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1. Seja bem-vindo mentor
É um prazer tê-lo conosco e estamos muito animados por ter escolhido a Atitude- Infinita.
Aqui, cada mentor representa uma ponte que conecta um mentorado com o seu propósito
educacional e profissional. Nós Mentores carregamos a essência da Atitude-Infinita,
acreditamos na transformação do Ser-humano e num futuro bem melhor para todos. Com
isso formamos uma corrente de multiplicadores de bons profissionais, que vem crescendo
dia a dia. Fazer parte da Atitude-Infinita é juntar o seu conhecimento ao nosso e beneficiar
pessoas de grande potencial com informação e desenvolvimento pessoal. Por isso,
preparamos um tour especial para você, apresentando todos aqueles que fazem da
Atitude-Infinita esse lugar tão único.

“

Quando você capacita pessoas,
você ensina como fazer um trabalho.
Quando você desenvolve pessoas,
você as ajuda a melhorar como
indivíduos .

”

www.atitudeinfinita.org
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1. Seja bem-vindo mentor
É um prazer tê-lo conosco e estamos
muito animados por ter escolhido a
Ilustração por: Milena Pagliacci

Atitude- Infinita. Aqui, cada mentor
representa uma ponte que conecta
um mentorado com o seu propósito
educacional e profissional.

Nós Mentores carregamos a essência da Atitude-Infinita, acreditamos na transformação
do Ser-humano e num futuro bem melhor para todos. Com isso formamos uma
corrente de multiplicadores de bons profissionais, que vem crescendo dia a dia. Fazer
parte da Atitude-Infinita é juntar o seu conhecimento ao nosso e beneficiar pessoas de
grande potencial com informação e desenvolvimento pessoal. Por isso, preparamos um
tour especial para você, apresentando todos aqueles que fazem da Atitude-Infinita esse
lugar tão único.

“Quando você capacita pessoas, você ensina como fazer
um trabalho. Quando você desenvolve pessoas, você as ajuda
a melhorar como indivíduos”.

www.atitudeinfinita.org
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Ilustração por: Milena Pagliacci

2. Nossa história

Nós Mentores carregamos a essência da Atitude-Infinita, acreditamos na
transformação do Ser-humano e num futuro bem melhor para todos. Com
isso formamos uma corrente de multiplicadores de bons profissionais, que
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Curiosidade | Nossa identidade
Em 2020, devido a pandemia provocada pela Covid-19, a Atitude Infinita foi remodelada para que, ao invés
de reunirmos pessoas dentro de escolas públicas e universidades, pudéssemos conectar pessoas de
qualquer parte, através de videoconferências. A nossa logo também evoluiu, como você pode ver na Figura
1. Com um design muito mais alinhado ao nosso propósito, o de conectar pessoas e gerar esse espírito de
comunidade, transformamos nossa empresa – sim a Atitude é uma Associação Civil sem Fins Lucrativos,
portanto uma empresa aberta e de todos – através da criação de uma metodologia de mentorias para
conectar estudantes e profissionais, com os papéis de mentorados e mentores, respectivamente.
Em 2020 portanto, tivemos o renascimento da Atitude Infinita e definimos um plano estratégico para os 5
anos seguintes que tinha como meta crescer e estruturar a empresa sem perder sua qualidade e DNA de
impactar pessoas. Se até 2019, realizamos várias atividades dentro de instituições de ensino e geramos
alguns relatórios sobre nosso impacto em centenas de estudantes, a partir de 2020 definimos que não mais
pensaríamos em números, mas em rostos e histórias reais onde pudéssemos demonstrar (a partir da
perspectiva do próprio mentorado) o impacto em sua vida. Assim, no ano de 2020 abraçamos 20
mentorados – 10 homens e 10 mulheres – e definimos que nos anos seguintes estaríamos abrindo mais 21,
22, 23 novas vagas... até que tivéssemos meios tecnológicos para passarmos a abraçar, pelo menos, 100
novos mentorados a cada ano.
Em 2021, conseguimos nossa formalização com CNPJ, abertura de conta pessoa jurídica e só estamos
começando nossa trajetória de sucesso rumo ao nosso objetivo maior de impactar jovens do Brasil e da
África em suas carreiras profissionais.
Começamos 2022 com a missão de desenvolver nossa plataforma de mentorias e realizar um processo de
boas-vindas e engajamento de novos mentores e mentorados para que possamos seguir crescendo, mas
sempre mantendo nossa qualidade, compromisso e carinho com as vidas que impactamos.

