, mas sim apresentar uma leitura da 
realidade baseada na explicitação dos pressupostos de outra pessoa, nos critérios e factos tal como 
eles são percecionados. Esta dinâmica contribui para o desenvolvimento de competências de análise, 
reflexão, resolução de problemas, tomada de decisão e ação.

 Proporcionar apoio e suporte: a Buddy Mentee pode partilhar consigo as suas vivências, as suas 
estratégias, as suas formas de atuação, nomeadamente em relação ao processo de mentoring e, 
consequentemente, dar pistas e ajudar a perspetivar o seu caminho. Assume também um papel muito 
relevante no seu autoconhecimento pois pode dar feedback (dar a sua perceção sobre os seus pontos 
fortes e as suas fragilidades) e feedforward (apresentar sugestões de desenvolvimento). Ao contribuir 
para clarificar quem é, tomar consciência dos seus recursos e características, tornar explícitas as suas 
motivações e pressupostos de atuação, aferir opções e os seus impactos, induzirá em si uma dinâmica 
de desenvolvimento e mudança. De facto, na interação que se estabelece em conjunto, será criado um 
efeito sinergético, em que ambas podem eventualmente descobrir novas perspetivas e novas 
oportunidades.

 Motivar para a auto-responsabilização e ação: A sua Buddy Mentee pode ter um papel muito 
importante na concretização dos seus objetivos, ao fazer lembrar-se deles, ao incentivar e dar alento 
para que os concretize, ou simplesmente porque pode fazer lembrar-se dos seus objetivos cada vez 
que está consigo.

Para que esta relação seja bem-sucedida é essencial definir e acordar um conjunto de princípios. Nesta 
linha, o primeiro passo a dar é em conjunto analisar quais são as expectativas de ambas as partes 
relativamente ao que se pretende obter no processo de Buddy Mentoring. De entre os aspetos a definir, 
incluem-se:

• Qual a periodicidade e duração dos encontros; é importante planificar, agendar e cumprir. O Buddy 
Mentoring é um processo que tal como o mentoring exige cadência e periodicidade - sem planificação 
será fácil que as exigências do dia-a-dia se sobreponham e que os encontros não se verifiquem; 

• Quais os objetivos de apoio mútuo e de mudança que cada uma das partes pretende operar e quais as 
ações a pôr em prática para os atingir? É importante clarificar (e até formalizar por escrito) esses 
objetivos e clarificar o que se pretende fazer, o que permite dispor de um plano de ação que é depois 
aferido em termos de concretização; 

• Os termos de confidencialidade: as conversas são sempre confidenciais e a informação veiculada no 
seio das mesmas não podem ser partilhadas com terceiros; 

Outros princípios mais ligados mais à forma de estar e de encarar este processo, pressupõem:

• Respeito e apoio: as mentees concordam em respeitar-se e apoiar-se mutuamente, de forma 
construtiva e positiva, procurando entender o ponto de vista de cada uma e prestar apoio, respeitando 
as decisões e as tomadas de ação de cada uma;

• Honestidade: A honestidade na relação de Buddy Mentoring deve ser encorajada, nomeadamente 
através da abertura e explicitação dos pontos de vista mútuos, numa perspetiva de respeito pela 
diferença e vontade de compreender o outro e o seu quadro de referência. Só desta forma será possível 
pôr em contraste ideias e perceções que podem ajudar a questionar verdades adquiridas e não 
questionadas, aprofundando motivações, tomando consciência de eventuais limitações e mecanismos 
de defesa inconscientes e limitadores;

• Vulnerabilidade: se as regras antes expostas forem respeitadas, é possível no seio do Buddy Mentoring 
assumir a nossa vulnerabilidade sem medo e sem sentir qualquer tipo de ameaça. Admitir perante uma 
outra pessoa que não se sabe ou admitir que se errou pode permitir progredir no nosso 
autoconhecimento de forma muito eficaz;

• Descontração e brincadeira: o Buddy Mentoring é também um espaço onde se pode rir, nomeadamente 
de nós próprios.  É um espaço de descontração onde se pode tirar “a máscara social”;

• Celebração: celebrar avanços, concretizações e mudanças é importante. Com a sua buddy mentee 
seguramente que pode se recordar de o fazer e entusiasmar-se ela própria com os seus avanços. Em 
retorno, faça o mesmo.

 

Por exemplo, um colega passa por si muito apressado e sem cumprimentar. Pode haver um pensamento imediato de 
que ele o evita por uma qualquer razão.  Como é que formulou essa opinião ou crença? 

Com base no comportamento que observou (factos e dados), selecionou um determinado aspeto do mesmo (passou 
em cumprimentar) e adicionou um significado seu, transformando o resultado numa crença, segundo a qual, ser muito 
provável que possa existir alguma desavença ou desacordo. 

A “Escada da Inferência” é um caminho mental, comum a todos, de abstração crescente, que conduz a crenças e 
opiniões infundadas, baseadas em tomadas de decisão e ações erradas. O que é que pode igualmente ser verdade? Por 
exemplo o seu colega estar absorto num pedido urgente e não se ter apercebido da sua presença ou estar atrasado 
para algum compromisso. 

Na verdade, é possível que existam muitos outros fatores, que não têm nada a ver consigo e que podem explicar o 
comportamento do seu colega. A verdade é que a escada de inferência acontece tão rapidamente que normalmente 
não estamos cientes da mesma.  Para tornar este processo ainda mais complexo, o nosso pensamento não é visível 
para ninguém; os únicos elementos visíveis são os factos que ocorreram e as suas ações. É provável que noutra 
situação anterior já tenha tirado “as mesmas conclusões” pelo que se torna fácil acreditar que o comportamento pode 
ter na base, por exemplo, diferenças de opinião que existem entre os dois. 

Isto é denominado de loop reflexivo; as nossas crenças e opiniões influenciam os factos e os dados que nós 
selecionamos. Finalmente, há ainda o contraponto; o colega reage ao seu estranho comportamento de antagonismo, 
pelo que ele também está provavelmente subindo a sua própria 'escada de inferência'. O resultado pode ser que ambos 
se passem a ver como inimigos, sem existir de facto qualquer motivo para tal. 

Fazer uso de um processo para testar as suas crenças e opiniões é algo de extrema importância, permitindo que se 
aperceba dos pressupostos errados que pode estar a usar e assim, tomar decisões baseadas em factos e dados reais e 
não em suposições e inferências que não possuem fundamento efetivo.

6.9.6 O Meu Conselho de Administração 

Ser empreendedora e/ou empresária implica muitas vezes um sentimento de grande solidão. É fundamental, de forma 
consciente e estratégica, construir uma rede de relações de apoio que seguramente fará a diferença, não só a nível 
profissional, mas também pessoal.

