
www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 26 de março de 2021 11

Claudio Brito (*)

Separei sete benefícios dessa po-
derosa ferramenta que podem 
ser úteis para a construção da 

sua carreira. Imagine que a ideia 
é montar um negócio. Se esse em-
preendedor contar com a ajuda de 
um mentor, certamente vai conseguir 
encontrar o pulo do gato daquela 
atividade mais rápido, caso estivesse 
sozinho nessa nova caminhada.

Outro ponto interessante é que 
você pode ter um lucro, ou uma 
economia maior, com a ajuda de um 
especialista. Basta parar para pensar:  
ora se você vai atingir determinado 
objetivo de uma forma mais rápida, 
obviamente o seu lucro vai ser maior.

Caso você vá vender pela internet, 
e passa a contar com a ajuda de 
quem exerce essa atividade há anos, 
a chance de gastar menos energia 
para chegar mais rápido ao resul-
tado esperado aumenta de forma 
exponencial, diferente se optar por 
fazer tudo sozinho.

A mentoria também permite ao 
profissional, ou empreendedor, 
ser mais assertivo. E o que quer 
dizer isso? A resposta é que você 
vai deixar de fazer coisas que não 
vão te dar retorno. Por exemplo, 
eu sou mentor de marketing digi-

O mentor consegue ver o problema ou 
objetivo por outra perspectiva.
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Sete benefícios da mentoria para a sua carreira
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CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.sas as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

São Paulo, 23 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo      31.12.2020     31.12.2019
Ativo Circulante
Disponibilidades 329.450,01 658.616,41
Aplicações Financeiras 2.053.796,08 3.671.757,09
Contas à Receber 657.842,17 486.062,88
Despesas Antecipadas - 3.632,34
Total do Ativo Circulante 3.041.088,26 4.820.068,72
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 12.483.508,69 10.791.145,50
Imóveis 8.775.306,39 8.400.077,23
Devedores Diversos 3.420.068,21 2.080.444,05
Depósitos Judiciais 288.134,09 287.647,09
Impostos à Recuperar - 22.977,13
Investimentos 471.955,55 685.850,62
Participação no Capital de Sociedades Coligadas 1.000,00 1.000,00
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 370.000,00
Outros Investimentos 100.955,55 314.850,62
Imobilizado 366.802,59 384.275,79
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 57.170,67 57.170,67
Veículos 333.178,43 314.373,59
Outras Imobilizações 328.208,60 305.806,50
( - ) Depreciações Acumuladas (351.755,11) (293.074,97)
Total do Ativo Não Circulante 13.322.266,83 11.861.271,91
Total do Ativo 16.363.355,09 16.681.340,63

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2020     31.12.2019
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 54.398,08 38.784,88
Impostos à Pagar 66.425,68 270.367,64
Contas à Pagar 174.739,83 586.518,69
Provisão para Contribuição Social 54.329,71 59.227,79
Provisão para Imposto de Renda 131.988,50 139.894,08
Total do Passivo Circulante 481.881,80 1.094.793,08
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 330.842,95 355.208,72
Total do Passivo Não Circulante 330.842,95 355.208,72
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital - 148.058,05
Reserva Legal 826.954,70 1.397.837,49
Reservas de Lucros 10.588.902,12 9.550.669,77
Total do Patrimônio Líquido 15.550.630,34 15.231.338,83

Total do Passivo 16.363.355,09 16.681.340,63

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

      31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais 61.252,58 5.006.379,86
Lucro Líquido do Exercício 2.572,44 4.938.305,21

Depreciações 58.680,14 68.074,65

Acréscimo e Decréscimo de Ativos (2.244.633,75) (2.611.366,91)
Contas à Receber (171.779,29) (301.938,21)

Despesas Antecipadas (3.632,34) (249,90)

Imóveis (375.229,16) (1.011.371,56)

Devedores Diversos (1.339.624,16) (1.461.794,01)

Depósitos Judiciais (487,00) (7.310,00)

Acréscimo de Investimentos (213.895,07) (7.823,67)