Figura 1: Evolução do Logo da Atitude Infinita desde sua criação.
Nova identidade desenvolvida pela mentora Letícia Carvalho.

www.atitudeinfinita.org
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Curiosidade | Nossa identidade
E por falar em identidade e novos rumos, separamos um material que vai te ajudar a entender a nossa
marca e também o propósito que existe por trás dela.
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CADA COR REPRESENTA UM PEDAÇO DESSA JUVENTUDE. ALÉM DE REPRESENTAR
A PERSONALIDADE NATA DE QUEM APOIA E PARTICIPA DESSE PROJETO. ATITUDE INFINITA.
A NATUREZA TEM FORMAS E TEXTURAS. O CÍRCULO É MODERNO. O ROXO É CRIATIVO.
O ROSA É ATITUDE. O AZUL TEM INOVAÇÃO. AJUDAR É TER LIBERDADE.
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3. Colaboradores

Em 2020, devido a pandemia provocada pela Covid-19, a Atitude Infinita foi remodelada para que, ao invés

de reunirmos pessoas dentro de escolas públicas e universidades, pudéssemos conectar pessoas de
qualquer parte, através de videoconferências. A nossa logo também evoluiu, como você pode ver na Figura
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4. Parceiros e Apoiadores
Nós da Atitude-Infinita reconhecemos a importância daqueles que estão
mais próximos na execução dos nossos projetos, como também prezamos
pelos parceiros e apoiadores que se encontram a distância. Tanto de perto
quanto de longe, o envolvimento é notável e saber que podemos contar com
eles nos deixa imensamente gratos.
Aqui estão algumas empresas muito especiais
DataSide
Forward computers
Synit tecnologia
Balta.io
Develop your career
Cloudtogo
Witec
Bay Metrics
CRESPIDB
TV GLOBO
SEBRAE
Se tiverem algum parceiro ou apoiador para indicar é só sinalizar para a Diretoria
que marcamos um bate-papo. Boas conexões e parceiros são bem-vindos!

www.atitudeinfinita.org
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5. Sobre o mentor
Assim que for feita a sua primeira
conexão, você compreenderá o
Ilustração por: Milena Pagliacci

que é ser um mentor para a
Atitude-Infinita e a sua real
contribuição. A base do
conhecimento está no mentor e a
necessidade do mentorado é o seu
combustível maior.
Juntos no trabalho de um tema, poderão se surpreender com outros
temas secundários que inevitavelmente aparecerão durante o caminho,
trazendo ainda mais riqueza de conhecimento para você. Vê-lo se
reinventando e aprendendo enquanto trabalha com seu mentorado
é transformador para os dois. O mentor nem sempre tem todas as respostas
para fornecer ao seu mentorado, mas o seu comprometimento com a busca
de informações ou a procura de uma boa indicação para que possa obtê-las,
faz parte do seu papel dentro da mentoria.

“Saber ouvir, fazer boas perguntas, desafiar e dar suporte
ao mentorado ao invés de julgá-lo é ser um Mentor de fato”

www.atitudeinfinita.org
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5. Sobre o mentor
Hoje somos quase 50 mentores atuantes no brasil e em algumas partes do mundo,
ajudando mentorados brasileiros a se qualificarem nas mais diferentes áreas, num
mercado de trabalho muito competitivo. E temos colhido muitos louros!

O que nós esperamos de um mentor que chega:
• Uma dedicação mínima de 1 hora de mentoria por mês, que possa ser dividida em
duas reuniões quinzenais de 30 minutos ou a combinar, respeitando os horários dos
encontros. Em caso de cancelamento da reunião, avisar o mentorado, se possível com
antecedência de 1 hora e remarcar a próxima reunião na sequência. Seguindo esse
modelo, Mentor e Mentorado terão apenas dois encontros mensais. Por isso, contamos
com a sua pontualidade nos horários e na frequência das reuniões.

