
Mentoring
O treinador como mentor



Internacional Business
Coaching Institute
Uma metodologia e estratégia de desenvolvi-

mento direcionada para a Formação de Coaches 

alinhados com o que há de mais atual no 

mercado.

O Coaching que revolucionou drasticamente o 

setor desportivo desde o incio da década de 90, 

continua a evoluir à medida que um maior 

numero de pessoas alcança resultados positivos 

de uma relação “ um para um” segura.

O Coaching como metodologia e processo para 

criar mudanças conscientes e com propósito, 

está presente no ambiente empresarial como 

uma estratégia positiva e poderosa para o 

fortalecimento da gestão e da liderança, do 

desempenho e da produtividade nos negócios.

Os 6 valores
fundamentais do IBCI
Confiabilidade, Integridade, Competência, Autoconfiança, Ca-

pacidade, Conhecimento são os valores edificados e vivencia-

dos em todas as formações do IBCI.

As nossas formações oferecem o caminho para alcançar a 

excelência no mundo empresarial, utilizando as técnica de 

Coaching e Programação Neurolinguística aplicadas no 

acompanhamento profissional, pessoal, de lideranças e 

formação de equipas de alta performance.



O que irá 
aprender:

1. Entender as diferenças entre o coaching e o
Mentoring ;

2. A história do Mentoring;

3. Os princípios e as melhores
práticas do Mentoring;

4. Entender as diversas
abordagens e os benefícios do
Mentoring;

5. Explorar o modelo
M.E.N.T.T.O.R.™;

6. Compreender os 7
elementos-chave do
desempenho do Mentoring;

7. Estudar quais as principais
competências para o Mentoring;

8. Estudos de caso reais;

9. Praticar a arte de se tornar um grande
mentor.



Tópicos da formação.
▶ Quais os antecedentes do Mentoring 

▶ Definição do que é Mentoring

▶ 25 diferenças entre o coaching e o Mentoring 

▶ Como o Mentoring melhora e credencia positivamente o coaching

▶ 31 princípios do Mentoring

▶ Os muitos Papeis do Mentor 

▶ Abordagens diferentes da Mentoria

▶ As Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de Mentoria

▶ Porque o Mentoring funciona

▶ Os Benefícios dos programas de Mentoring

▶ As Quatro potenciais relações do Mentoring

▶ Os Principais obstáculos do Mentoring 

▶ Programas de Mentoring eficazes 

▶ Modelo de contrato de Mentoring 

▶ Quando é necessário encerrar a mentoração

▶ Quais as principais características dos candidatos para que sejam 
mentores

▶ Como avaliar o desempenho do mentor

▶ Como deixar o seu legado com a Mentoria

▶ O modelo M.E.N.T.T.O.R.™



Mentoring é modelo.

Como os mentores são modelos 

Atitudes para modelagem

Que Lideranças modelar 

Modelagem é uma atitude de 
aprendizagem 

Características e habilidades de uma boa 
Mentoria



Mentoring é Capacitação.
Requisitos primários para o 
empoderamento 
Como acontece o empoderamento? 

Como é empoderamento dos mentores 

O Mentor habilitado 

O efeito do Pigmaleão na mentoria 

Obstáculos para o empoderamento 

A matriz do empoderamento



A Mentoração é plantar.
O mentor como cultivador e desenvolvedor do 
potencial humano 

Quatro pedras angulares do incentivo



Mentoring é Ensinar.
Pressupostos e o seu impacto 

Relatório para o conhecimento

Aprendizagem, desenvolvimento e treinamento 

Aprendizagem, crescimento e mudança

As quatro etapas do conhecimento

Cinco leis da aprendizagem

Princípios e práticas da aprendizagem na mentoria 

Princípios de aprendizagem para a mentoria



Mentoring é abrir um
novo mundo de
possibilidades

Princípios que promovem uma nova visão

A escalada do mentor 

Visão, confiança e autenticidade

O que um mentor oferece ao mentorado

O que um grande mentor faz



Mentoring é Resiliência.
Esclarecer as expectativas da mentoria desde o 
início

Contratação para o encerramento

O que o mentor concorda em dar ao mentorado

O que o mentorado concorda em fornecer ao seu 
mentor 

Perguntas de avaliação- feedback para proteger o 
mentor



O legado do Mentor.
Encerramento com autenticidade: evitar a perfeição 

Paixão: o maior presente do mentor

As seis melhores práticas da mentoria 

Comportamentos efetivos de mentoria



Estamos presentes em
mais de 20 paísesMetodologia presente 
em mais de 20 países,
em 5 continentes.

 

BRASIL ESTADOS
UNIDOS

CANADÁ MÉXICO AUSTRÁLIA

ÁFRICA 
DO SUL

PORTUGAL ANGOLA ESPANHA CHILE



CONHEÇA NOSSAS FORMAÇÕES

Análise Comportamental DISC
Detenha o conhecimento de todo o 
mapeamento e tendências 
comportamentais.

Professional Coach
Formação das competências para 
atuar como profissional na área de 
desenvolvimento humano.

Leader Training
Desenvolver e ensinar a 
autoliderança para extrair o 
potencial máximo das pessoas, 
equipas e negócios.

Master Practitioner em 
Comportamento Humano
Detenha o conhecimento avançado 
de todo o mapeamento e tendências 
comportamentais.

Execuvite Coach
Formação das competências para 
atuar como profissional na área de 
desenvolvimento de profissionais, 
executivos e líderes.

Business Traction
Formação avançada para 
empresários. Aprenda gestão com 
maestria, garantindo um crescimento 
sustentável para o seu negócio e uma 
previsibilidade de resultados.



Veja o que estão falando sobre nós.

Tudo aquilo que eu não acreditava 

que eu não podia, como 

profissional e como pessoal, esse 

curso tem me ajudado a ser 

merecedora de tudo aquilo que 

eu acredito que eu realmente 

posso. É uma ferramenta incrível, 

um processo maravilhoso.

Gleice Ribeiro de Oliveira
Aluna do Professional Coach

Só temos a agradecer o que essa 

formação trouxe para nós. Nós 

pensávamos pequenos, mas essa 

formação fez com que nós 

víssemos o tamanho do nosso 

negócio. Tudo que foi abordado 

no treinamento foi de uma 

maneira fantástica que só veio a 

somar a nossa empresa. 

Ederson Matos de Liz
Aluno do Business Traction - 
Empresa Liztur

Foi uma experiência muito 
positiva. Eu quebrei alguns 
paradigmas, porque eu nunca 
tinha realizado nenhuma 
formação online. As aulas foram 
excelentes, o material muito bom, 
as dinâmicas muito boas, não foi 
algo cansativo, foi algo gostoso de 
fazer e didático. E ajudou a 
melhorar o meu desenvolvimento 
não só profissional, mas também 
pessoal.

Danúbia Kulba
Aluna de Análise Comporta-
mental DISC Online



Tornar-se um membro IBCI  formar um 
network internacional, que gera oportunidades 
e desenvolvimento contínuo.

www.instituteibci.pt

/IBCIPORTUGAL

Inicie sua jornada 
tomando a decisão certa.