Esta rede pode ser mais ou menos extensa e mais ou menos diversificada; o importante é que seja equacionada, 
desenvolvida e mantida de forma regular. Os critérios a ter em conta para definir este grupo de pessoas são variáveis e 
não há uma fórmula.

Neste âmbito, recomendamos três leituras muito pragmáticas e muito explícitas sobre este tema. As mesmas podem 
acedidas através dos seguintes links:

http://executivesecretary.com/developing-your-personal-advisory-board/

http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/LeadersNetwork.pdf

https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks

http://www.mckinsey.com/search?q=entrepreneurship

6.9.7 Buddy Mentoring

Tendo consciência da relevância de criar mecanismos de apoio e de incentivo e que contribuam para a 
sustentabilidade do processo de desenvolvimento e mudança, o Programa de Business Mentoring WomenWinWin 
integra uma filosofia de Buddy Mentoring. Esta prática tem como objetivo geral servir de alavanca ao processo de 
mentoring one-on-one, proporcionando um complemento desejavelmente estruturado e com sentido estratégico. Não 
se pretende substituir à relação de mentoring sendo um mecanismo que visa a partilha de experiências entre o grupo 
de mentees, funcionando também como partilha de conhecimento, de perceções, de pontos de vista, de opiniões e de 
informação. 

O Buddy Mentoring é facultativo, contudo recomendado a todas as mentees e materializa-se no estabelecimento de 
uma relação estruturada, planificada e com duração definida entre duas (ou mais) mentees, pressupondo a existência 
de encontros e/ou sessões de trabalho. Cada mentee é, à vez, em cada sessão, a que apoia ou a que é apoiada. Cada 
encontro/sessão consiste fundamentalmente em colocar questões sobre um assunto que é considerado como 
relevante, proceder a uma reflexão sobre essas questões, equacionar soluções, definir um plano de ação e 
acompanhar posteriormente a execução desse plano. Cada Buddy Mentee atua em três dimensões:
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 Ser parceira de reflexão e análise: ter alguém com quem falar, num espírito de confiança e abertura, é 
de grande utilidade sobretudo quando se corre o risco de inconscientemente fazer uso de alguns 
mecanismos de defesa e verdades limitadoras, que restringem na ação e no desempenho.  A sua Buddy 
Mentee terá tendencialmente uma outra perspetiva da realidade e das situações (quanto mais não seja 
porque é uma outra pessoa, com experiências e vivências próprias), pelo que pode contribuir em muito 
para “pensar fora da caixa”, para ver a realidade com outros olhos e de acordo com perspetivas 
diferentes da sua. O objetivo não é fazer críticas ou juízos de valor, mas sim apresentar uma leitura da 
realidade baseada na explicitação dos pressupostos de outra pessoa, nos critérios e factos tal como 
eles são percecionados. Esta dinâmica contribui para o desenvolvimento de competências de análise, 
reflexão, resolução de problemas, tomada de decisão e ação.

 Proporcionar apoio e suporte: a Buddy Mentee pode partilhar consigo as suas vivências, as suas 
estratégias, as suas formas de atuação, nomeadamente em relação ao processo de mentoring e, 
consequentemente, dar pistas e ajudar a perspetivar o seu caminho. Assume também um papel muito 
relevante no seu autoconhecimento pois pode dar feedback (dar a sua perceção sobre os seus pontos 
fortes e as suas fragilidades) e feedforward (apresentar sugestões de desenvolvimento). Ao contribuir 
para clarificar quem é, tomar consciência dos seus recursos e características, tornar explícitas as suas 
motivações e pressupostos de atuação, aferir opções e os seus impactos, induzirá em si uma dinâmica 
de desenvolvimento e mudança. De facto, na interação que se estabelece em conjunto, será criado um 
efeito sinergético, em que ambas podem eventualmente descobrir novas perspetivas e novas 
oportunidades.

 Motivar para a auto-responsabilização e ação: A sua Buddy Mentee pode ter um papel muito 
importante na concretização dos seus objetivos, ao fazer lembrar-se deles, ao incentivar e dar alento 
para que os concretize, ou simplesmente porque pode fazer lembrar-se dos seus objetivos cada vez 
que está consigo.

Para que esta relação seja bem-sucedida é essencial definir e acordar um conjunto de princípios. Nesta 
linha, o primeiro passo a dar é em conjunto analisar quais são as expectativas de ambas as partes 
relativamente ao que se pretende obter no processo de Buddy Mentoring. De entre os aspetos a definir, 
incluem-se:

• Qual a periodicidade e duração dos encontros; é importante planificar, agendar e cumprir. O Buddy 
Mentoring é um processo que tal como o mentoring exige cadência e periodicidade - sem planificação 
será fácil que as exigências do dia-a-dia se sobreponham e que os encontros não se verifiquem; 

• Quais os objetivos de apoio mútuo e de mudança que cada uma das partes pretende operar e quais as 
ações a pôr em prática para os atingir? É importante clarificar (e até formalizar por escrito) esses 
objetivos e clarificar o que se pretende fazer, o que permite dispor de um plano de ação que é depois 
aferido em termos de concretização; 

• Os termos de confidencialidade: as conversas são sempre confidenciais e a informação veiculada no 
seio das mesmas não podem ser partilhadas com terceiros; 

Outros princípios mais ligados mais à forma de estar e de encarar este processo, pressupõem:

• Respeito e apoio: as mentees concordam em respeitar-se e apoiar-se mutuamente, de forma 
construtiva e positiva, procurando entender o ponto de vista de cada uma e prestar apoio, respeitando 
as decisões e as tomadas de ação de cada uma;

• Honestidade: A honestidade na relação de Buddy Mentoring deve ser encorajada, nomeadamente 
através da abertura e explicitação dos pontos de vista mútuos, numa perspetiva de respeito pela 
diferença e vontade de compreender o outro e o seu quadro de referência. Só desta forma será possível 
pôr em contraste ideias e perceções que podem ajudar a questionar verdades adquiridas e não 
questionadas, aprofundando motivações, tomando consciência de eventuais limitações e mecanismos 
de defesa inconscientes e limitadores;

• Vulnerabilidade: se as regras antes expostas forem respeitadas, é possível no seio do Buddy Mentoring 
assumir a nossa vulnerabilidade sem medo e sem sentir qualquer tipo de ameaça. Admitir perante uma 
outra pessoa que não se sabe ou admitir que se errou pode permitir progredir no nosso 
autoconhecimento de forma muito eficaz;

• Descontração e brincadeira: o Buddy Mentoring é também um espaço onde se pode rir, nomeadamente 
de nós próprios.  É um espaço de descontração onde se pode tirar “a máscara social”;

• Celebração: celebrar avanços, concretizações e mudanças é importante. Com a sua buddy mentee 
seguramente que pode se recordar de o fazer e entusiasmar-se ela própria com os seus avanços. Em 
retorno, faça o mesmo.