• Ajudem os seus mentorados a definir claramente os seus objetivos. Quando se sabe
aonde se quer chegar, toda a energia de um trabalho fica canalizada em um ponto e os
esforços de ambos não ficam perdidos. Por isso, para chegarem no objetivo final é
importante que o seu mentorado seja orientado na montagem de um plano de
desenvolvimento individual
sempre presentes.

www.atitudeinfinita.org
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5. Sobre o mentor
• Participe das nossas REUNIÕES mensais. Elas geralmente acontecem no período da
noite com hora e data marcada em dias específicos e não se preocupe, você será
avisado antecipadamente. Essas reuniões têm como objetivo trazer informação nova,
dar recados, aproximar você do grupo e poder ouvir as suas sugestões e críticas. Toda
palavra com o objetivo de crescimento será acolhida com o cuidado e a atenção
merecida. Outro item que nunca falta a essas reuniões é o humor, risadas e
descontração estão sempre presentes.

• Muito importante: Mantenha a confidencialidade das trocas de informações e temas
discutidos durante a mentoria. O vínculo desenvolvido por ambos (mentor e
mentorado), propicia com o tempo, um alto grau de confiabilidade, principalmente
por parte do mentorado, portanto suas questões profissionais ou familiares deverão
ser preservadas em segurança absoluta. É indicado que usem fones de ouvido na
hora da sua reunião, caso não estejam sozinhos.
OBS: É muito natural fazer comentários sobre a sua história de vida, mas sempre
mantendo o bom senso.

www.atitudeinfinita.org
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5. Sobre o mentor
Coloque para o seu mentorado que depois de um certo tempo juntos, o rodízio de
mentores é saudável e importante. Que é normal dos seres-humanos que se estimam
e se admiram estreitarem seus laços.

Mas por outro lado, ter a oportunidade de conhecer outros mentores notáveis e entrar
em contato com outros universos é muito enriquecedor e produtivo. A relação dos
mentorados com os seus mentores favoritos é para sempre, e mudar de ares de vez em
quando, só irá acrescentar para os dois.
Caso não esteja havendo avanço suficiente nas mentorias ou o mentorado precisa
tratar de um tema que você não tenha domínio nos procure para ajudarmos na troca.
É importante mantermos todos com mentoria e não ter tido um match entre mentor e

Ilustração por: Milena Pagliacci

mentorado também faz parte!

www.atitudeinfinita.org
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6. Objetivos dos mentores
1. Treinar os nossos mentorados (como um técnico).
2. Conquistar a posição de conselheiro(a) de confiança para a carreira
do mentorado.
3. Ser um(a) amigo(a) crítico(a) que dê opções de escolha ao
mentorado.
4. Aumentar a visibilidade do mentorado
Ser ponte (um conector poderoso) para conectá-los com outras
pessoas relevantes a suas carreiras

Nós Mentores carregamos a essência da Atitude-Infinita, acreditamos na
transformação do Ser-humano e num futuro bem melhor para todos. Com
isso formamos uma corrente de multiplicadores de bons profissionais, que
vem crescendo dia a dia. Fazer parte da Atitude-Infinita é juntar o seu
conhecimento ao nosso e beneficiar pessoas de grande potencial com
informação e desenvolvimento pessoal. Por isso, preparamos um tour

“Quando você capacita pessoas, você ensina como fazer
um trabalho. Quando você desenvolve pessoas, você as ajuda
a melhorar como indivíduos”.

www.atitudeinfinita.org
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Ilustração por: Milena Pagliacci

especial para você, apresentando todos aqueles que fazem da
Atitude-Infinita esse lugar tão único.

