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Artigo
O papel do mentor no dia a dia
de CEOs renomados

n Claudio Brito
Para quem não sabe, no Vale
do Silício, o que realmente
conta é estar preparado para
os desafios de uma grande
empresa que pode conquistar
o mundo.

E, para isso, obviamente eles trabalham
fortemente as skills de um
CEO, do diretor executivo
mais alto dentro da empresa, aquele que decide e não
é muito raro você ver esses
profissionais na companhia
de um grande mentor.
Muitos investidores, inclusive, querem saber se o
CEO de uma startup que está
começando, o fundador, ou
até mesmo o time estão sendo acompanhados por um
mentor ou por um coach.
Diferentemente do Brasil,
onde essa ocupação acabou
sendo ridicularizada, nos Estados Unidos o coach é uma
profissão superbem vista e
muito valorizada. Isso porque eles realmente sabem
que um especialista nesta
área pode fazer diferença na
vida de qualquer pessoa. Obviamente, se eu vou investir o
meu dinheiro, eu quero que
tenha um grande retorno.
Eu estive pessoalmente
conversando com muitas
pessoas, tanto do lado do
investidor quanto do lado
do Empreendedor, e sei
que lá realmente eles valorizam isso.
Quais são os exemplos,
as grandes referências, de
CEOs de empresa quem têm
mentores? A Apple hoje é a
empresa mais valorizada do
mundo e o CEO Tim Cook
teve como mentor um dos
grandes nomes do empreendedorismo mundial que
foi o Steve Jobs. O Tim Cook
foi mentorado e preparado
pelo Steve Jobs para ocupar
a posição que ele tem hoje.
Portanto, o CEO da empresa
mais valorizada do mundo
teve mentor e acredito que
deve continuar sendo acompanhado por gente grande.

Leia e anuncie!
61 3356-888
6 (DF)
62 3249-888
3
63 3028-777 GO
7 (TO)
64 3453-888
3 (GO)

Recentemente, ele foi elogiado publicamente por ninguém menos do que Warren
Buffet, o megainvestidor.
Outro grande CEO é
o Bill Gates, ele que esteve
por muito tempo chefiando a Microsoft, além de ser o
grande fundador da empresa
juntamente com Paul Allen.
Ele teve a mentoria, e muitas
vezes até hoje, continua sendo visto na companhia de
Warren Buffet.
Ele teve uma trajetória
muito interessante, cresceu
fortemente não só nos Estados Unidos, mas no mundo
todo e mesmo após sair da
empresa, ele continuou tendo a sua fortuna muito bem
avaliada e se manteve constantemente durante muitos
anos como um dos homens
mais ricos do mundo.
O terceiro da lista é o Jeff
Bezos que teve uma carreira
muito difícil. Para quem não
sabe, a Amazon, nos primeiros dez anos não teve lucro
porque tudo que arrecadava, reinvestia no negócio. E o
Bezos teve uma capacidade
muito grande de se segurar
e de se manter no negócio
inclusive convencendo os investidores a continuarem a
investir em um negócio que
não dava muito lucro.
O Bezos teve como
mentor o David Shaw, que
foi seu chefe no passado antes dele montar a Amazon.
Perceba que os grandes empresários sempre buscam
um grande mentor.
Outro exemplo que eu
posso dar é o do Marc Benioff, da Salesforce, que é
uma empresa de CRM voltado para vendas que teve um
crescimento gigantesco e ele
trabalha diretamente com o
Tony Robbins.
Inclusive no livro do
Tony Robbins traz como
exemplo o Benioff, principalmente quando ele cita
que foi preciso muita técnica e exercício para começar a trabalhar pelo sonho
grande, de transformar seu
esforço num colosso que a
empresa é hoje em dia.

Não por acaso, a Salesforce tem uma grande torre de design de arquitetura
ultramoderna no centro de
São Francisco, que é uma das
cidades mais importantes do
Vale do Silício.
Então essa foi a lista que
eu compartilhei com você
de quatro grandes CEOs de
empresas americanas. Todos
eles possuem um grande
mentor por trás.
A pergunta que fica é:
e você? quando é que você
vai encontrar o seu mentor.
O chamado aqui é grande.
A gente além de trabalhar
muitos cursos de mentoria
traz e apresenta ao mercado
grandes mentores. Chegou
a hora de você buscar seu
mentor e com certeza, ele
está aí dentro de um dos
nossos treinamentos ou
quem sabe eu mesmo posso
te mentorar nessa jornada
de crescimento.
O que eu posso dizer é
que a troca entre um mentor
e um empreendedor é grande
e muito provavelmente um
beneficia o outro não só com
insights, mas também com
várias ideias. Simplesmente
quando eu estou mentorando alguém, naquela mentoria
surgem vários insights, várias
ideias, e não por acaso muitas
vezes a mentoria que eu dou
também serve para mim.
Claudio Brito é mentor
de mentores e CEO Global
Mentoring Group, um grupo
internacional focado na alta
performance de mentores,