 

Por exemplo, um colega passa por si muito apressado e sem cumprimentar. Pode haver um pensamento imediato de 
que ele o evita por uma qualquer razão.  Como é que formulou essa opinião ou crença? 

Com base no comportamento que observou (factos e dados), selecionou um determinado aspeto do mesmo (passou 
em cumprimentar) e adicionou um significado seu, transformando o resultado numa crença, segundo a qual, ser muito 
provável que possa existir alguma desavença ou desacordo. 

A “Escada da Inferência” é um caminho mental, comum a todos, de abstração crescente, que conduz a crenças e 
opiniões infundadas, baseadas em tomadas de decisão e ações erradas. O que é que pode igualmente ser verdade? Por 
exemplo o seu colega estar absorto num pedido urgente e não se ter apercebido da sua presença ou estar atrasado 
para algum compromisso. 

Na verdade, é possível que existam muitos outros fatores, que não têm nada a ver consigo e que podem explicar o 
comportamento do seu colega. A verdade é que a escada de inferência acontece tão rapidamente que normalmente 
não estamos cientes da mesma.  Para tornar este processo ainda mais complexo, o nosso pensamento não é visível 
para ninguém; os únicos elementos visíveis são os factos que ocorreram e as suas ações. É provável que noutra 
situação anterior já tenha tirado “as mesmas conclusões” pelo que se torna fácil acreditar que o comportamento pode 
ter na base, por exemplo, diferenças de opinião que existem entre os dois. 

Isto é denominado de loop reflexivo; as nossas crenças e opiniões influenciam os factos e os dados que nós 
selecionamos. Finalmente, há ainda o contraponto; o colega reage ao seu estranho comportamento de antagonismo, 
pelo que ele também está provavelmente subindo a sua própria 'escada de inferência'. O resultado pode ser que ambos 
se passem a ver como inimigos, sem existir de facto qualquer motivo para tal. 

Fazer uso de um processo para testar as suas crenças e opiniões é algo de extrema importância, permitindo que se 
aperceba dos pressupostos errados que pode estar a usar e assim, tomar decisões baseadas em factos e dados reais e 
não em suposições e inferências que não possuem fundamento efetivo.

6.9.6 O Meu Conselho de Administração 

Ser empreendedora e/ou empresária implica muitas vezes um sentimento de grande solidão. É fundamental, de forma 
consciente e estratégica, construir uma rede de relações de apoio que seguramente fará a diferença, não só a nível 
profissional, mas também pessoal.

Esta rede pode ser mais ou menos extensa e mais ou menos diversificada; o importante é que seja equacionada, 
desenvolvida e mantida de forma regular. Os critérios a ter em conta para definir este grupo de pessoas são variáveis e 
não há uma fórmula.

Neste âmbito, recomendamos três leituras muito pragmáticas e muito explícitas sobre este tema. As mesmas podem 
acedidas através dos seguintes links:

http://executivesecretary.com/developing-your-personal-advisory-board/

http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/LeadersNetwork.pdf

https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks

http://www.mckinsey.com/search?q=entrepreneurship

6.9.7 Buddy Mentoring

Tendo consciência da relevância de criar mecanismos de apoio e de incentivo e que contribuam para a 
sustentabilidade do processo de desenvolvimento e mudança, o Programa de Business Mentoring WomenWinWin 
integra uma filosofia de Buddy Mentoring. Esta prática tem como objetivo geral servir de alavanca ao processo de 
mentoring one-on-one, proporcionando um complemento desejavelmente estruturado e com sentido estratégico. Não 
se pretende substituir à relação de mentoring sendo um mecanismo que visa a partilha de experiências entre o grupo 
de mentees, funcionando também como partilha de conhecimento, de perceções, de pontos de vista, de opiniões e de 
informação. 

O Buddy Mentoring é facultativo, contudo recomendado a todas as mentees e materializa-se no estabelecimento de 
uma relação estruturada, planificada e com duração definida entre duas (ou mais) mentees, pressupondo a existência 
de encontros e/ou sessões de trabalho. Cada mentee é, à vez, em cada sessão, a que apoia ou a que é apoiada. Cada 
encontro/sessão consiste fundamentalmente em colocar questões sobre um assunto que é considerado como 
relevante, proceder a uma reflexão sobre essas questões, equacionar soluções, definir um plano de ação e 
acompanhar posteriormente a execução desse plano. Cada Buddy Mentee atua em três dimensões:
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Relativamente à atitude e postura com que o Buddy Mentoring deve ser encarado, é essencial considerar o seguinte:

• as experiências negativas podem ser uma fonte muito rica de aprendizagem: não tenha receio de partilhar os 
fracassos e de contar a verdade dos factos. Nesta análise é importante evitar a crítica, o juízo de valor, a culpa, o 
“apontar do dedo”. É preciso coragem, honestidade e humildade para admitir erros. O que é útil é olhar para os 
erros com a maior clareza possível e avançar: o que é que pode e devo fazer com essa informação no futuro! 

• a confiança constrói-se: é preferível assumir o compromisso relativamente aquilo que se pode cumprir e que se 
aceita, do que, por uma questão de amabilidade e pudor, dizer que sim e depois não fazer o que se disse que faria;

• receber feedback é um privilégio, quanto mais se ele for construtivo, específico e acerca de comportamentos 
concretos;

• o foco é muito importante, nomeadamente ao nível da definição de objetivos. Escolher um objetivo de 
desenvolvimento é suficiente. Se alterarmos um comportamento, isso por si poderá ter impacto noutras áreas; 

• é importante que, ao nível da estruturação da sessão de Buddy Mentoring não esquecer que o objetivo da sessão é 
o desenvolvimento de cada uma das mentees e a alavanca do processo de mentoring. A interação entre ambas 
deve, pois, centrar-se nesse propósito;

• é importante relembrar que não se trata de analisar e pensar o passado; há que formular tudo numa perspetiva do 
que é que pode ser feito no presente e no futuro.

6.10 Ferramentas específicas ao contexto operativo de um negócio

No que concerne a este grupo de ferramentas recomendamos desde logo o acesso e exploração de sites e portais que 
agregam conteúdos e informação pragmática sobre distintos temas de relevo no âmbito do empreendedorismo e da 
gestão de negócios. Algumas sugestões:

www.iapmei.pt
www.empreender.aip.pt· 
www.entrepreneurs.pt
www.inovaportugal.com
www.anje.pt
www.empreendedor.com/
www.portaldoempreendedorismo.com
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/support-networks_pt
www.portugalventures.pt 
www.startuplisboa.com
www.startuppirates.org· 
www.investbraga.com/startup· 
www.fabricadestartups.com/eventos· 
www.beta-i.pt 
www.ipn.pt· 
www.portugalglobal.pt· 
www.dnacascais.pt· 
www.pmelink.pt/manuais
www.portugal2020.pt/Portal2020

Obter conhecimento e especialização deve fazer parte da rotina dos empreendedores e empresários, existindo muitos 
recursos disponíveis em plataformas online que reúnem vasto conhecimento de professores e de universidades de 
renome.  Algumas das plataformas online mais populares são Coursera, edX e TED ed e MindTools.  