7. Sobre as mentorias
As mentorias da Atitude Infinita são focadas em 4 pilares:

1- Habilidades técnicas
2- Autoconfiança
3- Valores humanos
4- Rede de conexões

Nós Mentores carregamos a essência da Atitude-Infinita, acreditamos na
transformação do Ser-humano e num futuro bem melhor para todos. Com
isso formamos uma corrente de multiplicadores de bons profissionais, que
vem crescendo dia a dia. Fazer parte da Atitude-Infinita é juntar o seu
conhecimento ao nosso e beneficiar pessoas de grande potencial com
informação e desenvolvimento pessoal. Por isso, preparamos um tour
especial para você, apresentando todos aqueles que fazem da

“Quando você capacita pessoas, você ensina como fazer
um trabalho. Quando você desenvolve pessoas, você as ajuda
a melhorar como indivíduos”.

www.atitudeinfinita.org
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Ilustração por: Milena Pagliacci

Atitude-Infinita esse lugar tão único.

8.Coleguismo
O coleguismo entre mentores se torna um ato muito natural a partir do momento que
começamos a trabalhar juntos. Isso tudo porque o ambiente da Atitude-Infinita é
composto por pessoas de alta- performance que almejam o crescimento pessoal e
profissional do outro tanto quanto delas próprias. Todos somos dotados de grande
potencial ele só precisa ser descoberto e externado.

A sua colaboração será absolutamente bem-vinda. Da mesma forma que você está sendo
recepcionado por um mentor, outros mentores poderão ser recepcionados por você um
dia. Você define uma data e horário que seja mais adequado a você e pronto, você já está
colaborando. Todas as ações transformadoras que a Atitude-Infinita promove, nos afetam
diretamente, o sentimento de gratidão aparece naturalmente e com ele a vontade de
ajudar, de fazer o Atitude-Infinita ser ainda maior em todos os sentidos.

Então, toda vez que for dar a sua mentoria, dedique um TEMPO DE QUALIDADE para ela.
Pense sobretudo na oportunidade rica e no privilégio que você está tendo de fazer
alguém, muitas vezes sem condições econômicas, educativas e emocionais, se tornar uma
pessoa que teve uma chance, que de uma condição de invisível para a sociedade se tornará
visível para as várias possibilidades que essa mesma oferece.

www.atitudeinfinita.org
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8. Coleguismo
A partir de uma boa mentoria, um indivíduo poderá ser transformado e atrás dele uma
família ou famílias inteiras. Servir de mentor a alguém é um ato de responsabilidade. Toda
uma carga de esperança é depositada em nós mentores consciente ou inconscientemente.
O fato é que estamos lidando com a matéria prima ser-humano, cheio de emoções e
sonhos e isso é positivo, mas talvez encontremos pessoas descrentes de si mesmas e isso
deverá ser trabalhado com carinho e paciência, respeitando seu ritmo e processos.

É muito funcional e dinâmico, apresentar temas de histórias de livros que você já leu, vídeos
que você assistiu e quem sabe exemplos das suas próprias histórias de vida. Por sermos a
sua base inicial, desistir da mentoria inadequadamente pode causar um impacto reverso
no mentorado. E nós definitivamente não queremos isso!

É muito normal comprarmos ou doarmos livros e/ou cursos para os nossos mentorados,
pois o mentor pode doar um curso no “Udemy” ou em alguma outra plataforma educativa.
Todos sabemos que esse bem em nosso país, ainda não é acessível para todas as classes e
os preços nas livrarias não são favoráveis, por isso, sutilmente, observe os temas que seus
mentorados mais gostam, tem curiosidade ou que sentem mais dúvida.

www.atitudeinfinita.org
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8. Coleguismo
Por exemplo, saber planejar o tempo, saber usar aplicativos como o Excel, Word ou
ferramentas tecnológicas, entender sobre inteligência emocional etc.

Oferte um material educativo, se possível leiam juntos.
A motivação à leitura pode começar de você.
Melhorar um mentorado é ter a chance de se melhorar, de se ver melhor numa outra
pessoa, numa outra profissão diferente da sua, num outro cenário e perceber no seu
mentorado o seu trabalho e contribuição.
“Uma vez que você melhorou um mentorado, você se melhorou duas vezes e uma vez

Ilustração por: Milena Pagliacci

que seu mentorado te superou, você se tornou mestre de si mesmo”. Pense nisso!