Acréscimo do Imobilizado (17.473,20) (231.310,48)

Baixa do Imobilizado (122.513,53) 410.430,92

Acréscimo e Decréscimo de Passivos 236.253,76 (7.974.053,94)
Contribuições e Encargos à Recolher 15.613,20 11.069,14

Impostos à Pagar (203.941,96) 2.809,02

Dividendos Distribuídos - (8.029.021,94)

Contas à Pagar 411.778,86 32.028,11

Contribuição Social sobre Lucro 4.898,08 6.579,89

Imposto de Renda 7.905,58 2.481,84

Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.947.127,41) (5.579.040,99)
Caixa e Equivalente de Caixa

  no Início do Exercício 4.330.373,50 9.909.414,49

Caixa e Equivalente de Caixa

  no Fim do Exercício 2.383.246,09 4.330.373,50

Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.947.127,41) (5.579.040,99)     31.12.2020      31.12.2019

Receita Operacional Bruta 5.988.008,55 7.476.528,00
Receitas de Locação de Imóveis 5.998.008,55 7.476.528,00
Despesas (Receitas) Operacionais (5.273.814,56) (1.395.344,25)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (1.814.539,69) (774.432,56)
Despesas Financeiras (9.948,88) (24,37)
Despesas Tributárias (232.704,42) (305.815,91)
Despesas Imobiliárias - (41.367,26)
Outras Despesas Administrativas (3.389.979,36) (1.392.966,60)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
     31.12.2020      31.12.2019

Despesas Patrimoniais (58.680,14) (68.074,65)
Outras Despesas (724,74) (9.970,44)
Receitas Financeiras 232.762,67 1.124.387,27
Receitas Diversas - 72.920,27
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 714.193,99 6.081.183,75
Provisão para Contribuição Social (194.723,35) (308.879,61)
Provisão para Imposto de Renda (516.898,20) (833.998,93)
Saldo à Disposição da Diretoria 2.572,44 4.938.305,21

Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2018 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 12.641.386,50 18.322.055,56
Dividendos Distribuídos - - - (8.029.021,94) (8.029.021,94)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.938.305,21 4.938.305,21
Saldo em 31.12.2019 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.550.669,77 15.231.338,83
Ajustes Anteriores - (148.058,05) (570.882,79) 1.035.659,91 316.719,07
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.572,44 2.572,44
Saldo em 31.12.2020 4.134.773,52 - 826.954,70 10.588.902,12 15.550.630,34

São Paulo, 18 de Janeiro de 2021

André Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria Jose Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O5

As Demonstrações Contábeis completas
estão disponíveis na sede da Companhia

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
 Companhia Fechada - CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Aviso aos acionistas
A SPM Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está prevista 
para o dia 27 de abril de 2021, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

RCB Mellão Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Aviso aos acionistas
A RCB Mellão Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 11h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

Dez Asas Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Aviso aos acionistas
A Dez Asas Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 12h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

LIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contabéis dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo    31.12.2020   31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 111.018,65 113.095,78
Contas à Receber - -
Títulos de Renda Fixa - -
Total do Ativo Circulante 111.018,65 113.095,78
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 6.063.606,14 6.063.382,05
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 18.640,78 18.416,69
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imoveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Contas a Receber 362.330,00 362.330,00
Total do Ativo Não Circulante 6.063.606,14 6.063.382,05
Total do Ativo 6.174.624,79 6.176.477,83

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

 31.12.2020  31.12.2019
Atividades Operacionais (7.050,69) (5.345,01)
Prejuízo Líquido do Exercício (5.266,69) (5.345,01)
Ajustes (1.784,00)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 224,09 539,16
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 224,09 539,16
Acréscimo e Decréscimo do Passivo 5.197,65 19.896,05
Credores Diversos 5.214,29 19.900,00
Imposto de Renda à Pagar - -
Imposto à Recolher (16,64) (3,95)
Acionistas conta Capital à Realizar - -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (2.077,13) 14.011,88
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 113.095,78 99.083,90
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 111.018,65 113.095,78
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (2.077,13) 14.011,88

