


Bem-vindos!
Feliz em poder compartilhar

com vocês ♥



Formada em Marketing, com MBA em Coaching Executivo, Master
Internacional em Direção de Recursos Humanos e Organizações pela ESIC
Business & Marketing School. Mestre em Administração pela Universidade
Positivo.

Como Mentora de Carreira realizei diversas formações complementares,
dentre as principais: Professional e Self Coaching pelo IBC; Formação em
Coaching Internacional pela SLAC; sou Analista Comportamental certificada
das ferramentas Profile; PDA International; ETALENT; Atools; Consultora em
Grafologia e Credenciada pelo Insights® Discovery. Consultora de Imagem
Profissional certificada pela FIPI (Federation of Image Professionals
International).

Contemplada 3 vezes como Jovem Talento de RH; desde os 24 anos à
frente da 4DH; Professora Universitária desde os 26. Empreendedora digital,
atualmente baseada em Estocolmo, Suécia. 

P a u l a  B o a r i n
@ p a u l a b o a r i n

Quem já falou do meu
trabalho: 

quem é a sua 
mentora

trainer
empreendedora

professora



Atuo com carreira há anos e tive uma trajetória muito interessante de sucesso, mesmo
NÃO SENDO O ESTEREÓTIPO DA PROFISSÃO E TENDO PARTIDO DO ZERO. Então, em minha
mente, é claro que, se eu consigo, qualquer profissional consegue. 
Atendendo há 5 anos, fui atraindo naturalmente colegas de profissão, especialmente: Coaches,
Psicólogos, Terapeutas, Consultores de Desenvolvimento e Mentores. Atendendo esse público
diariamente, foi possível confirmar o que eu já havia experimentado e entender qual era o padrão
que impede estes profissionais de terem sucesso na profissão.  
Quero que você alcance resultados e que a gente possa ajudar os milhares de
profissionais que farão transição de carreira; que mudarão de regime profissional; que
ainda não se realizaram. Carreira para mim é coisa séria: o mercado é carente de bons
profissionais e quero que você esteja comigo fazendo essa transformação na vida e na
carreira das pessoas. Topa?! 

1.

2.

3.

Por que essa superclass existe? 



Muita afobação, pouca
estratégia e consistência. 



Você queima a largada quando
começa a produzir conteúdo

sem saber o básico: quem você
é; para quem você fala; o que

você vende. 



Você ainda não
entendeu quem é você

neste mercado. 

1.



1 .

MARCA PESSOAL 
A Marca Pessoal é o que faz você ocupar o seu lugar. 
Quando estamos conscientes de quem somos, não caímos no erro
de reproduzir o que o mercado já faz. "Versão R$ 50,00 do Fulano
de Tal" existem aos montes. Quando "copiamos" modelos já
estabelecidos, perdemos o nosso valor. Aqui, temos três exemplos
incríveis de profissionais bem posicionados em relação a sua
marca pessoal: Paulo Cuenca; Carol Cantelli e Maga Moura. 



1.Atributos de Marca:
(Escolha 3 atributos principais - aqueles que você deseja que sejam percebidos pelos outros ao entrarem em contato
com sua marca, exemplo: criatividade; tradição; segurança; liberdade; profissionalismo; autenticidade...)
2.Crenças:
(O que você acredita sobre a vida, sobre sucesso, sobre o seu mercado?)
3.Por que você é especial? 
(O que faz você ser credível? O que na sua história e/ou trajetória profissional faz você ser única e ter legitimidade em sua
fala?)
4.Quais problemas você resolve?
(Por que uma pessoa contrata você? O que você é capaz de solucionar?)

Faça suas anotações aqui:



1 .
5.Como é seu estilo de linguagem?
(O seu tom de voz é formal, informal, próximo, crítico, bem humorado...?)
6.Quais expressões próprias você utiliza?
(Sua forma de comunicar, suas expressões próprias, como você conversa com sua comunidade? P.S: suas redes
sociais são o ponto de encontro da sua comunidade).
7.Quais são suas cores?
(Quais cores comunicam seus atributos, suas crenças?)
8.Quais elementos visuais reforçam sua comunicação (em você)?
(Aqui estamos falando do seu estilo pessoal, itens de imagem, modelagens - pessoas com marca pessoal forte
possuem imagem consistente e intencional).
9.Design do seu conteúdo:
(Como será a fonte, o estilo, a identidade visual da sua comunicação?)