baseado nos Estados Unidos.
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saber mais, acesse https://
globalmentoringgroup.com/
ou pelo @claudiombrito ou @
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O fim de semana do Gazeta é assim.
Com cuidados para saúde e beleza
Linha Banho a Banho da Inoar
Cosméticos faz um resgate do passado
com fragrâncias originais
Acompanhando tendência vintage surgida
com a pandemia e com um investimento
de R$ 12 milhões, objetivo é entrar em
uma nova categoria de produtos de
higiene pessoal e fortalecer estratégia de
internacionalização da companhia
A Inoar Cosméticos, indústria brasileira de capital 100% nacional, adquiriu a marca
Banho a Banho com duplo objetivo: inserir sua marca em nova categoria de produtos
de higiene pessoal (desodorantes, sabonetes, hidratantes) e também fortalecer sua
estratégia de internacionalização. Para isso, parte do investimento está direcionado para
o resgate da embalagem e fragrâncias originais do produto, buscando a memória da
marca em sua essência. Como todos os produtos da Inoar, a nova linha Banho a Banho
será 100% vegana, sem ingredientes de origem animal e sem testes em animais, e
contará com toda a tecnologia de ponta desenvolvida pela indústria. Já as embalagens,
layout, apelos, ingredientes foram reformulados e redesenhados tendo como ponto de
partida a embalagem original da linha com tons pastéis que simbolizam o autocuidado
e esse momento do banho/higiene. O marketing sensorial é uma das apostas da Inoar
Cosméticos para a inserção da nova linha Banho a Banho na categoria de produtos de
higiene pessoal, que chegará às gôndolas com Desodorante em aerosol, spray, creme
e roll on; Talco, Sabonete íntimo, Sabonete líquido, Óleo Corporal, Hidratante e,em uma
próxima etapa, uma linha infantil vegana.
Empresa brasileira referência no mercado nacional e internacional, a Inoar Cosméticos
traz em seu DNA a essência de seus fundadores: a criação de produtos inovadores pelo
olhar único de Inocência Manoel, Diretora de Marketing e Criação, e a administração
dos negócios de Alexandre Nascimento Manoel Aroza fazem da Inoar uma marca de
cosméticos inspirados em vários tipos de pessoas, com inovação, tecnologia de ponta
e o know-how de quem entende as necessidades de profissionais e consumidores
finais. Possui mais de 370 produtos em seu portfólio entre shampoos, condicionadores,
máscaras e ampolas de tratamento capilar, óleos, leave-ins, sprays de fixação, sprays
para unhas, tratamentos profissionais, coloração, tonalizante, água oxigenada, pó
descolorante e agora os produtos corporais.

Percussora do segmento
sexual wellness no Brasil,
INTT lança linha de
produtos Wellness
INTT Wellness é focada
na educação, saúde e
bem-estar sexual através
de 3 pilares: autoestima,
autocuidado e autoconhecimento
Fruit Coconut - O Fruit Coconut proporciona umidade, lubrificação e calor, que é uma
forma de obter prazer e viver a liberdade de tocar-se ou ser tocada(o). Seu sabor de
coco desperta outra experiência sensorial trazendo naturalidade e novas possibilidades
de estímulos por meio do toque da boca no corpo.
Coconut Lubes - O Coconut Lubes é um lubrificante íntimo com sabor de coco,
desenvolvido com ingredientes veganos que não agridem o equilíbrio natural do corpo.
Vibe Sensation - O Vibes Sensation é um lubrificante íntimo com jambu, sabor morango.
Ele foi desenvolvido com ingredientes veganos que não agridem o equilíbrio natural
do corpo.
Sabonete Fell Fresh - O Feel Fresh cuida da sua saúde íntima e corporal com um
aroma delicioso de morango ou menta, que proporciona uma sensação de bem-estar,
refrescância e limpeza, transformando cada banho em um momento único de plenitude
e contato com sua intimidade.
Vibe Drops Coconut - O Vibe Drops é um estimulante beijável com as funções de vibrar,
pulsar e esquentar, que ativam a percepção corporal e mental, provendo uma maior
conexão com o corpo.
Esfoliante Cristal Touch - Esfoliar a pele é um importante passo para o autocuidado.
Sentir-se bem com o seu corpo eleva a autoestima e traz o foco para seu momento de
intimidade. O esfoliante Cristal Touch elimina células mortas e faz com que a pele receba
melhor a hidratação, podendo ser usado por todo o corpo e também na região pélvica.
Óleo de massagem Velvet Skin - O toque é um ato, não somente de cuidado, mas
de amor, confiança e entrega, além disso, é um dos principais estímulos que induz
o sistema nervoso à produção de hormônios que geram sensação de bem-estar,
segurança e conforto.
Lub-in - O Lub-in é um lubrificante íntimo com aplicador interno que facilita seus
momentos de prazer. Seu gel incolor e inodoro fixa- se na parede vaginal ao ser
aplicado, proporcionando uma lubrificação mais profunda e eficaz. www.lojaintt.com.br.

