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APRESENTAÇÃO 
Nível 2. Certified Professional Mentor 

 
Guia do Mentor Profissional 

                         
 
Este manual constitui o segundo guia de estudo para avançar 
nas hierarquizações que a RGM propõe para a certificação de um 
profissional de Mentoria. 
 
Este Guia parte do princípio que o Mentor que chega a ele já é 
certificado na qualidade de Basic Mentoring Practitioner (BMP),  
e que, portanto, já possui pleno domínio dos conceitos e práticas 
estabelecidos no Guia Básico do Mentor e, por isso, agora o 
auxilia, em sua condição de Praticante de Mentoria Certificado, 
como um Mentor que está disposto a dar seu segundo passo 
dentro da hierarquização da RGM e assim avançar em seu 
esforço para unificar conceitos e distinções da disciplina a nível 
internacional, conseguindo validar tais conhecimentos perante a 
RGM, através de um exame que visa a sua certificação como 
"Mentor Profissional Certificado" “Certified Professional Mentor - 
CPM”. 
 
Neste segundo Guia o Mentor encontrará as reflexões que visam 
a compreensão de questões destinadas para o Mentor 
desenvolver seus níveis de capacidade, a partir de cinco pontos: 

• Possuir o “Conhecimento” próprio das distinções da 
disciplina da Mentoria e do modo de ação profissional 
dos Mentores. 
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• Incorporar essas distinções em seu exercício profissional, 
como a bússola que guia suas ações. 

• Diferenciar essas distinções, em relação direta com as 
distinções de outras disciplinas e profissões que ajudam 
o desenvolvimento do ser humano, de modo a não 
interferir nelas e agir com consciência, ética e 
responsabilidade.. 

• Aplicar as distinções, em tempo real e presente, na 
interação com seus Mentees, manifestando domínio em 
torno da singularidade, distinção e identidade da 
Mentoria como disciplina (âmbito científico) e da 
Mentoria como profissão (âmbito da ação). 

• Ser ágil no exercício coerente (científico), eficiente 
(prático) e ético (valores) da Mentoria. 

 
Neste guia, para o desenvolvimento do segundo nível na 
hierarquização RGM, introduziremos algumas ferramentas de uso 
comum na Mentoria, na qualidade de uma simples introdução, 
que convida ao seu aprofundamento pessoal em cada uma 
delas. 
 
 Bem-vindos a este novo espaço de reflexão e compromisso. 
 

                Rede Global de Mentores 
     www.rgmentores.org    
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"subsiste" de múltiplas perspectivas e que tudo pode ser 
complementado para ser potencializado, o cognitivo, o 
sistêmico, o funcional e o operacional, para ganhar e agregar 
valor. 
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‘’Se a janela pela qual contemplamos a vida for uma janela de 
limitações, nosso comportamento manifestará limitações. Se a 
janela for uma crença nas capacidades ilimitadas da mente e do 
corpo, e em nossa capacidade de causar mudanças em nossa 
vida, nos abriremos para a vasta capacidade potencial que 
todos temos à nossa disposição’’.                       Trinidad Hunt 
 

Perguntas para reflexão: 
 

1. Desde sua tradição vinculativa, quais são os paradigmas 
que definem o ser humano em seus comportamentos? 

 
2. Desde sua natureza e princípios orientadores, quais são 

os axiomas que dão coerência, eficácia e legitimidade às 
disciplinas de apoio e/ou acompanhamento ao ser 
humano? 

 
3. Desde as competências e habilidades necessárias, em 

quais axiomas se baseia a disciplina da Mentoria? … 
 

4. E esses axiomas, como são traduzidos em critérios, 
princípios e estruturas de ação, para dar origem ao 
método operacional da Mentoria? 

 
5. Você acredita que as crises precipitam a evolução? … Por 

qué?  
 

6. Desde o estudo das causas finais (teleologia), como deve 
ser definida a disciplina da Mentoria, para diferenciá-la de 
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outras disciplinas e processos de ajuda humana e 
empresarial, e em particular do Coaching? 

