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APRESENTAÇÃO
Este e-book está formado por cinco capítulos, que correspondem às cinco etapas do Programa de Mentoria Sistêmica para empreendedores de
conteúdo:
1. A Mentoria Sistêmica como fórmula para Lançamento de Conteúdo
2. O modelo de empreendedorismo da Mentoria Sistêmica.
3. A Contextualização do seu Conteúdo
4. O processo da construção da autoridade
5. Os agentes transformadores de vida e de mundos
Após cada capítulo você poderá aprofundar o assunto acompanhando o
vídeo especialmente preparado com este objetivo.
Outros assuntos que você se beneficiará com a leitura deste material são:
• Como Levar a sua Missão para o Mundo
• Poderosas ferramentas e estratégias que possibilitaram centenas de pessoas levarem sua missão como Empreendedores para o mundo
• Como atingir resultados extraordinários em seus negócios na área de
marketing de conteúdos .
• E para aqueles que estão nesta jornada, poderão saber Como Desenvolver a Pirâmide da Autoridade do seu Produto
• Como Desenvolver a Posicionamento e Audiência.
• Como criar posicionamento no seu nicho de mercado e de quebra, durante o processo, criar uma audiência que simplesmente te adora e agradece.
• O mindset do empreendedor de conteúdo.
• Como utilizar 7 gatilhos mentais na sequência certa para que a eficiência
da sua oferta aumente drasticamente.
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apresentação dos 5 passos
para lançamento do seu conteúdo
Olá, sou Marcelo Canal quero te agradecer
por estar lendo esse livro. Ele é o nosso guia
prático do Programa
de Mentoria sistêmica
para Empreendedores Ele está estruturado no
passo a passo do nosso
programa e quero que
você entenda como funciona o nosso método
de Mentoria Sistêmica
para empreendedores e
como aplicá-lo na estruturação do seu negócio.
Siga as páginas a seguir e você não perderá nenhuma etapa para organizar a sua experiência e conhecimento em legado disponível como o
seu novo produto no seu nicho. Tudo está colocado de maneira prática e
é frutos de toda minha experiência de mais de 20 anos de mercado atuando na estruturação de negócios em empresas líderes de mercado como
Pirelli, Cia Hering, Natura, Grupos de saúde e muitas outras em diversos
segmentos e startups. Tudo que aprendi na prática que mais dá certo está
aqui nestes 12 passos
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a maneira correta de ler
este livro
Primeiro: faça uma leitura rápida de todo o livro acompanhando as aulas práticas, em vídeo, que estão indicadas em cada capítulo, para que você ter um
aprendizado mais completo;
Numa Segunda leitura: Agora lendo e aplicando na sua atividade ou na sua empresa tudo o que aprendeu. Procure responder para si as perguntas em anexo
do roteiro de cada capítulo.
Veja Bem que, se você está lendo esse livro, é porque também está cadastrado
no meu mailing list, no meu portal de gestão de carreira online sistemanh.com.
br. Em várias passagens deste livro, vou indicar a você quais relatórios deverá
buscar do seu perfil no sistema NH ® e que vídeos deve assistir para aprender a
parte operacional do Método da Mentoria Sistêmica.
IMPORTANTE: vou indicar muitas aulas gratuitas, porém, algumas são mais aprofundadas e só são disponibilizazdas para os assinantes do NHMEMBERS . Quanto
a isso, deixe-me falar um pouco do sistema NH®. O sistema de gestão de carreira
mudou a vida de centenas de pessoas antes de se tornar essa ferramenta disponível para você. Acesse o portal www.sistemanh.com.br e faça a sua experiência.
Para saber mais acesse o vídeo:
A mentoria sistêmica como a melhor solução para empreender conteúdo:
https://www.youtube.com/watch?v=_lqPCLU_88c
E veja também : Os quatro momentos do Programa + um 5º. Momento
https://www.youtube.com/watch?v=tvWtnzXT4QU
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mentoria sistêmica como
fórmula para lançamento de conteúdo