www.atitudeinfinita.org
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9. Descobrir talentos
Descobrir talentos é uma das nossas missões aqui no Atitude-Infinita!
Talento é tal qual uma pedra preciosa que quanto mais preciosa mais escondida ela se
encontra. Isso pode soar injusto, mas olhemos por esse ângulo. Quando falamos de
talento, estamos falando de profundidade, de algo mais valioso, daquilo que vem da alma
e que é genuíno em nós, e por ser tão íntimo e autêntico passa a ser prazeroso, e se é
prazeroso deixa de ser trabalho árduo.
Cedric Dumont um (base jumper), disse em um TEDtalk que muitas vezes ouviu que sua
profissão era de loucos e ele rebateu brilhantemente dizendo que louco é trabalhar sem
amor, naquilo que não se tem paixão.
Todos nós sem exceção temos não só uma, mas várias pedras preciosas a serem
exploradas, vividas e apresentadas ao mundo. Coisas que amamos ou amaríamos fazer,
mas que não fazemos por alguma razão. Talvez por não acreditarmos ser possível, ou não
termos condições de chegar lá, ou simplesmente por não sabermos que somos donos de
tamanha riqueza. Todos somos providos de solo fértil e nós da Atitude-Infinita damos todo
o suporte técnico para que mentores e mentorados tenham acesso ao seu próprio tesouro.
Investir em capacitação, em saúde mental e física é o melhor investimento que podemos
fazer por nós mesmos.
Quando uma pessoa encontra o seu tesouro pessoal, todos a sua volta, ganham em
conhecimento e experiência e a alegria se expande impactando a todos.
E pode ter certeza a Atitude-Infinita conta com um time enorme de torcedores, prontos
para aplaudir de pé esse encontro.

www.atitudeinfinita.org
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10. Lives Atitude
Ilustração por: Milena Pagliacci

As lives da Atitude-Infinita acontecem duas
Descobrir talentos é uma das nossas missões aqui no Atitude-Infinita!
vezes ao mês (de março a outubro) e ela é
Talento é tal qual uma pedra preciosa que quanto mais preciosa mais escondida ela se
palco para apresentações diversas. Elas serão
encontra. Isso pode soar injusto, mas olhemos por esse ângulo. Quando falamos de
baseadas nos temas levantados por nossos
talento, estamos falando de profundidade, de algo mais valioso, daquilo que vem da alma
Mentorados, o que eles querem conhecer,
e que é genuíno em nós, e por ser tão íntimo e autêntico passa a ser prazeroso, e se é
saber, ouvir, explorar. Dentro destes assuntos
prazeroso deixa de ser trabalho árduo.
iremos buscar no grupo, mentores que

possam contribuir com as lives e trazer
Cedric Dumont um (base jumper), disse em um TEDtalk que muitas vezes ouviu que sua
conhecimento para todo o grupo e não
profissão era de loucos e ele rebateu brilhantemente dizendo que louco é trabalhar sem
apenas para o seu mentorado.
amor, naquilo que não se tem paixão.

Todos nós sem exceção temos não só uma, mas várias pedras preciosas a serem
É lá que você mentor, poderá dividir com todos as suas habilidades, hobbies, experiências,
exploradas, vividas e apresentadas ao mundo. Coisas que amamos ou amaríamos fazer,
vivências ou um conhecimento específico. Participar fazendo as lives é opcional. Todos que
mas que não fazemos por alguma razão. Talvez por não acreditarmos ser possível, ou não
se sentirem à vontade são super bem-vindos! Elas são feitas da seguinte forma, nós temos
termos condições de chegar lá, ou simplesmente por não sabermos que somos donos de
a modalidade1 [MD1] (individual), onde só você atua, apresenta seu conteúdo e deixa o
tamanha riqueza. Todos somos providos de solo fértil e nós da Atitude-Infinita damos todo
seu evento agendado com a gente, nós preparamos a arte da sua live e a divulgação e
o suporte técnico para que mentores e mentorados tenham acesso ao seu próprio tesouro.
fazemos com que chegue a todos da Atitude para que ninguém perca a sua apresentação.
Investir em capacitação, em saúde mental e física é o melhor investimento que podemos
fazer por nós mesmos.
A outra é a modalidade 2 [MD2] (coletiva), o procedimento é o mesmo, a diferença é que
você poderá ter um convidado fazendo a Live com você. (Em ambos os cenários você terá
Quando uma pessoa encontra o seu tesouro pessoal, todos a sua volta, ganham em
a presença de um/a Mediador/a) para te questionar com as perguntas que você sugerir).
conhecimento e experiência e a alegria se expande impactando a todos.
Enfim, o show é todo seu.
E pode ter certeza a Atitude-Infinita conta com um time enorme de torcedores, prontos

para aplaudir de pé esse encontro.
Importante: Para que a sua live seja um sucesso, leia o material instrutivo disponível na
“plataforma” da Atitude-Infinita [MD2].