 
7. Desde sua estrutura, qual é o método operacional da 

Mentoria?…  
 

8. Em que o método operacional da Mentoria se diferencia 
dos métodos de outras disciplinas que apoiam o 
desenvolvimento do ser humano, e em especial do 
coaching, para se tornar coerente, eficiente, ético e 
legítimo? 

 
 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 
MENTORIA 

 
‘’Tenha muito claro o que você tem a dizer: as palavras 
virão’’. Catón 

 
O guia básico do Mentor, Basic Mentoring Practitioner BMP 
correspondente com o nível 01 de certificação na RGM, tratou 
extensivamente dos fundamentos da Mentoria e este novo guia 
tratará dos restantes componentes do paradigma da Mentoria, 
como uma disciplina com identidade própria, começando pelo 
seu método operacional. 
 
Exporemos os axiomas em que a RGM fundamenta suas 
concepções, entendendo que estas nunca poderão ser 
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reducionistas, pois estamos abertos ao diálogo franco e 
construtivo com outras visões, pois sabemos que tudo que existe 
"subsiste" de múltiplas perspectivas e que tudo pode ser 
complementado para ser potencializado, o cognitivo, o 
sistêmico, o funcional e o operacional, para ganhar e agregar 
valor. 

A partir de uma abordagem racionalista, Einstein afirmou que 
''são nossas teorias que determinam nossas observações'', daí 
nasce a importância de ter claro em que nos baseamos para 
encontrar a finalidade essencial, os diferenciadores, evitar o 
ecletismo-intrusão das disciplinas e demarcar nosso modo de 
ação intencional, em sua estrutura processual, em suas etapas, 
fases e procedimentos fundamentais. 
 
Um axioma é uma proposição assumida dentro de um corpo  
teórico sobre a qual repousam outros raciocínios e proposições 
deduzidos dessas premissas. Por exemplo, em lógica e 
matemática, um sistema axiomático consiste em um conjunto de 
axiomas que são usados, através de deduções, para demonstrar 
teoremas. Exemplos de sistemas axiomáticos dedutivos são a 
geometria euclidiana e o sistema axiomático da lógica 
proposicional.  
 
Um sistema axiomático formal exige três características: 
consistência, independência e completude. 

O construto fundamental que sustenta a razão de ser da 
Mentoria como disciplina, e portanto a sua definição, implica 
uma filosofia de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento 
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do ser humano e organizacional, com uma metodologia 
operacional, para a apropriação de novas estratégias, modelos, 
estruturas, competências e habilidades, que nascem da conexão 
de vivência, experiência e projeção de futuro, entre o Mentor e o 
Mentee. 

Mentor e Mentee, abraçando a incerteza, a potencialidade e a 
inseparabilidade, como leis do paradigma participativo e 
apoiando-se no diálogo estratégico com a inclusão de 
alternativas, como estratégia de construção, conhecimento e 
mudança, mobilizam a percepção e a gestão um do outro. 

 

O método operacional da Mentoria 
                             
‘’Se você quiser ver, aprenda a agir’’. Heinz Von Foerster 
 

A mente humana aborda a realidade usando objetos 
cognitivos, ou seja, estruturas que contêm conhecimentos, 
procedimentos de ação e fundamentos desses objetos 
cognitivos, além da opinião daqueles que desconstroem a 
realidade para torná-la compreensível. 
 
Kant dizia que “a maioria dos problemas não deriva das 
respostas que damos a nós mesmos, mas das perguntas que 
nos fazemos”, portanto, além da essência teórica das disciplinas 
voltadas ao desenvolvimento do ser humano e organizacional, 
o que as torna particularmente diferentes, além do 
conhecimento necessário para construir uma descrição de cada 
uma delas, é o seu método operacional e a forma como o 
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instrumentalizam.  
 
Assim, por exemplo, o método operacional da disciplina do 
coaching é de natureza engendradora: baseia-se no paradigma 
de que o homem carrega em si mesmo o conhecimento, e que 
se concentra em fazer perguntas mais do que em propor 
afirmações. É um método focado na não transferência e na não 
diretividade, ou seja, na busca da verdade dentro da própria 
experiência do coachee.  
 