P.S: Estas são as perguntas básicas para o processo de consciência da sua marca pessoal.

Faça suas anotações aqui:



2 .
Querer falar com todo mundo.
Ter medo de nichar e perder mercado.
Achar que nichar significa excluir. 

PERSONA DE COMPRA
Os principais erros: 

1.
2.
3.

Quando vendemos mentoria, gosto de pensar que o nosso cliente
somos nós no passado. 
Mentoria passa pela nossa experiência, nosso viés, nosso olhar. Você no
passado encontrando você do presente com certeza daria um super
match. Os valores, modo de pensar são similares, mas você do presente
já entende coisas que você do passado não entendia. Essa é a principal
dica para você definir sua persona de compra. 

Você ainda pode descrever: 
Idade, sexo, profissão, salário, medos, desejos, sonhos, quem segue no
Instagram, quem admira, os problemas que enfrenta, por que compra
sua solução, por que não compra sua solução, que tipos de conteúdo
gosta de consumir nos stories, que tipos de conteúdo gosta de consumir
no feed. 



3 .

O QUE VOCÊ REALMENTE VENDE?
Mentoria pode ser entregue de 3279239202 formas. 
Não é uma profissão regulamentada, ou seja, existe liberdade
criativa nas entregas. A mentoria é a venda do seu conhecimento
e experiência, e isso pode ser feito inclusive com outro nome, em
outro formato, online, presencial, com game, desafio, análise,
consulta...as possibilidades são inúmeras. 
 Apesar de tanta liberdade, novamente, quanto mais específico,
mais fácil de vender. Um dos grandes erros dos Mentores de
Carreira é ter um posicionamento que vende TUDO e por
consequência não vende NADA. 

1.Pessoas e negócios:
é como chover no molhado. Pessoas e negócios é o universo
inteiro. Uma pessoa só dá conta disso tudo?
2.Muitas terminologias: 
alguém consegue ser coach; mentor; analista
comportamental; consultora empresarial ao mesmo tempo
mantendo a excelência?
3.Mentor de que? Coach de que? 
sugestão, escolha uma metodologia e nicho quando se
posicionar nas redes. 



4 .
Em cada rede social uma foto. 
Em cada rede social um nome. 
Em cada rede social uma descrição.
Redes desatualizadas. 
Não existe padrão visual e de imagem. 
Falta capricho nas imagens. 
Você reproduz conteúdo, nã̃o cria conteúdo. 

COMUNICAÇÃO CONFUSA
Sua comunicação não é alinhada. 
Exemplos de erros mais comuns:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 



5 . Você não sabe o que precisa (o básico) para se posicionar e
começar a vender.
Você tem dúvida se precisa ter contrato, que combinados são
importantes, como fazer uma proposta.
Você não sabe como cobrar, cobra acima ou abaixo do valor de
mercado. 
Você não sabe o que fazer quando um cliente não volta.
Você acha que só pode vender por pacote. 
Você atrai os clientes "errados". 

VOCÊ NÃO TEM AS "MANHAS"
Têm coisas que só a prática te ensina. Ou a observação prática. 
Alguns problemas desta fase:

1.

2.

3.

4.
5.
6.



E agora?! 
Talvez a Formação de
Mentores de Carreira

seja para você!



O QUE ESTÃO DIZENDO 
Sobre a Formação de Mentores de Carreira?
Acesse mais depoimentos aqui. 

https://www.linkedin.com/in/treinamentoprofessormentor/
https://www.linkedin.com/in/treinamentoprofessormentor/


VAMOS  NOS  

CONECTAR?
Vamos

acelerar?

contato@4dh .com .br