Em linha, o SME Toolkit é um projeto que visa apoiar empreendedores e empresários em todo o mundo, 
disponibilizando conteúdos para aprendizagem e apoio à implementação de práticas de gestão de negócios 
sustentáveis:  http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en 

Outro recurso valioso recurso é a plataforma WEgate, lançada em Setembro de 2016 com o apoio da Comissão 
Europeia, uma nova “porta de entrada” que combina toda a informação e recursos necessários para mulheres de todas 
as idades que pretendam começar, gerir ou fazer crescer um negócio: https://www.wegate.eu/
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6.10.1 Business Model Canvas 

Um modelo de negócio é a lógica pela qual uma organização cria e entrega valor aos seus clientes. O Business Model 
49Canvas  consiste numa tela visual, constituída por nove blocos e idealmente reproduzida em escala superior a A3. Os 

nove blocos cobrem as quatro principais áreas de um negócio: Clientes, Oferta, Infraestrutura e Viabilidade 
Financeira.

Este modelo permite, de forma focada e visual, criar, descrever, testar e/ou reinventar o seu modelo de negócio. No 
final deste exercício terá o seu modelo de negócio mapeado de forma consistente e terá ainda treinado, ao longo do 
processo, o seu pitch. Mas, prepare-se! Este exercício tem tanto de produtivo com de desafiante! 

Como utilizar o Business Model Canvas: 

1. Faça uma impressão da tela (disponível em https://strategyzer.com/)

2. Afixe a tela na parede

3. Utilize post-its para descrever cada um dos blocos 

De forma a rentabilizar as potencialidades desta ferramenta, considere o exercício como uma caminhada por fases; 
comece por desenhar o que existe (ideia ou negócio), algo que exige pelo menos meio dia de dedicação. Faça uma 
pausa por alguns dias e retome a tela com o desafio de refletir e desafiar o que desenhou. Escolha conceitos e ideias e 
teste, implemente sem receios. Já com essa experiência volte à tela afixada e reveja. 

49  https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Sobre a ferramenta Business Model Canvas, encontra ainda mais informação de suporte através dos seguintes 
recursos:

 Criar Modelos de Negócio. Alexander Osterwalder e Yves Pigner. D.Quixote. Portugal
 Modelo de Negócio EU. Tim Clark. D. Quixote, Portugal
 Value Proposition Design. Alexander Osterwalder e Yves Pigner. Wiley. EUA 
 https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 



Relativamente à atitude e postura com que o Buddy Mentoring deve ser encarado, é essencial considerar o seguinte:

• as experiências negativas podem ser uma fonte muito rica de aprendizagem: não tenha receio de partilhar os 
fracassos e de contar a verdade dos factos. Nesta análise é importante evitar a crítica, o juízo de valor, a culpa, o 
“apontar do dedo”. É preciso coragem, honestidade e humildade para admitir erros. O que é útil é olhar para os 
erros com a maior clareza possível e avançar: o que é que pode e devo fazer com essa informação no futuro! 

• a confiança constrói-se: é preferível assumir o compromisso relativamente aquilo que se pode cumprir e que se 
aceita, do que, por uma questão de amabilidade e pudor, dizer que sim e depois não fazer o que se disse que faria;

• receber feedback é um privilégio, quanto mais se ele for construtivo, específico e acerca de comportamentos 
concretos;

• o foco é muito importante, nomeadamente ao nível da definição de objetivos. Escolher um objetivo de 
desenvolvimento é suficiente. Se alterarmos um comportamento, isso por si poderá ter impacto noutras áreas; 

• é importante que, ao nível da estruturação da sessão de Buddy Mentoring não esquecer que o objetivo da sessão é 
o desenvolvimento de cada uma das mentees e a alavanca do processo de mentoring. A interação entre ambas 
deve, pois, centrar-se nesse propósito;

• é importante relembrar que não se trata de analisar e pensar o passado; há que formular tudo numa perspetiva do 
que é que pode ser feito no presente e no futuro.

6.10 Ferramentas específicas ao contexto operativo de um negócio

No que concerne a este grupo de ferramentas recomendamos desde logo o acesso e exploração de sites e portais que 
agregam conteúdos e informação pragmática sobre distintos temas de relevo no âmbito do empreendedorismo e da 
gestão de negócios. Algumas sugestões:

www.iapmei.pt
www.empreender.aip.pt· 
www.entrepreneurs.pt
www.inovaportugal.com
www.anje.pt
www.empreendedor.com/
www.portaldoempreendedorismo.com
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/support-networks_pt
www.portugalventures.pt 
www.startuplisboa.com
www.startuppirates.org· 
www.investbraga.com/startup· 
www.fabricadestartups.com/eventos· 
www.beta-i.pt 
www.ipn.pt· 
www.portugalglobal.pt· 
www.dnacascais.pt· 
www.pmelink.pt/manuais
www.portugal2020.pt/Portal2020

Obter conhecimento e especialização deve fazer parte da rotina dos empreendedores e empresários, existindo muitos 
recursos disponíveis em plataformas online que reúnem vasto conhecimento de professores e de universidades de 
renome.  Algumas das plataformas online mais populares são Coursera, edX e TED ed e MindTools.  

Em linha, o SME Toolkit é um projeto que visa apoiar empreendedores e empresários em todo o mundo, 
disponibilizando conteúdos para aprendizagem e apoio à implementação de práticas de gestão de negócios 
sustentáveis:  http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en 

Outro recurso valioso recurso é a plataforma WEgate, lançada em Setembro de 2016 com o apoio da Comissão 
Europeia, uma nova “porta de entrada” que combina toda a informação e recursos necessários para mulheres de todas 
as idades que pretendam começar, gerir ou fazer crescer um negócio: https://www.wegate.eu/
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6.10.1 Business Model Canvas 

Um modelo de negócio é a lógica pela qual uma organização cria e entrega valor aos seus clientes. O Business Model 
49Canvas  consiste numa tela visual, constituída por nove blocos e idealmente reproduzida em escala superior a A3. Os 

nove blocos cobrem as quatro principais áreas de um negócio: Clientes, Oferta, Infraestrutura e Viabilidade 
Financeira.

