
PRESS  K IT

Mentoring 

Karen Waechter
by assessoria de imprensa

P O R T O  A L E G R E -  2 0 1 8



O que é

mentoring?
O mentoring é alguém com experiência em uma

área do conhecimento, guiando o mentorado para

obtenção de resultados, além de conhecer

ferramentas que possam ajudá-lo a atingir metas.  
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“O mentoring é um 

guia, um mestre com 

vasta experiência 

profissional 

compartilhada de 

forma estratégica” 

PRESS  K IT  -  MENTOR ING  KAREN  WAECHTER  



O que é preciso

para ser

mentoring? 

Ter experiência em uma área para guiar um

mentorado para obtenção de resultados, além de

conhecer ferramentas que possam ajudá-lo a

atingir metas.  Existem cursos de formação, porém

voltados para as ferramentas que o profissional de

mentoring pode usar.  
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Quais são as

técnicas?
Inclui conversas e debates sobre o assuntos que

precisa de avanços.  Tudo é feito a partir de um

planejamento, que evolui também de acordo com

a resposta do mentorado. O trabalho consiste em

acompanhar o crescimento e a superação do

profissional diante do que antes era uma

dificuldade. 
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 “O  mentor capta as 

características do 

mentorado e as 

potencializa através de 

estratégias que 

otimizem a melhoria 

dos resultados”
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A quem é

direcionado?
A qualquer profissional que deseje o apoio de

alguém mais experiência em determinada área. A

mentoria pode auxiliar pessoas que estejam

planejando mudança de carreira, empreendedores

e equipes.  O mentor, através da sua expertise e

trabalho direcionado às metas do mentorado,

auxilia e acelera o processo.  
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“À medida que a 

pessoa evolui, as 

técnicas são revisadas 

e adaptadas à nova 

realidade conquistada 

através mentoria. A 

pessoa se sente mais 

feliz e confiante”
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Diferenças:  

Mentoring e coaching 

 Como exemplo: o caso de alguém que queira

iniciar atividades nas redes sociais. O coach vai

fazer perguntas e avaliar as respostas para ver se a

pessoa realmente está preparada para começar. O

mentoring vai traçar um plano, fazer treinamentos e

estimular (e até “cobrar”) o cliente até atingir os

resultados. No coaching, a duração é de 12

sessões, enquanto na mentoria a duração depende

das metas pessoais e do ritmo de cada pessoa.
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Mentoring Karen

Waechter
A gaúcha Karen Waechter, mentoring que já

atendeu a 1.314 pessoas ao longo de 20 anos de

carreira, tem um vasto currículo como docente,

palestrante, autora de livros, artigos publicados em

revistas científicas e veículos de imprensa, além de

ser mestre em Direção de Recursos Humanos,

especialista em Planejamento e Gestão Estratégica,

EAD e Novas Tecnologias e graduada em

Processos Gerenciais.  
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“Eu costumo dizer que sou uma mentoring 

desde os meus nove anos de idade. Nessa 

época, eu já fazia palestras e atividades na 

igreja com crianças um pouco mais novas 

do que eu”, conta Karen. Já na vida 

profissional adulta, quando trabalhava 

dentro de empresas como coordenadora 

ou supervisora, ela desenvolvia 

treinamentos internos buscando guiar as 

pessoas para um próximo nível. “Isso 

sempre me acompanhou na minha 

trajetória. Então, posso dizer que eu 

sempre fui mentora de alguém”, afirma. 

No início da sua formação acadêmica, a 

profissional também cursou sete semestres 

de Graduação em Psicologia. Embora não 

tenha concluído a faculdade, nem tenha 

desenvolvido a prática clínica ou usar 

métodos exclusivos dos psicólogos, Karen 

acredita que os conhecimentos  

adquiridos são muito válidos na atividade 

que desenvolve hoje, já que lhe permite 

detectar perfis e apontar aos seus 

mentorados como eles podem evoluir. 

Em 2012, quando iniciou oficialmente na 

carreira de mentoring, ela já ouvia de 

amigos e, em especial de uma amiga 

coach, que ela deveria se dedicar a um 

talento natural: ajudar pessoas a 

desenvolverem suas potencialidades e, 

através do empreendedorismo, alcançar 

seus objetivos pessoais. “Eu falei para esta 

minha amiga que não queria ser coach e 

ela me disse: não precisa, pois tu já és uma 

mentoring”, relembra. 

Karen afirma que sua maior preocupação é 

com os resultados obtidos pelos clientes. 

“Meu business é o sucesso dos meus 

clientes".  
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Mentoring e 

empreendedorismo

36%
da população brasileira adulta envolvida
com a atividade empreendedora. 

10º posição brasileira no ranking de 
empreendedorismo em estágio inicial -
65 países pesquisados. 

26,2 de brasileiros são empreendedores ou
trabalham por conta. Trata-se de uma
solução de enfrentamento à recessãomilhões

lugar
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Em números, o cenário do empreendedorismo no Brasil. 

" Estudos de 

mortalidade 

de empresas mostram 

que as chances de 

sobrevivência dos 

negócios (e o potencial 

de expansão 

do emprego nos 

Pequenos Negócios) 

aumentam com o 

aumento da 

escolaridade e do nível 

de 

preparo dos 

empreendedores." 

Fonte: SEBRAE. O empreendedorismo 

e o Mercado de Trabalho. Ago. 2017.  

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/70d1237672d36de1ba87890e4cb251cc/$File/7737.pdf


Pautas:
Estabelecimento de metas e o que fazer para

alcançá-las 

Metas profissionais com a filosofia de vida 

Realização pessoal e profissional 

Ferramenta swot: importância para pessoas físicas

e empresas iniciantes 

Plano de negócios e sua importância para a saúde

e longevidade de uma empresa 

Técnicas motivacionais, metáforas e feedback 

Dinâmicas de Grupo 

Desenvolvimento de liderança 

Técnicas de Produtividade 

Imagem pessoal e empresarial 

Marketing digital e pessoal 

Tecnologias de produtividade 
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Releases
Clique no título para acessar 

ROBÔS: ALIADOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO 

EMPRESARIAL

DICAS PARA PLANEJAR UMA MUDANÇA DE 

CARREIRA

Confira mais conteúdos.
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https://karenwaechter.com/2018/06/05/robos-aliados-estrategicos-da-gestao-empresarial/
https://karenwaechter.com/2018/06/05/dicas-para-planejar-uma-mudanca-de-carreira/#more-415
https://karenwaechter.com/category/release/


Contatos
@karenwaechter  

mentoring@karenwaechter.com 

51 997 845 152 [whats] 

karenwaechter.com 
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http://karenwaechter.com/
https://www.facebook.com/karenwaechter
http://instagram.com/karenwaechter/
https://www.linkedin.com/in/kwaechter/