Passivo    31.12.2020   31.12.2019
Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 4,60 10,84
Provisão para Imposto de Renda 7,66 18,06
Credores Diversos 67.811,29 62.597,00
Total do Passivo Circulante 67.823,55 62.625,90
Patrimônio Líquido 6.106.801,24 6.113.851,93
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (345.357,56) (338.306,87)
Total do Patrimônio Líquido 6.106.801,24 6.113.851,93
Total do Passivo 6.174.624,79 6.176.477,83

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

 31.12.2020  31.12.2019
1 - Despesas/Receitas Operacionais (5.212,91) (5.215,62)
Despesas Tributárias - (162,83)
Outras Despesas Administrativas (5.187,00) (5.591,95)
Outras Despesas - -
Despesas Eventuais (250,00) -
Receitas Financeiras 224,09 539,16
2 - Resultado Antes da Contribuição Social
  e do Imposto de Renda (5.212,91) (5.215,62)
( - ) Provisao para Contribuição
  Social sobre o Lucro (20,17) (48,52)
( - ) Provisao para Imposto de
  Renda Pessoa Juridica (33,61) (80,87)
3 - Resultado Após a Contribuição Social
  e o Imposto de Renda (5.266,69) (5.345,01)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.345,01) (5.345,01)
Saldo em 31.12.19 6.452.148,00 10,80 (338.306,87) 6.113.851,93
Ajustes - - (1.784,00) (1.784,00)
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.266,69) (5.266,69)
Saldo em 31.12.20 6.452.148,00 10,80 (345.357,56) 6.106.801,24

São Paulo, 14 de Janeiro de 2.021
André Kissajikian - Diretor

Maria Jose Sales Norte - Contadora: CRC 1SP060.707/O5

As demonstrações Contabéis completas
estão disponíveis na sede da Companhia.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001226-37.2019.8.26.0655. A Drª. Érica Midori Sanada, 
Juíza de Direito da 1ªVC do Foro de Várzea Paulista – S/P. Faz Saber a Ana Caroline da Silva de 
Morais CPF Nº459.420.598-45  que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 14.855,97. 
Referente as faturas de Nº 223867026, com vencimento em 10/03/2016, fatura de Nº 227588174, 
vencimento em 11/04/2016,  Fatura de Nº 231329789, com vencimento em 10/05/2016, e fatura de 
Nº 235459647, com vencimento em 10/06/2016, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Penteado Participações e Investimentos Ltda.
CNPJ/MF: 46.538.773/0001-27 - NIRE 35206961358