Este modelo permite, de forma focada e visual, criar, descrever, testar e/ou reinventar o seu modelo de negócio. No 
final deste exercício terá o seu modelo de negócio mapeado de forma consistente e terá ainda treinado, ao longo do 
processo, o seu pitch. Mas, prepare-se! Este exercício tem tanto de produtivo com de desafiante! 

Como utilizar o Business Model Canvas: 

1. Faça uma impressão da tela (disponível em https://strategyzer.com/)

2. Afixe a tela na parede

3. Utilize post-its para descrever cada um dos blocos 

De forma a rentabilizar as potencialidades desta ferramenta, considere o exercício como uma caminhada por fases; 
comece por desenhar o que existe (ideia ou negócio), algo que exige pelo menos meio dia de dedicação. Faça uma 
pausa por alguns dias e retome a tela com o desafio de refletir e desafiar o que desenhou. Escolha conceitos e ideias e 
teste, implemente sem receios. Já com essa experiência volte à tela afixada e reveja. 

49  https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Sobre a ferramenta Business Model Canvas, encontra ainda mais informação de suporte através dos seguintes 
recursos:

 Criar Modelos de Negócio. Alexander Osterwalder e Yves Pigner. D.Quixote. Portugal
 Modelo de Negócio EU. Tim Clark. D. Quixote, Portugal
 Value Proposition Design. Alexander Osterwalder e Yves Pigner. Wiley. EUA 
 https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 



6.10.2 Perfil de Cliente 

Um negócio é pertinente quando cria valor para o cliente. Muitas vezes esta evidência é esquecida nas várias fases de 
um negócio (embrionário, reinvenção, desenvolvimento, diversificação, internacionalização), contudo somente o foco 
no cliente permite desenvolver uma Proposta de Valor impactante, ou seja, um negócio com potencial e diferenciador.

O Perfil de Cliente é uma ferramenta visual, constituída por três áreas: Ganhos (Gains), Dores (Pains) e 
Missões/Tarefas (Customer Jobs), que treina o foco e conhecimento sobre os seus clientes, permitindo identificar 
informação concreta e especifica para produzir a sua proposta de valor.  No final deste exercício terá identificado:

 Ganhos: resultados e benefícios que o seu cliente pretende;

 Dores:  tudo o que perturba o seu cliente, descrevendo também riscos e potenciais maus resultados;

 Missões/Tarefas: O que é que o seu cliente tenta resolver diariamente.

Como utilizar o Perfil do Cliente:

1. Faça uma impressão da ferramenta 

(disponível em https://strategyzer.com/)

2. Afixe a tela na parede

3. Utilize post-its para responder a questões como:

 Que poupanças fariam os meus clientes felizes? Que tipo de poupanças 
valorizam (tempo, dinheiro, esforço)?

 Com o que é que os meus clientes sonham? A que é que aspiram?

 O que provoca mau estar nos meus clientes? Quais são as suas 
frustrações, irritações ou o que simplesmente lhes provoca uma dor de 
cabeça?

 Do que é que os meus clientes têm medo? Temem riscos financeiros, 
sociais ou técnicos?

 Qual é “a coisa” que os meus clientes não podem deixar de 
concretizar/realizar? O que é que poderia ajudar os meus clientes a 
realizar essa missão/tarefa chave?

 Em que contextos poderão circular os meus clientes? Como é que as 
suas atividades e objetivos mudam de acordo com esses diferentes 
contextos?

Tente não fazer este exercício sozinha; investigue, circule nos contextos dos seus clientes, nas suas rotinas, faça 
perguntas, observe, oiça muito e sempre…para sempre!

6.10.3  Proposta de Valor 

A identificação da proposta de valor é tipicamente um processo desafiante 
contudo também fundamental e basilar para o desenvolvimento consistente 
de um negócio e de uma empresa.

A Proposta de Valor é uma ferramenta facilitadora para levar a cabo esta 
tarefa e deverá ser utilizada após a definição do Perfil do Cliente. 

Ao utilizar esta ferramenta treinará o seu argumentário de venda e obterá a 
descrição:

 Dos seus produtos e serviços

 De como os seus produtos e/ou serviços geram benefícios e criam 
ganhos para o seu cliente;

 De como os seus produtos e/ou serviços aliviam “dores” específicas do 
seu cliente;

Proposta de Valor 

Perfil de Cliente

Como utilizar a Proposta de Valor:

1. Faça uma impressão da ferramenta 

    (disponível em https://strategyzer.com/)

2.  Afixe a tela na parede

3.  Liste os seus produtos e serviços

4.  Utilize post-its para responder, relativamente aos seus produtos ou serviços:

 Se geram poupanças que agradam aos seus clientes? As poupanças podem ser identificadas em termos de 
tempo, dinheiro ou esforço; 

 Se tornam a vida dos seus clientes mais fácil? Seja pela sua utilização, acessibilidade, por proporcionar mais 
serviços ou menor custo;

 Se põem fim a dificuldades e desafios que os seus clientes enfrentam; 

 Se ajudam os seus clientes a dormir melhor, dando resposta e resolvendo problemas e preocupações 
significantes.

Após um mapeamento inicial, afixe lado a lado as duas ferramentas - Proposta de Valor e Perfil de Cliente, como se 
sugere a imagem seguinte. Explore novas possibilidades. Teste e reveja.

6.10.4  Análise S.W.O.T e Plano de Comunicação 

O planeamento é fundamental também ao nível da comunicação pois permite antecipar e articular as decisões 
relativas à gestão de uma determinada marca, negócio ou empresa diminuindo eventuais erros ao nível da execução. A 
comunicação é um fator decisivo para a imagem de uma empresa ou negócio no mercado e, seja qual for a dimensão, é 
fundamental contar com uma estratégia eficaz e adaptada à realidade de cada caso. O plano de comunicação deve ser 
parte integrante do seu plano estratégico de negócio e, consequentemente, uma valiosa ferramenta de gestão. 

Como fase preliminar, sugere-se que faça um diagnóstico da situação, que tenha em conta quer as variáveis externas 
quer as internas à empresa, a avaliação das tendências de evolução do mercado, bem como a sua posição atual e 

50potencial. Este tipo de diagnóstico, designado por Análise S.W.O.T.  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
permite identificar os pontos fortes e as fraquezas de um negócio (ou indivíduo), bem como as oportunidades e 
ameaças que poderá enfrentar.

 50 Tutorial disponível em https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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6.10.2 Perfil de Cliente 

Um negócio é pertinente quando cria valor para o cliente. Muitas vezes esta evidência é esquecida nas várias fases de 
um negócio (embrionário, reinvenção, desenvolvimento, diversificação, internacionalização), contudo somente o foco 
no cliente permite desenvolver uma Proposta de Valor impactante, ou seja, um negócio com potencial e diferenciador.