www.atitudeinfinita.org
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11. OCA
Continuando o nosso tour pela Atitude-Infinita, você sabia que existe um show ainda maior?
Sim, estamos falando do OCA, o evento mais esperado pelos Membros do Atitude-Infinita.
Mas o que significa OCA?
OCA significa OUTUBRO COM ATITUDE.
Uma vez por ano nós fazemos um super encontro de Mentores, Mentorados, parceiros e
apoiadores a aplaudirem e premiarem os nossos destaques do ano. Esse é um dia de
inspiração, alegria, emoção e pura festa. Nesse dia elevamos à máxima potência, as
conquistas de Mentorados e Mentores, ouvimos os seus desafios e nos emocionamos com
seus relatos de sucesso e superação. Nosso mestre de cerimônia e fundador Glauter
Jannuzzi, faz a abertura do evento e apresenta todos os participantes. As histórias são
envolventes e convidam a reflexões.
Esse é um momento em que vemos a colheita dos resultados vinda do próprio vencedor e
para o Atitude-Infinita, contabilizar vencedores além de muito agradável é o combustível
que precisamos para seguir com esse trabalho tão nobre.
Ao final do evento premiações são feitas para os destaques do ano e brindes memoráveis
são distribuídos a todos. Imperdível!

“Nossa missão é transformar vidas
e empoderar pessoas”
Atitude Infinita

www.atitudeinfinita.org
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Descobrir talentos é uma das nossas missões aqui no Atitude-Infinita!
Talento é tal qual uma pedra preciosa que quanto mais preciosa mais escondida ela se
encontra. Isso pode soar injusto, mas olhemos por esse ângulo. Quando falamos de
talento, estamos falando de profundidade, de algo mais valioso, daquilo que vem da alma
e que é genuíno em nós, e por ser tão íntimo e autêntico passa a ser prazeroso, e se é
prazeroso deixa de ser trabalho árduo.
Cedric Dumont um (base jumper), disse em um TEDtalk que muitas vezes ouviu que sua
profissão era de loucos e ele rebateu brilhantemente dizendo que louco é trabalhar sem
amor, naquilo que não se tem paixão.
Todos nós sem exceção temos não só uma, mas várias pedras preciosas a serem
exploradas, vividas e apresentadas ao mundo. Coisas que amamos ou amaríamos fazer,
mas que não fazemos por alguma razão. Talvez por não acreditarmos ser possível, ou não
termos condições de chegar lá, ou simplesmente por não sabermos que somos donos de
tamanha riqueza. Todos somos providos de solo fértil e nós da Atitude-Infinita damos todo
o suporte técnico para que mentores e mentorados tenham acesso ao seu próprio tesouro.
Investir em capacitação, em saúde mental e física é o melhor investimento que podemos
fazer por nós mesmos.

Ilustração por: Milena Pagliacci

Quando uma pessoa encontra o seu tesouro pessoal, todos a sua volta, ganham em
conhecimento e experiência e a alegria se expande impactando a todos.
E pode ter certeza a Atitude-Infinita conta com um time enorme de torcedores, prontos
para aplaudir de pé esse encontro.
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12. Filosofia Atitude Infinita
1° Conectar mentores e mentorados de uma maneira eficiente e colaborativa
para crescimento mútuo e criação de conexões verdadeiras.
2° A metodologia de mentorias da Atitude Infinita está em constante evolução,
pois cada conexão é única e nos ensina que algo deve ser aprimorado.
3° Nosso objetivo é desenvolver profissionais com habilidades técnicas,

Ilustração por: Milena Pagliacci

autoconfiança, valores humanos e uma rede rica de conexões interpessoais.
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