77
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1. 1 - Como a mentoria trabalha o seu ecossistema
Você não é uma gota no oceano. Você é um oceano inteiro numa gota.
Este é o modelo de funcionamento do Mentoria sistêmica. Não é apenas entender o que está acontecendo fora de você, mas oque está acontecendo dentro de você como. E também entender o
que você vai ter que fazer dentro de você para fazer acontecer o que você está almejando alcançar.
E oceano está esquentando isto é uma verdade. E apesar desta mudança ser muito lenta ela faz
enormes estragos com a elevação do nível do mar.
Isto significa dizer que os cinco níveis de estruturação do seu produto, do seu negócio tem uma relação direta com os cinco fatores de constituição do seu Perfil CHAID. Veja:

Perfil CHAID e os 5 Níveis Organizacionais

Nível I
Identidade

Identidade

Nível II
Valores

Nível I

Nível II
Relações

Nível III
Sequencia

Nível III
Processos

Nível IV
Tempo
Necessidades
Resultados

Nível IV
Recursos

Nível V
Sistemas

Nível V

Nível I
Finalidade

Nível II

Nível III
Estratégias

Nível IV
Operações
Nível V
Infraestrutura

Nível Tecnológico

Desta forma a construção da sua linha de autoridade, a estrutura do Negócio e o Perfil CHAID se
integram mutuamente como um princípio integrado . Tudo fica muito mais evidente pois produto,
biografia e carreira e perfil de autoridade se unem e se relaciona diretamente com o seu perfil de
alta performance.
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1. 2 - Os 3 princípios fundamentais do método de mentoria sistêmica
Desta forma a construção da sua linha de autoridade, a estrutura do Negócio e o Perfil CHAID se
integram mutuamente como um princípio integrado . Tudo fica muito mais evidente pois produto,
biografia e carreira e perfil de autoridade se unem e se relaciona diretamente com o seu perfil de
alta performance.

Estes três princípios sistêmicos em que o sentido da ordem, do Pertencimento e do equilíbrio,
são trabalhados na mentoria. No trabalho o mentor procura interligar essas três funções em seu
trabalzuisição de um conhecimento, o mentor busca conectar seu trabalho com a busca por uma
finalidade maior e um propósito que esta aquisição vai levar o seu mentorado. Entendendo o equilíbrio entre o dar e o receber desta nova aquisição. Mas faz tambe´m a compreensão da ordem de
autoridade que esta nova atividade lhe possibilitará . Ao mesmo tempo que procura entender como
este passo pertence ao processo de toda a sua biografia. Este integração possibilita um crescimento
integral e garante que tudo passe a pertencer ao sentido de vida do seu mentorado.
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1. 3 - Porquê a mentoria sistêmica é o método mais adequado para empreender seu conteúdo
Porque a mentoria sistêmica integra todos os passos da construção de seu negócio, desde a formulação do seu conteúdo de autoridade até o plano de negócio
você empreender seu conteúdo na internet. Isto porque só ele passa você por
uma ordem sequencial de passos estruturados que garantem um resultado de
sucesso garantido. Em cada passo você vai tendo a certeza de ter feito uma boa
definição caso contrário o sistema convida você refazer o passo anterior antes de
progredir. Isto garante que você possa ir colhendo os resultados na medida que
você progride no Trabalho. Veja como se desenvolvem as seis etapas da mentoria
sistêmica:
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Todos esses passos são identificados como a Fórmula IDEFIXFOREXA da Mentoria sistêmica. Se você
pretende empreender conteúdo através do marketing digital ou se está construindo a sua autoridade no seu segmento então você precisa conhecer az aplicação desta fórmula de sucesso para a sua
área.
Para saber mais sobre estes assuntos acesse o vídeo:
A Fórmula - IDEFIXFOREXA
https://www.youtube.com/watch?v=rgL9bDvwJKk
e veja também: A fórmula de sucesso do seu negócio em marketing digital
https://www.youtube.com/watch?v=oohbknjKM9E
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O modelo de empreendedorismo
da Mentoria Sistêmica.
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2. 1 - Como a mentoria trabalha o seu ecossistema

