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o que é
Nossa mentoria acontece através do site Top2You, uma plataforma
de desenvolvimento online que conecta especialistas
em diferentes áreas e pessoas que desejam se desenvolver.
Pode ser utilizada para conectar colaboradores a mentores
externos, selecionados pela própria Top2You, ou como software
para implementação de programas de mentoria interna.

qual desafio me ajuda a resolver
desenvolver líderes de forma customizada às suas necessidades
e acessar conhecimento tácito de especialistas no mercado.

como acontece
em uma reunião individual entre mentor e mentorado, via
videoconferência, com um objetivo previamente definido.

contexto
e desafios

definindo mentoria online
Mentoria é o processo de compartilhamento
de conhecimento de uma pessoa que tem

As empresas hoje vivem grandes desafios para
implementar suas ações de educação corporativa.
Em primeiro lugar, está a dificuldade de engajar os
colaboradores que, assim como consumidores em
geral, esperam soluções inovadoras e customizadas
às suas necessidades.
Em segundo lugar, está o desafio de realmente entregar
valor para os participantes. O que mais observamos
são soluções que prendem os participantes por horas
- seja no ambiente virtual ou em salas de aula - e pouco
agregam, gerando uma sensação de improdutividade
e consequente desinteresse.

experiência e reconhecimento em sua área
de atuação para outra que ainda está em
processo de desenvolvimento.

impacto

para a organização
aumento do engajamento e performance de líderes,
bem como facilidade de acesso e redução no custo.
para os participantes
acesso a uma fonte de desenvolvimento
customizada às suas necessidades e externa à
organização, a conhecimento tácito sobre sua área
de atuação ou interesse e a uma fonte de inspiração
pessoal e profissional.
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soluções
a jornada

O processo acontece com
as seguintes etapas:

1. Definição de objetivo

2. Escolha do Mentor

Definição do objetivo
de desenvolvimento
junto à liderança.

escolha do mentor
a partir dos conhecimentos
e experiências que podem
ajudar o mentorado a
atingir seu objetivo final.

3. Alinhamentos e acordos

4. Sessões

Definição de número
de sessões, periodicidade
e como cada sessão
será conduzida.

Reuniões por
videoconferência entre
mentor e mentorado a
partir de um briefing claro.

5. Fechamento
Avaliação do processo
e do mentor.

depoimentos

“ Foi muito bom ouvir um executivo sênior com uma
trajetória profissional e visão de mercado bem diferentes
das minhas. Eu tive insights bem bacanas para a pergunta
que eu queria responder. Todos executivos que paticiparam
aqui na VALE acharam a experiência muito valiosa” .
Desiê Ribeiro
Diretora de Edução e Gestão de Talentos da VALE
“ Surpreendente a condução, clareza de idéias,
provocações; muito bom ter profissionais experientes
e disponíveis para nos conduzir.”
Tarcísio Bravo
Diretor Comercial Limppano
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soluções
“ Fiquei muito feliz em participar do programa de mentoria.
A plataforma Too2You nos permite conectar com pessoas
incríveis que te inspiram e ajudam a buscar soluções
através da sua própria experiência profissional. Uma
conversa informal sobre assuntos complexos e até
os mais corriqueiros te ajuda a ter insights e soluções
criativas, com pessoas extremamente experientes
e com pensamentos disruptivos.”
Cláudio Barral
Diretor de Planejamento e Estruturação
de Atendimento da OI
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