Por outro lado, o método operacional da Mentoria é de 
natureza geradora, baseia-se no paradigma de que os 
problemas do ser humano são produzidos em sua interação 
com a realidade, e que por isso o mais importante não é saber 
por que o problema existe, mas saber como funciona a 
realidade problemática e o que fazer para resolver o problema 
dentro dela. 

 

Os fundamentos sustentam o sentido do conhecimento. A 
Mentoria se apoia em um método aberto, indutivo, que, a 
partir da busca da complementaridade, possibilita ao Mentor 
mobilizar as diretrizes para que se transformem em 
colaboração, na hora de transferir a instrução técnica sobre o 
fazer através da demonstração, e ao guiar-acompanhar o 
Mentee, em seu esforço para entender e compreender de uma 
maneira diferente, ao trabalhar a realidade a partir da 
possibilidade e ao adquirir novas competências e habilidades. 
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Sabendo que toda explicação é uma hipótese, Mentor e 
Mentee vão avançando no reconhecimento e na 
demonstração empírica de que é possível. Para isso, vão 
avançando de proposição em proposição, de conceito prático 
em conceito prático, em um processo de descoberta 
autocorretiva, até chegar à construção dos princípios 
orientadores de uma ação que transforma os problemas em 
oportunidades e proporciona ao Mentee as ferramentas 
necessárias para criar momentum, ou seja, trabalhar 
simultaneamente nos níveis perceptivo, emocional e 
comportamental, a fim de desenvolver competências e 
habilidades que possibilitem seguir em frente, de uma maneira 
diferente, e manter-se em movimento por sua própria inércia. 

 

O método operacional da Mentoria consiste em que, com sua 
experiência prática, o Mentor passa a gerar conversas para o 
fechamento de lacunas manifestas, em consciência e 
responsabilidade, por seu Mentee.  

 

Para isso, o Mentor inicia o processo fazendo perguntas que 
sejam adequadas, sucessivas e estruturadas com base em 
alternativas, que ajudem ao Mentee a evoluir em sua 
percepção-conduta e a partir daí, Mentor e Mentee constroem 
respostas e alternativas na direção necessária para a solução 
de situações-problema e, assim, se promove o 
desenvolvimento de novas competências e habilidades no 
Mentee para enfrentá-las com sucesso. 
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Os postulados da disciplina da Mentoria 
 
A disciplina da Mentoria, como estruturadora dos processos 
que induzem o Mentee a evoluir, não só em seus próprios 
comportamentos, mas também em suas próprias modalidades 
perceptivas e de atribuição causal, se apoia nos seguintes 
postulados: 

1) A Mentoria é, em essência, uma estratégia de 
desenvolvimento e aprendizado significativo, baseada no 
modo de ação dos Mentores, como a expressão de um 
exercício profissional  

2) A Mentoria trata da forma como o Mentee percebe e 
gerencia sua própria realidade, através de seu 
comportamento – resultado, diante de si mesmo, dos 
outros e do ambiente, mobilizando seus modelos de ação, 
para que decida agir sobre sua realidade, de forma 
proativa e transformadora.  

3) A Mentoria se expressa através do processo de aprendizado 
significativo – ativo – transformador, pela modelagem de 
um Mentee, a partir do exercício dialógico - relacional - 
profissional com um Mentor.   

4) No exercício da Mentoria, mediado pelas metodologias e 
ferramentas que surgem dos diálogos estratégicos, o 
Mentor implanta uma relação profissional voltada ao 
desenvolvimento do Mentee para guiá-lo, orientá-lo e 
acompanhá-lo, em seus processos de desenvolvimento de 
habilidades e competências, com senso de utilidade para 
suas atividades, contextualizadas em seu exercício 
empresarial – de trabalho ou social. 
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5) A Mentoria, ao se tornar uma expressão viva e um reflexo 
de causalidades e intencionalidades, busca desenvolver 
experiências de conexão, relações e processos, pelos quais o 
Mentor investe no outro, o Mentee, ao compartilhar 
entendimentos, recursos e oportunidades que lhe são dadas 
pela vida e conquistadas através de seus próprios processos 
de aprendizado, que trazem à tona valores, habilidades e 
competências, decorrentes de tais processos e que 
acabaram por forjar sua identidade pessoal, seus atributos e 
suas habilidades. 