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Data/Hora/Local: 26/02/2021, 10hs, na sede social São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, reuniram-se a 
integralidade do capital social da Penteado Participações e Investimentos Ltda., contrato social arquivado 
na JUCESP/NIRE 35206961358, 08/07/1975 e última alteração registrada nº 105.685/21-5, em 24/02/2021, 
Benedicto Franco Penteado, RG 1.011.895-0 SSP/SP, CPF/MF 496.907.528-04, Maria Apparecida Fer-
nandes Ruiz Penteado, RG 1.204.121-X SSP/SP, CPF/MF 672.523.628-68, Paula Penteado Gianesella, RG 
6.033.945 SSP/SP, CPF/MF 174.234.398-86, Benedito Franco Penteado Filho, RG 10.752.805-8 SSP/SP, 
CPF/MF 022.737.548-33, para deliberar sobre a devolução, pelos sócios Benedito Franco Penteado Filho e 
Paula Penteado Gianesella, de 1.946.156 quotas aos sócios majoritários, Benedicto Franco Penteado e Maria 
Apparecida Fernandes Ruiz Penteado, Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do Capital 
Social da Sociedade em R$ 17.692.000,00, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante versão 
de parcela do patrimônio aos sócios quotistas majoritários, exclusivamente, na proporção de 50% para cada 
um a saber, Benedicto Franco Penteado, Maria Apparecida Fernandes Ruiz Penteado, da seguinte forma: 
b.1.) a importância integralizada em boa corrente moeda nacional no montante de R$ 8.478.045,08; b.2.) R$ 
5.734.634,58, pela entrega do imóvel rural denominado Fazenda Três Rios, descrita e caracterizada na matri-
cula 9.618 do Registro de Imóveis de Amambaí/MS, INCRA - CCIR 913.278.002.062-4, NIRF 3.755.637-1, b.3.) 
R$ 2.259.575,34, pela entrega do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Maria, descrita e caracterizada 
na matricula 10.386 do Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - CCIR 913.057.004.413-7, 
NIRF 2.387.477-5, b.4.) R$ 929.745,00, pela entrega do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria - par-
te, determinada pelos quinhões nºs 03, 05, 06, 07 e 08, descrita e caracterizada na matricula 18.979 do Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - CCIR 913.057.004.413-7, NIRF 2.387.477-5, registro an-
terior Avenida 14-10.037, Avenida 07-10.038, Avenida 08-10.039, Avenida 07-10.041 e Avenida 08-10.042, b.5.) 
R$ 290.000,00, pela entrega do imóvel rural denominado Sitio Santa Maria: Uma Gleba de Terras Rurais, 
descrita e caracterizada na matricula 4.904 do Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - 
CCIR 13.057.002.240-0, NIRF 1.078.427-6, c) cancelar-se-ão 17.692.000 quotas, de valor nominal e individual 
de R$ 1,00; d) fica alterada a cláusula Sexta - Do Capital Social, o Capital Social subscrito, totalmente integra-
lizado para o valor total de R$ 2.308.000,00, dividido em 2.308.000 quotas, de valor individual e nominal de R$ 
1,00; e) as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo 
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, 
nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; 
ou (2) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o  depósito judicial 
do respectivo valor; e c) outorgar todos os poderes expressos e necessários para o sócio Benedito Franco 
Penteado Filho, Os membros declaram que uma via integral da ata, digitada e impressa eletronicamente, 
apenas em seu anverso, compõe o “Livro de Atas de Reuniões de Sócios” nº 1, desta sociedade. Assinatu-
ras: Benedito Franco Penteado Filho - Presidente, Paula Penteado Gianesella - Secretária. SP, 26/02/2021.

LGPD: cinco passos 
para empresas se 
adequarem à lei 
A Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) entrou em vigor 
no ano passado, mas ainda gera 
uma série de dúvidas. Apesar de 
já estar valendo, as multas – que 
podem chegar a R$50 milhões 
por infração – devem começar 
a ser aplicadas a partir do mês 
de agosto. 

Com isso, organizações têm 
pela frente poucos meses para 
entrar em adequação e evitar 
possíveis problemas caso não 
tratem dados sensíveis da ma-
neira correta. 

Pensando nisso, Rafael Variz 
e Alexsander Martins, especial-
istas da área de TI da HLB Brasil 
– empresa global de auditoria, 
consultoria e outsourcing – 
separaram cinco passos que 
podem auxiliar empresas a 
entrar em conformidade com 
as novas regras. 

“Quando uma instituição 
passa pelo processo de ad-
equação segundo as norma-
tivas da LGPD, ela cria um 
ambiente tecnológico mais 
seguro, protegendo seus dados 
e informações, tornando-se 
apta a oferecer segurança aos 
clientes”, dizem os profission-
ais. Anote os cinco passos para 
se adequar à lei.
 1) Conscientização - 

Toda organização que 
opera em território 
brasileiro precisa se 
conscientizar que a 
LGPD é uma lei vigente 
e já está em operação 
desde agosto de 2020. 
O fato da Agência Na-
cional de Proteção de 
Dados (ANPD) ainda 
não ter sido instituída 
para fiscalizar e aplicar 
multas administrativas, 
não isenta as empresas 
de sofrer ações judiciais 
pela falta de adequação 
caso cometam uma 
infração. 

 2) Compreender as dire-
trizes da lei - É impre-
scindível entender as di-
retrizes e aplicabilidade 
da lei e, caso necessário, 
contratar uma consulto-
ria especializada para o 
processo. 