O Perfil de Cliente é uma ferramenta visual, constituída por três áreas: Ganhos (Gains), Dores (Pains) e 
Missões/Tarefas (Customer Jobs), que treina o foco e conhecimento sobre os seus clientes, permitindo identificar 
informação concreta e especifica para produzir a sua proposta de valor.  No final deste exercício terá identificado:

 Ganhos: resultados e benefícios que o seu cliente pretende;

 Dores:  tudo o que perturba o seu cliente, descrevendo também riscos e potenciais maus resultados;

 Missões/Tarefas: O que é que o seu cliente tenta resolver diariamente.

Como utilizar o Perfil do Cliente:

1. Faça uma impressão da ferramenta 

(disponível em https://strategyzer.com/)

2. Afixe a tela na parede

3. Utilize post-its para responder a questões como:

 Que poupanças fariam os meus clientes felizes? Que tipo de poupanças 
valorizam (tempo, dinheiro, esforço)?

 Com o que é que os meus clientes sonham? A que é que aspiram?

 O que provoca mau estar nos meus clientes? Quais são as suas 
frustrações, irritações ou o que simplesmente lhes provoca uma dor de 
cabeça?

 Do que é que os meus clientes têm medo? Temem riscos financeiros, 
sociais ou técnicos?

 Qual é “a coisa” que os meus clientes não podem deixar de 
concretizar/realizar? O que é que poderia ajudar os meus clientes a 
realizar essa missão/tarefa chave?

 Em que contextos poderão circular os meus clientes? Como é que as 
suas atividades e objetivos mudam de acordo com esses diferentes 
contextos?

Tente não fazer este exercício sozinha; investigue, circule nos contextos dos seus clientes, nas suas rotinas, faça 
perguntas, observe, oiça muito e sempre…para sempre!

6.10.3  Proposta de Valor 

A identificação da proposta de valor é tipicamente um processo desafiante 
contudo também fundamental e basilar para o desenvolvimento consistente 
de um negócio e de uma empresa.

A Proposta de Valor é uma ferramenta facilitadora para levar a cabo esta 
tarefa e deverá ser utilizada após a definição do Perfil do Cliente. 

Ao utilizar esta ferramenta treinará o seu argumentário de venda e obterá a 
descrição:

 Dos seus produtos e serviços

 De como os seus produtos e/ou serviços geram benefícios e criam 
ganhos para o seu cliente;

 De como os seus produtos e/ou serviços aliviam “dores” específicas do 
seu cliente;

Proposta de Valor 

Perfil de Cliente

Como utilizar a Proposta de Valor:

1. Faça uma impressão da ferramenta 

    (disponível em https://strategyzer.com/)

2.  Afixe a tela na parede

3.  Liste os seus produtos e serviços

4.  Utilize post-its para responder, relativamente aos seus produtos ou serviços:

 Se geram poupanças que agradam aos seus clientes? As poupanças podem ser identificadas em termos de 
tempo, dinheiro ou esforço; 

 Se tornam a vida dos seus clientes mais fácil? Seja pela sua utilização, acessibilidade, por proporcionar mais 
serviços ou menor custo;

 Se põem fim a dificuldades e desafios que os seus clientes enfrentam; 

 Se ajudam os seus clientes a dormir melhor, dando resposta e resolvendo problemas e preocupações 
significantes.

Após um mapeamento inicial, afixe lado a lado as duas ferramentas - Proposta de Valor e Perfil de Cliente, como se 
sugere a imagem seguinte. Explore novas possibilidades. Teste e reveja.

6.10.4  Análise S.W.O.T e Plano de Comunicação 

O planeamento é fundamental também ao nível da comunicação pois permite antecipar e articular as decisões 
relativas à gestão de uma determinada marca, negócio ou empresa diminuindo eventuais erros ao nível da execução. A 
comunicação é um fator decisivo para a imagem de uma empresa ou negócio no mercado e, seja qual for a dimensão, é 
fundamental contar com uma estratégia eficaz e adaptada à realidade de cada caso. O plano de comunicação deve ser 
parte integrante do seu plano estratégico de negócio e, consequentemente, uma valiosa ferramenta de gestão. 

Como fase preliminar, sugere-se que faça um diagnóstico da situação, que tenha em conta quer as variáveis externas 
quer as internas à empresa, a avaliação das tendências de evolução do mercado, bem como a sua posição atual e 

50potencial. Este tipo de diagnóstico, designado por Análise S.W.O.T.  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
permite identificar os pontos fortes e as fraquezas de um negócio (ou indivíduo), bem como as oportunidades e 
ameaças que poderá enfrentar.

 50 Tutorial disponível em https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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Como desenvolver uma Análise S.W.O.T., responda na ferramenta às 
seguintes questões:

 Pontos fortes (Strengths)

Quais as vantagens competitivas do seu negócio? Quais os recursos 
que possui e a que mais ninguém pode aceder? Qual a sua proposta de 
valor?

 Fraquezas (Weaknesses)

O que é que pode melhorar? O que deve evitar? Onde identifica 
fraquezas e o que provoca a perda de vendas?

Oportunidades (Opportunities)

Quais as oportunidades e tendências de mercado que identifica?

Ameaças (Threats)

Quais os obstáculos que terá de ultrapassar? Que ameaças existem 
para o atual modelo de negócio (ex: novas tecnologias, problemas de 
financiamento, … )

Para prosseguir com a definição do plano de comunicação, identificar quais são os alvos de comunicação (isto é, o seu 
target de comunicação) é um dos passos mais importantes. Se não identificar quais “os alvos” que pretende atingir 
correrá sérios riscos de falhar os “tiros” (entenda-se esforços de comunicação), desperdiçando inutilmente 
“munições” (entenda-se tempo e recursos). Uma das principais questões que se colocam nesta fase, diz respeito à 
natureza dos alvos, sendo as principais categorias tipicamente as seguintes:

 Clientes; aqueles que, de facto, compram o seu produto ou serviço. Podem ser intermediários (por exemplo, 
agentes) ou o cliente final;

 Iniciadores: pessoas que podem iniciar um processo de decisão de compra, mesmo que não tomem a decisão 
final. Um exemplo é o caso das crianças quando pedem aos pais para estes comprarem um brinquedo; 

 Influenciadores; são os líderes de opinião de uma determinada especialidade que têm uma influência direta sobre 
o processo de decisão de compra. Por exemplo, médicos, professores, blogues. 