O Modelo de empreendedorismo que praticamos é uma pessoa que é capaz de Idealizar Sistematizar
e Concretizar Visões. De nada adianta se dedicar para fazer um planejamento estratégico se antes
não houver uma visão estratégica. Se o empreendedor possui o seu ecossistema então além de
empreendedor ele é um empresário; um empresário empreendedor ou então ele é um intra-empreendedor e pratica sua iniciativa numa empresa, numa corporação, instituição ou organização social.
Dois fatores decisivos estão ocorrendo em nossas vidas que estão mudando as sociedades e a cultura
das empresas que antes eram lideradas
1. O advento do mundo conectado que possibilitou que as pessoas se tornassem muito menos dependentes das hierarquias centrais, geradoras de informações.
2. As informações agora estão disponíveis nas internet e líderes, pais, professores e chefes não detém
mais o acesso às informações.
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2. 2 -A visão Estratégica de futuro

Este é o fim da era dos gerentes e o surgimento da era dos empreendedores.
Dois fatores decisivos estão ocorrendo em nossas vidas que estão mudando as sociedades e a
cultura das empresas que antes eram lideradas por gerentes e agora, cada vez mais são regidas por
empreendedores:
1. O advento do mundo conectado que possibilitou que as pessoas se tornassem muito menos
dependentes das hierarquias centrais, geradoras de informações.
2. As informações agora estão disponíveis nas internet e líderes, pais, professores e chefes não detém mais o acesso às informações.
Estas situações criam pessoas com muito mais autonomia e independência para procurarem o que
elas querem. Ninguém mais quer viver preso ao velho modelo hierárquico centralizado.
E se você acha que isto tem a ver com você, participe do nosso portal de mentoria
http://marcelocanal.com.br
Faça parte de nossos programas Mentoria Sistêmica para Empreendedores
http://materiais.marcelocanal.com.br/cadastro-mentoria-sistemica-para-empreendedores
Veja mais sobre este tema no vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=i_afTofdUhg&feature=youtu.be
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2. 3 - Os princípios da Mentoria Sistêmica
Acima de tudo a Mentoria Sistêmica é uma atividade de reconexão com a sua própria história

O foco da mentoria sistêmica privilegia as interações entre agentes, processos e contexto.
A mentoria sistêmica busca perceber o mundo como um sistema interdependente: uma totalidade
cujas partes são correlacionadas, articuladas, interligado. Esta visão permite a compreensão da interdependência dos indivíduos, dos grupos e das organizações. Desta forma mentores e mentorados
colocam-se a si próprios e suas
partes em seu contexto, estabelecendo assim as relações da atividade com o sentido e a atividade
com o sentido e a finalidade de vida. A prática da mentoria permite justamente saber oque mentores
e mentorados tem de melhor e oque fazer com estes talentos ou com aquilo que se busca alcançar
com os trabalhos. Nesse sentido, impõem-se a acentuação do aspecto processual (os fluxos) e a preponderância da visão holística, da visão de totalidade do processo.
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2. 4 - A Biografia como modelo da construção do legado de vida e Carreira

Tudo parte de sua história de experiências biográficas.
Tudo o que realizamos e tudo aquilo que almejamos realizar quer seja no mundo físico, como um
bem; uma contribuição para a família, para a sociedade ou na empresa, seja grande ou pequeno,
pertence a nossa história de contribuições. Mas também aquilo que se deixa no mundo como nas
relações, no coração e na cabeça das pessoas que nos conheceram pessoalmente ou mesmo sobre
a nossa reputação é parte de nosso legado
O reconhecimento de uma trilha ou de rota de carreira. Há um foi condutor que agora, através da
mentoria você pode ser revelado e você passa a ser o (a) protagonista de sua história e passa a tomar nas suas próprias mãos as rédeas de condução do seu destino.

Oe fio da história da sua carreira é que forma o seu perfil biográfico de alta performance. Pois é ele o
resultado de todo o seu aprendizado. É da análise da história de um profissional que reconhecemos
a pluralidade que existe em cada um de nós e como cada uma dessas diferentes experiências revelam aspectos da nossa busca pessoa.
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2. 5 - Protagonizando o Papel de Mentor
Mentores constroem significados para a vida de seus Mentorados