 3) Crie um time e defina 
o DPO (Data Protec-
tion Officer) - A em-
presa precisa criar um 
time que tenha visão 
macro das operações 
e, de preferência, que 
tenha conhecimento ou 
faça parte das áreas de 
negócios da organização. 
O Data Protection Of-
ficer (DPO) será respon-
sável pela aplicabilidade 
da lei no processo de 
adequação. 

 4) Divulgação e envol-
vimento - Manter a 
sinergia da implementa-
ção é fundamental para 
adequação da LGPD. 
Além disso, promover 
o engajamento para a 
causa de proteção de 
dados envolvendo to-
dos os colaboradores, 
prestadores de serviços 
e apoiadores que julgar 
necessário é fundamen-
tal para a sustentabili-
dade da lei dentro da 
organização. 

 5) Certificação de Segu-
rança - É preciso que 
a organização procure 
certificar os processos 
de Segurança da Infor-
mação com as normas 
ISO 27001 (norma para 
implementação de um 
sistema de gestão com 
foco em segurança da 
informação) e ISO 27701 
(que tem como objetivo 
adicionar novos controles 
no sistema de gestão para 
garantir a total privaci-
dade especificamente 
dos dados pessoais). 

Essa certificação garante 
que a empresa passou por um 
processo criterioso de auditoria 
e que segue modelos adequa-
dos em seu Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação 
(SGSI). - Fonte e outras infor-
mações: (www.hlb.global). 

Mentoria é quando você tem alguém mais experiente, ajudando outra pessoa, que não tem tanta bagagem, a evoluir ou atingir 
um determinado objetivo

tal e eu vejo pessoas comumente 
gastando muito tempo e produ-
zindo conteúdo sem conexão com 
suas atividades, ou exagerando 
na quantidade de postagens e 
stories com o intuito de alcançar 
engajamento do público. Apesar de 
ser importante, é preciso que seja 
dosado entre a tarefa de vender e 
oferecer produto. 

Então, se eu fizer essa mentoria, 
certamente vou indicar caminhos 
para que essa jornada seja mais 

assertiva, indicando para que seja 
produzido menos conteúdo gratuito, 
dedicando mais foco e energia para 
as vendas. O mentor consegue ver 
o problema ou objetivo por outra 
perspectiva. Se você vai ter a ajuda 
de um mentor, de alguém mais ex-
periente, é muito provável que ele 
te dê uma outra versão, do mesmo 
ponto que você está olhando. Só que 
de forma mais ampla, e de alguém 
mais experiente.

Todo esse processo vai permitir 

que você tenha mais clareza sobre 
o estado atual e aquele que deseja 
alcançar porque o mentor vai olhar 
o teu negócio ou a tua carreira e 
ninguém melhor do que ele para 
te mostrar a realidade destes dois 
cenários, além de apontar o que 
precisa ser atingido e trabalhado, em 
termos de planejamento ou ações, 
para conquistar o ponto desejado. 
Uma rede de contatos mais ampla 
também é outra consequência posi-
tiva da mentoria. Imagine que você 
tem uma empresa, precisa buscar 
investimento e o teu mentor já con-
seguiu avançar nessa etapa. 

Por isso, ele já sabe qual é o caminho 
das pedras, porque ele tem network 
ou até mesmo acesso a pessoas que 
atuam diretamente com esse setor 
e que pode abrir várias portas. Já 
pensou como isso poderia encurtar 
caminhos e pular muitas etapas? São 
inúmeros os benefícios que a mentoria 
traz para o seu dia a dia, que podem ser 
facilmente aplicados no seu negócio, 
na sua carreira, que proporcionarão 
resultados mais rápidos e de forma 
mais fácil.

(*) - É mentor de mentores e CEO Global 
Mentoring Group, um grupo internacional 
focado na alta performance de mentores, 

baseado nos Estados Unidos. (https://
globalmentoringgroup.com/) 

ou @claudiombrito. 

www.netjen.com.br
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