É igualmente importante definir o número e a dimensão dos alvos e, por último, definir a parcela (segmento) de 
mercado a considerar. Este esforço (designado em linguagem técnica de “segmentação do mercado”) pode ser feito 
com base em inúmeros critérios, sendo alguns dos mais comuns:

 Critérios demográficos, geográficos, sociais e económicos (de natureza quantitativa)

 Critérios de personalidade e estilo de vida (de natureza qualitativa)

 Critérios de comportamento de consumo, de utilização, ou de compra

 Critérios de atitude psicológica relativamente ao produto ou serviço 

51Elabore assim o seu plano de comunicação , combinando de modo eficaz todos estes elementos e seguindo de forma 
estrutura os passos indicados:

A. Identificar o seu público-alvo 

B. Definir os objetivos da comunicação

C. Definir a mensagem

D. Selecionar os canais de comunicação

E. Mensurar os resultados dos processos de comunicação implementados 

 51 Um exemplo disponível em https://www.mindtools.com/CommSkll/CommunicationsPlanning.htm

6.10.5  Pricing 

Fixar o preço de um produto ou de um serviço é uma decisão estratégica; o preço é revelador da imagem e do 
posicionamento que pretende projetar no mercado e dele depende também, em larga escala, a viabilidade económico-
financeira do negócio.  

Todas as decisões sobre preços, quer sejam estratégicas ou táticas, partem de um conjunto complexo de fatores que 
se podem agrupar à volta de três pilares: 

Custos

Relativamente a este pilar, a identificação, caracterização e contabilização dos custos é um exercício que nem sempre 
é fácil, mas que é de facto da maior importância e que tem que ser rigorosa e minucioso. Acresce ainda que, no que 
concerne a produtos e serviços, existe grande diferença no que respeita aos custos, nomeadamente porque muitos 
serviços têm um rácio mais elevado de custos fixos e variáveis. A intangibilidade dos serviços e a invisibilidade dos 
chamados equipamentos de backstage e do leque de atividades que pode existir a montante, faz com que os clientes 
possam ter dificuldades em perceber a relevância do preço que pagam. Neste âmbito, é indispensável identificar e 
contabilizar os custos fixos, os custos variáveis, os custos financeiros e não financeiros. É também essencial 
identificar o investimento inicial necessário e a forma como o mesmo será amortizado, além dos compromissos que 
daí implica cumprir. Há ainda a considerar os compromissos fiscais inerentes a um negócio (IRC, IVA, outros impostos e 
taxas) bem como a perspectiva de cash-flow e de break-even point que, não contando diretamente para a definição do 
preço, são essenciais à gestão de qualquer negócio.

Procura

A procura pressupõe uma avaliação daquilo que o cliente está disponível a pagar pelo seu produto ou serviço (muitas 
vezes denominado “preço psicológico”). Neste âmbito, é importante adotar uma perspetiva de inquirição e teste, pois 
por mais inovador e útil que possa ser o seu produto ou serviço, se o cliente não estiver disposto a pagar o preço 
definido, não haverá viabilidade económico-financeira para o negócio. Identificado esse “preço psicológico”, deve 
depois calcular a margem que o mesmo liberta tendo em conta o preço de custo. Se essa margem for negativa ou 
insuficiente, é necessário refazer todo este exercício, procurando reduzir o preço de custo ou ajustar o preço de venda 
de modo a libertar mais margem. Caso tal não seja viável, há que ponderar quais as alternativas, mesmo que passe por 
deixar de comercializar o produto ou serviço.· 
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Como desenvolver uma Análise S.W.O.T., responda na ferramenta às 
seguintes questões:

 Pontos fortes (Strengths)

Quais as vantagens competitivas do seu negócio? Quais os recursos 
que possui e a que mais ninguém pode aceder? Qual a sua proposta de 
valor?

 Fraquezas (Weaknesses)

O que é que pode melhorar? O que deve evitar? Onde identifica 
fraquezas e o que provoca a perda de vendas?

Oportunidades (Opportunities)

Quais as oportunidades e tendências de mercado que identifica?

Ameaças (Threats)

Quais os obstáculos que terá de ultrapassar? Que ameaças existem 
para o atual modelo de negócio (ex: novas tecnologias, problemas de 
financiamento, … )

Para prosseguir com a definição do plano de comunicação, identificar quais são os alvos de comunicação (isto é, o seu 
target de comunicação) é um dos passos mais importantes. Se não identificar quais “os alvos” que pretende atingir 
correrá sérios riscos de falhar os “tiros” (entenda-se esforços de comunicação), desperdiçando inutilmente 
“munições” (entenda-se tempo e recursos). Uma das principais questões que se colocam nesta fase, diz respeito à 
natureza dos alvos, sendo as principais categorias tipicamente as seguintes:

 Clientes; aqueles que, de facto, compram o seu produto ou serviço. Podem ser intermediários (por exemplo, 
agentes) ou o cliente final;

 Iniciadores: pessoas que podem iniciar um processo de decisão de compra, mesmo que não tomem a decisão 
final. Um exemplo é o caso das crianças quando pedem aos pais para estes comprarem um brinquedo; 

 Influenciadores; são os líderes de opinião de uma determinada especialidade que têm uma influência direta sobre 
o processo de decisão de compra. Por exemplo, médicos, professores, blogues. 

É igualmente importante definir o número e a dimensão dos alvos e, por último, definir a parcela (segmento) de 
mercado a considerar. Este esforço (designado em linguagem técnica de “segmentação do mercado”) pode ser feito 
com base em inúmeros critérios, sendo alguns dos mais comuns:

 Critérios demográficos, geográficos, sociais e económicos (de natureza quantitativa)

 Critérios de personalidade e estilo de vida (de natureza qualitativa)

 Critérios de comportamento de consumo, de utilização, ou de compra

 Critérios de atitude psicológica relativamente ao produto ou serviço 

51Elabore assim o seu plano de comunicação , combinando de modo eficaz todos estes elementos e seguindo de forma 
estrutura os passos indicados:

A. Identificar o seu público-alvo 

B. Definir os objetivos da comunicação

C. Definir a mensagem

D. Selecionar os canais de comunicação

E. Mensurar os resultados dos processos de comunicação implementados 

 51 Um exemplo disponível em https://www.mindtools.com/CommSkll/CommunicationsPlanning.htm

6.10.5  Pricing 

Fixar o preço de um produto ou de um serviço é uma decisão estratégica; o preço é revelador da imagem e do 
posicionamento que pretende projetar no mercado e dele depende também, em larga escala, a viabilidade económico-
financeira do negócio.  