Grandes líderes Mentores são pessoas que assumiram um propósito mais elevado em suas vidas
e passaram a atuar para atingir seu propósito, despertaram o apoio dos outros que, passaram a se
inspirar neles para também agir dispondo assim de um legado.
O legado abarca tudo o que realizamos, ou aquilo que somos que permanecerá, seja no mundo
físico, como um bem; uma empresa, um prédio, um livro; ou no mundo não material, no coração
e na cabeça das pessoas que nos conheceram pessoalmente ou por reputação. Aquilo que é transmitido e que se seguem e é deixado para um todo e não só pra um. Isto difere um legado de uma
herança por exemplo. O valor do legado muitas vezes não é totalmente conhecido pelo mentor que
o transmite, mas por aqueles que o recebem. Pois o legado deixado continua a influenciar o modo
de pensar de sentir e de agir no mundo.
O Mentor tem então esse papel de colaboração para que seu mentorado possa encontrar seu propósito maior e ajuda-lo para que este propósito possa ser alcançado.
A finalidade máxima de toda carreira é a pessoa se transformar numa mentora ou mentor de pessoas. Ou seja, conseguir alcançar resultados através de pessoas. Aprender a fazer isto é a arte da
mentoria.
Para saber mais acesse o vídeo:
A Construção da linha biográfica de autoridade
https://www.youtube.com/watch?v=m9QhDCRTXM4
E veja também : ECOSSISTEMA
https://www.youtube.com/watch?v=9LV_OoAaeVU
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A Contextualização da sua experiência
como autoridade diferenciada
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3.1 O posicionamento como estratégia de diferenciação no seu nicho de atuação.
Isto porque o posicionamento responde onde quero estar na vida e no mundo, mas também de como preciso
ser reconhecido pelos clientes neste meu nicho de mercado.

A definição do seu posicionamento se dá na verdade pela contextualização de sua linha de atuação
profissional. Aquilo que também é chamado de trilha de carreira. A mentoria sistêmica lhe dá esta
contextualização do seu trabalho de tal forma que você consegue reconhecer o fio condutor que liga
você de uma atividade na outra, que você rapidamente se apropria do sentido de sua carreira. Um
contexto de trabalho dentro do outro a partir da ordem que você desenvolveu. Neste sentido, cada
experiência é destacada e juntada à outra, num crescente amadurecimento fazendo todo um sentido
para você, que antes não era percebido.

19
19

19

3.2 A construção da sua pirâmide de autoridade

A Construção da sua autoridade passa pela conquista do seu prestígio e da sua reputação.
Ser reconhecido como uma autoridade de conteúdo no seu segmento de atuação pode ser uma
tarefa bastante complicada e difícil hoje em dia. Principalmente quando se pensa que para se tornar
uma autoridade em determinado assunto, é preciso se passar por várias etapas e experiências até
que se conquista uma referência de prestígio no nosso nicho de mercado.

Renome; notoriedade; glória.
A fama é a forma mais fácil de ser reconhecida, pois não depende de habilidades ou julgamentos
de valor. Famoso é aquele que é popularmente conhecido. Pode ser numa esfera local, nacional ou
internacional. A fama decorre de uma exposição pública e quanto mais abrangente for à mídia dessa
exposição, maior será a fama.

A Reputação e o Prestígio a referência do seu nicho de mercado
A reputação é fruto do conjunto de nossas habilidades, atividades e relacionamentos. Ivo Pitangui
tem uma reputação internacional como cirurgião plástico por sua maestria profissional. César Ciclo
obteve sua reputação através de sua performance, por ser um tricampeão mundial e o maior nadador da história da natação brasileira. José Dirceu, o e Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, ganhou reputação de pessoa sem escrúpulos pelo caso do mensalão e pela sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal e prisão.
20
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Prestígio
Tipo de influência pessoal baseada no bom êxito ou no valor e aceita pela maioria. (in Aurélio). Podemos ser famosos por tolices ou obter reputações duvidosas, porém o prestígio só pode ser alcançado pelo reconhecimento de qualidades inegáveis. É fruto do exercício de um talento valorizado,
com resultados claros e performance de excelência. O prestígio é tão poderoso que mesmo com
uma reputação abalada, temos que reconhecer o talento excepcional daquele indivíduo

Para saber mais acesse o vídeo:
A Construção da linha biográfica de autoridade
https://www.youtube.com/watch?v=m9QhDCRTXM4

No quarto passo agora lidamos com os processos da construção da atividade.
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O processo da construção
da autoridade
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4.1. Os sete passos da mentoria Sistêmica

23
23

23

4.2. Os oito tipos de Mentoria
A atividade da mentoria pode se dar em várias situações de vida e de trabalho. O que difere a atividade da mentoria é o fato do mentor auxiliar o mentorado na reflexão sobre o ganho para a sua
biografia.
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A Construção da sua autoridade passa pela conquista do seu prestígio e da sua reputação.

