GRUPO MENTORES DO BRASIL
MANIFESTO
Somos empresários, empreendedores, consultores, executivos, investidores e professores.

O Que: Grupo de mentores que decidiram trabalhar em rede com a missão de “Contribuir com o Ecossistema do
Empreendedorismo e da Inovação por meio do aprimoramento contínuo de mentores e dos processos de
mentoria”.
Quem, Quando, Onde: Criado em 2016, congrega mentores de todo o Brasil.

Somos todos profissionais, mas somos, antes de tudo, cidadãos.
Voluntariamo-nos a orientar empreendedores inovadores a vencerem desafios em novos
negócios. Em especial, desafios em que nosso conhecimento e experiência possam fazer a
diferença.
Entendemos que a evolução do ecossistema do empreendedorismo e da inovação passa
pelas mãos de pessoas realizadoras, capacitadas, conectadas, mas também, cientes de
suas limitações.
Acreditamos que não existe mentoria genérica e que esta é, por natureza, situacional e
especializada.
Temos consciência da importância do trabalho em rede e queremos nos aprimorar
continuamente porque acreditamos que processos de mentoria podem - e devem - ser
atualizados e melhorados.
Assim, decidimos nos unir com a missão de contribuir com o ecossistema do
empreendedorismo e da inovação por meio do aprimoramento contínuo de mentores e
dos processos de mentoria de forma sistêmica.
Nós faremos a nossa parte,
Somos Mentores do Brasil.

Assinatura: ___________________________________

Porque: O grupo foi criado com base na percepção que:

Mentores, mentorados e programas de mentoria podem ser muito mais efetivos.

A união de mentores de todo o país, com as mais diferentes áreas de especialização e distribuição
geográfica, trabalhando em rede, em conformidade com boas práticas e conectados com
reconhecidos atores, pode ser um importante agente de aprimoramento de todo o ecossistema.
Como:

Atuando em rede e em parceria com reconhecidos atores do ecossistema do empreendedorismo e da
inovação, na construção, disseminação e aplicação de boas práticas, bem como de padrões de ética e
conduta em processos de mentoria.

Capacitando e empoderando cada mentor da rede para que ele possa ser um ponto de conexão de
seus mentorados com mentores e outros atores do país ou do exterior.

Servindo como um canal de comunicação e interação entre mentores, mentorados e demais atores do
ecossistema.

Combinando a capilaridade de determinadas ações (ex. relação mentor-mentorado; identificação
precoce de grandes oportunidades), com a centralização de outras (ex. criação de boas práticas,
estruturação de programas de capacitação).
Quanto: Atualmente o grupo é sustentado de forma voluntária pelos próprios mentores que o compõem.
Futuramente, e com a evolução dos trabalhos, é esperada a captação de recursos para ampliação das atividades.
Intenção de Formalização: Um dos motivadores para a formalização de uma entidade é a possibilidade de
receber aportes financeiros, estabelecer parcerias, receber subvenções, firmar contratos de modo
institucionalizado, entre outros.
Porque Nós:

Porque estamos dispostos a implementar melhores práticas.

Porque já congregamos muitos mentores que são ativos em outras redes e que são pontos de contato
com outros importantes e reconhecidos atores do ecossistema.

Porque pretendemos estreitar relacionamentos com outros atores, para somarmos esforços e
potencializarmos ações, tendo como ponto de convergência a nossa missão.

Porque, informalmente, já estamos atuando desta forma com que nos propomos.

Nome: _______________________________________

Missão: “Contribuir com o ecossistema do empreendedorismo e da inovação por meio do aprimoramento
contínuo de mentores e sistemas de mentoria”.

E-mail: _______________________________________

Visão: “Sermos “o” ponto de convergência entre mentores, mentorados, programas de mentoria e demais atores
do ecossistema de empreendedorismo e inovação”.

Local e Data: __________________________________

Valores: “Integração, Trabalho em Rede, Efetividade e Excelência”.

* Retornar cópia escaneada ou fotografada para: mentoresdobrasil@gmail.com

Princípios Gerais: Organização sem fins lucrativos, transparência, pluralidade, igualdade, sustentabilidade,
melhoria contínua, eficácia, eficiência e responsabilidade social.