Todas as decisões sobre preços, quer sejam estratégicas ou táticas, partem de um conjunto complexo de fatores que 
se podem agrupar à volta de três pilares: 

Custos

Relativamente a este pilar, a identificação, caracterização e contabilização dos custos é um exercício que nem sempre 
é fácil, mas que é de facto da maior importância e que tem que ser rigorosa e minucioso. Acresce ainda que, no que 
concerne a produtos e serviços, existe grande diferença no que respeita aos custos, nomeadamente porque muitos 
serviços têm um rácio mais elevado de custos fixos e variáveis. A intangibilidade dos serviços e a invisibilidade dos 
chamados equipamentos de backstage e do leque de atividades que pode existir a montante, faz com que os clientes 
possam ter dificuldades em perceber a relevância do preço que pagam. Neste âmbito, é indispensável identificar e 
contabilizar os custos fixos, os custos variáveis, os custos financeiros e não financeiros. É também essencial 
identificar o investimento inicial necessário e a forma como o mesmo será amortizado, além dos compromissos que 
daí implica cumprir. Há ainda a considerar os compromissos fiscais inerentes a um negócio (IRC, IVA, outros impostos e 
taxas) bem como a perspectiva de cash-flow e de break-even point que, não contando diretamente para a definição do 
preço, são essenciais à gestão de qualquer negócio.

Procura

A procura pressupõe uma avaliação daquilo que o cliente está disponível a pagar pelo seu produto ou serviço (muitas 
vezes denominado “preço psicológico”). Neste âmbito, é importante adotar uma perspetiva de inquirição e teste, pois 
por mais inovador e útil que possa ser o seu produto ou serviço, se o cliente não estiver disposto a pagar o preço 
definido, não haverá viabilidade económico-financeira para o negócio. Identificado esse “preço psicológico”, deve 
depois calcular a margem que o mesmo liberta tendo em conta o preço de custo. Se essa margem for negativa ou 
insuficiente, é necessário refazer todo este exercício, procurando reduzir o preço de custo ou ajustar o preço de venda 
de modo a libertar mais margem. Caso tal não seja viável, há que ponderar quais as alternativas, mesmo que passe por 
deixar de comercializar o produto ou serviço.· 
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Concorrência

No que diz respeito a esta variável, é importante proceder à identificação dos players que já operam no mercado e qual 
o seu posicionamento, nomeadamente em termos de preço, qualidade do produto ou serviço, prestígio e outras 
variáveis que devem ser ponderadas para aferir a sua capacidade relativamente à concorrência. Uma das decisões 
importantes a tomar está ligada com posicionamento do seu preço de venda, ou seja, se vai estar acima, ao mesmo 
nível ou abaixo da concorrência. Neste âmbito, é útil ponderar as diferentes estratégias de pricing, a inerente estrutura 
e pressupostos e equacionar se é possível (e se quer e/ou pode) optar por um preço baseado no custo (cost-based), 
por um preço baseado no preço que a concorrência pratica (competition-based) ou num preço associado à proposta de 

52valor do seu produto ou serviço (value-based ). 

Em resumo, a definição do preço de venda mais adequado para um determinado produto ou serviço num determinado 
mercado, depende do equilíbrio entre o preço de mercado (preço de venda que o seu cliente “aceita”) e o valor de 
custo calculado em função dos seus custos e despesas. O preço de venda deve cobrir os custos diretos, somado dos 
custos variáveis e custos fixos proporcionais e tem que libertar margem, de modo gerar lucro líquido. Trata-se assim 
de um processo da maior importância, onde é incontornável considerar os aspetos de mercado (externos) e aspetos 
económico-financeiros (internos). São muitas as ferramentas que podem apoiar os processos aqui descritos, ficando 
aqui algumas sugestões interessantes: 

http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/category/916/Budgeting-Forecasting· 

http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/category/929/Starting-a-Business

http://www.wikihow.com/Create-a-Business-Budget· 

http://www.wikihow.com/Price-Your-Product

52 Sobre este tema, uma leitura recomendada está disponível em https://www.icaew.com/en/technical/business-resources/business-management-and-strategy/
   strategy-resources/how-to-get-your-pricing-strategy-right-and-increase-business-profitability
53 http://www.barbaraminto.com 
54 http://powerful-problem-solving.com/build-logic-trees

É interessante dispor de uma ferramenta e/ou metodologia que auxilie 
no processo de descoberta de questões e/ou problemas que podem 
restringir um projeto, negócio ou organização. 

53 A framework SCQ, desenvolvida originalmente por Barbara Minto
permite implementar uma abordagem estruturada cujos benefícios são:

 Definir com clareza o problema

 Permitir uma melhor compreensão das questões e dos principais 
desafios

 Definir os limites/fronteiras para a resolução do problema

 Gerar uma questão-chave que funciona como o primeiro nível de 
uma issue-tree

A utilização deste tipo de abordagem estruturada e em cascata irá conduzir à identificação clara, precisa e completa de 
uma questão-chave, um aspeto essencial num processo de resolução de problemas. De facto, trabalhar sobre uma 
questão-chave incompleta ou imprecisa, na maioria das vezes vai conduzir a consumo de tempo e planos de trabalho que 
não abordam as questões em causa. 

54Encontrada a questão-chave, estará no primeiro nível de uma issue-tree , uma árvore do problema, muitas vezes também 
designado como mapa do problema, que apresenta de forma gráfica os diferentes componentes do problema. Esta 
técnica é muito útil na identificação da causa-raiz de um problema e na consequente identificação das possíveis 
soluções. A representação gráfica fornece um ponto de referência e de observação de como “cada componente se 
encaixa no todo do problema”. Em resumo, esta abordagem inicia-se com o problema (problem-driven) e vai sendo 
decomposta até chegar a uma solução; uma possível desenvolve um racional para validar ou refutar.

Existem dois tipos de árvores de problema: de diagnóstico e de solução.  

Uma arvore de diagnóstico decompõe uma questão-chave, respondendo a perguntas do tipo "porquê" e identificando 
a possível raiz (causa) do problema. Uma árvore de solução decompõe a questão-chave através de perguntas "como", 
identificando todas as alternativas possíveis para corrigir o problema.  

6.10.7 Orbit Diagram 

Esta ferramenta coloca o desafio de pensar e criar futuro, convidando a expressar um percurso e destino a médio 
55prazo. O Orbit Diagram  é uma ferramenta visual que sumariza o desempenho e a estratégia de negócio nos próximos 

3 anos.

Comece por identificar quais os indicadores de desempenho que são para si pertinentes e significativos para 
descrever o percurso de desenvolvimento do seu negócio. Alguns desses indicadores poderão ser por exemplo, 
alguns dos listados de seguida (ou outros):

 Lucro

 Número de colaboradores

 Número de clientes

 Alianças estratégicas

 Vendas

 Nova Oferta

 Investimento

 …

 55 Adaptado de Gaby Marcon. Mais informação disponível em http://www.shinepeopleandplaces.co.uk/

Descreva o seu ponto de chegada (ano +3), assim como o 
percurso efetuado, utilizando os critérios de desempenho. 
Seja objetiva e concreta no mapeamento dos indicadores.
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