1. Um tipo de mentoria pode ocorrer na área de formação e aprendizado. Como num curso em que
o aluno precisa entender que mudanças aquele curso trará em sua postura de vida.
2. Programas de tutoria para se adquirir ou se aplicar um domínio ou destreza técnica como na
orientação de programas de tutoria. Mais do que a aquisição o entendimento do efeito desta credencial na vida do mentorado.
3. Outro tipo de mentoria pode se dar para lidar com assuntos afetivos e de relacionamento social.
Este é um programa voltado para o desenvolvimento da inteligência afetiva. Trata-se de abordagem
bastante específica.
4. Um terceiro tipo de atividade é a mentoria de compartilhamento. Este é um programa que acelera o amadurecimento sócio afetivo.
5. Outro tipo de mentoria é o programa de aconselhamento. Este é um programa de suporte na
tomada de decisão.
6. O programa de comunicação intra e interpessoal. Trata-se de programas que além de técnicas de
comunicação como por exemplo em programas de PNL, são atividades que atuam principalmente
para ampliar a percepção.
7. Em programas de treinamento o mentor além de treinar a habilidade de um novo procedimento ele se preocupa com a mudança no sentido de vida e carreira do seu mentorado com esta nova
aquisição.
8. A gestão de carreira é um dos tipos de programas de mentoria que desperta o mentorado para
o sentido que está dando para a sua vida e carreira. Prepara a visão estratégica do mentor para as
fases de vida e carreira.
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4.3. Os Tipos de abordagens metodológica de programas de desenvolvimento

Os tipos variados de Programas podem ser atendidos por abordagens diferentes. Cada abordagem
atende um nível do Perfil profissional. Ou seja atende a perguntas diferentes da questão da vida
profissional e pessoal do mentorado. Vejamos quais são as questões principais em suas diferentes
abordagens:
No programa de aconselhamento eu atendo à perguntas como: Onde quero estar na vida e no
mundo e como quero viver e atuar. Lido com questões de ambiente, clima e direção.
No coaching lido principalmente com a situação de ajudar o coachee a encontra respostas para o
entendimento de O que tenho de melhor? E Com que e com quem quero viver e trabalhar. Ou seja
lido com questões de competências e de habilidades sociais. Como até certo ponto ocorre no treinamento. Neste sentido o grau de abrangência desses programas são atendidos de forma diferenciada.
Já no programa de mentoria além de percorrer estes níveis o mentor precisa encaminhar a reflexão
para a construção da identidade do mentorado e o sentido de vida e de carreira. Ampliando a reflexão do mentorado para o entendimento de qual é o sentido daquilo que se vive e qu e se procura
realizar na vida e no trabalho.
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4. 4. Os quatro tipos de empreendedores
Você empreende no modelo certo da sua atividade e negócios?
O empreendedor é uma pessoa que é capaz de Idealizar, sistematizar e concretizar visão. E se você
empreende dentro do seu ecossistema então além de empreendedor, você é um empresário. Ou
você empreende em uma organização, numa instituição ou numa corporação.

Os Geradores estão no mundo para gerar energia para responder a projetos e iniciativas. São grandes arranjadores. Sabem reconhecer o que está acontecendo e sabem corrigir o curso, se necessário. Seu desafio é aprender que seu poder verdadeiro está no saber esperar pelas oportunidades
que chegam.
Os Manifestadores estão na vida para manifestarem os projetos que deverão ser empreendidos. Os
Manifestadores são grandes planejadores. São pessoas energéticas, são os verdadeiros iniciadores.
Estão no mundo para comunicar ao mundo o que precisa ser feito.
Os Projetores estão no mundo para guiar, são gestores naturais capazes de guiar e trabalhar com
a energia da equipe. Os Projetores sabem priorizar a ordem de importância das coisas. O Projetor
precisa ser reconhecido e convidado para guiar, assim encontra sua realização.
zestão no mundo para interagir com os outros. Um Refletor é grandes visualizadores, são tal mente
aberto à contribuição de fora. Precisam de variedades e fazem vários trabalhos ao mesmo tempo.
Movem-se com as energias que fluem através dele, são os espelhos sociais, refletem o comportamento do meio social onde vivem. Refletores tornam-se sábios quando entendem sua abertura e
sabem como se relacionar.
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4.5 A Fórmula da Alta performance Perfil CHAID
A Fórmula CHAID Na área de marketing digital falamos de fórmulas devido ao fato de sempre termos que trabalhar a partir de métricas de resultados. Isto é, o grau de conversão que a nossa comunicação está realizando. E é da mesma forma que precisamos o quanto estamos conseguindo controlar o alinhamento dos nossos esforços
Portanto o seu negócio Perfil CHAID identifica o perfil de competências essenciais, o tipo de habilidades sociais, a atitude do seu empreendedorismo, a identidade de sua autoridade e o direcionamento do seu conteúdo no seu segmento de mercado. E se houver algum gap o programa deve
trabalhar em seu auto desenvolvimento. Assim poderá ser feito o acompanhamento do seu auto
desenvolvimento dentro do seu negócio.

Considerando que o grande segredo no marketing digital é a diferenciação. Isto é, como você se diferenciar no seu segmento de atuação. Você precisa se diferenciar da grande massa. E o grande segredo nesta diferenciação é você ser você mesmo! Ninguém no mercado tem a experiência que você
tem. Por isso é num programa de mentoria sistêmica que você aprende a transformas experiência,
conhecimento e resultado em legado disponível para o mercado, para seu segmento de atuação. É
na mentoria que você resolve essa grande questão e apresentar esta sua forma de ser e de gerazzzno
seu segmento de atuação

Para se aprofundar veja este vídeo:
Como transformar o seu modelo mental para dentro do seu produto e negócio.
https://www.youtube.com/watch?v=vY-8ETl_nNs
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Os agentes transformadores de vida e
de mundos
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5.1. O Mindset do Empreendedor

O mundo mudou e você não pode ficar preso às opiniões baseadas num modelo de crenças limitantes”“… do tipo “Eu não sou capaz de fazer isso ou do tipo, “ eu sou bom nisto, mas não naquilo”“…
Não somos seres especializados ao meio e sim criadores de oportunidades. E podemos sempre
aprender coisas novas. Tudo é possível… basta imaginarmos. Esta é a lei maior da evolução.

E como está configurada a mente do líder operacional e do empreendedor?
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5.2. O Feedforward é a medida de construção de sua autoridade na mentoria

Na mentoria os trabalhos estão basicamente orientados para o futuro, em busca de uma sentido de
vida maior do Mentorando. Podemos mudar o futuro, não o passado. O feedforward ajuda a visualizar e enfocar um futuro positivo, em vez de um passado negativo. As principais razões do uso desta
prática na mentoria sistêmica para a construção da autoridade são inúmeras.
O feedforward pode vir de qualquer um que conheça o assunto, ainda que não conheça a pessoa
que escuta. Praticamente qualquer um é capaz de lhe oferecer ideias para melhorar, ainda que vocês não se conheçam. O feedback exige que as pessoas se conheçam. O feedforward só requer boas
ideias.
O feedforward pode ser empregado com gerentes, colegas de trabalho e membros da equipe. Certa
ou erradamente, o feedback está associado a julgamento, o que pode levar a resultados muito negativos.
O feedforward não implica julgamento superior. Como seu principal foco é ser útil, é mais fácil de
ouvir.
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Para saber mais acesse o vídeo:
Mindset para empreender conteúdo na internet
https://www.youtube.com/watch?v=pPZ8XtyFt7c
E veja também :
O Feedforward como
https://www.youtube.com/watch?v=qn-latgk1cY

MARCELO@DEFATO.NET
OU SE INCREVA EM
HTTPS://GOO.GL/MMj1m6
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