6) Através dos exercícios dialógicos estratégicos associados à 
Mentoria, os pontos fortes, recursos e contatos pessoais do 
Mentor são disponibilizados ao Mentee, para ajudá-lo a 
alcançar as suas metas e a projetar-se com melhores 
ferramentas para o futuro.  

7) Cada problema - oportunidade do Mentee é em si um 
objetivo direto de aprendizado direto e, para abordá-lo 
adequadamente, é necessário entender a realidade, as 
oportunidades e o ritmo do Mentee. 

8) Alcançamos os estados de ser que nos fazem aparecer e 
agir como fazemos e estar onde estamos, por todos aqueles 
que não hesitaram em compartilhar suas vidas, tempo e 
esforço, para nos apoiar, desafiar e ajudar no caminho da 
nossa evolução e elevação. 
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OS TIPOS DE  
MENTORIA 
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De natureza, estrutura e dinâmica, existem vários tipos de 
processos de Mentoria, que vão desde o mais informal ao mais 
formal. 
 

Mentoria Informal 
 
A Mentoria Informal não tem um modelo pré-definido, mas 
Mentor e Mentee escolhem-se mutuamente e também 
escolhem as regras, natureza e duração da sua relação. 
 

Mentoria entre Pares 
 
Quando a relação de Mentoria ocorre entre indivíduos da 
mesma idade, papel ou status, de tal forma que cada um deles 
atua como um Mentor para o outro, e cada um pode contribuir, 
seja com experiência ou habilidade. Implica, portanto, uma 
relação horizontal, entre colegas, parceiros ou indivíduos que se 
percebem mutuamente como iguais. Dentro dessa relação de 
igual para igual (entre pares), pode haver Mentorias mais 
recíprocas ou, ao contrário, com papéis mais estabelecidos 
(Mentor-Mentee). 

 
Mentoria Reversa 
 
É uma relação em que a Mentoria é recíproca, de forma que é o 
Mentor que aprende com o Mentee um modo diferente de ver 
ou fazer as coisas, uma perspectiva associada ao geracional ou 
a determinadas práticas tecnológicas. Se diferencia da Mentoria 
entre Pares porque ocorre entre indivíduos com diferentes 
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status e papéis dentro dessa comunidade, entre Mentores e 
Mentees, entre veteranos e novatos. No entanto, a dinâmica de 
aprendizado em ambos os casos é igualmente flexível e 
recíproca.  

 

Mentoria em Grupo 
 
Ocorre quando o Mentor apoia um grupo de pessoas em torno 
de um projeto ou interesse comum. Não estabelece relações de 
Mentoria individual, mas sua ação é orientada para o benefício 
do grupo, para seu objetivo ou propósito compartilhado. A 
forma de estruturar essa relação aceita diferentes modelos, 
como a formação de círculos flexíveis em torno da figura do 
Mentor ou o desenvolvimento de projetos orientados a uma 
realização específica.  

 

Mentoria Formal  
 
A Mentoria Formal segue um programa altamente estruturado, 
com objetivos estabelecidos, uma relação Mentor-Mentee pré-
estabelecida e regulamentada por uma empresa ou instituição, 
e exige uma política de avaliação ou validação do serviço.  

 
Condições da Mentoria Formal 

 
Para apoiar o processo de mudança, através da Mentoria 
formal, é necessário utilizar ferramentas que possibilitem uma 
participação ativa e dinâmica do Mentee na construção de seu 
aprendizado, com base na experiência pessoal do Mentor. 
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As condições para que a Mentoria formal possa realmente se 
tornar uma fonte de aprendizado significativo para o Mentee 
são as seguintes: 

1) Ênfase na relação: o Mentor manifesta um interesse e uma 
aceitação genuínos dos sentimentos e necessidades do Mentee, 
o que é evidenciado por sua atenção ativa e empática. 

2) Ênfase nas informações: o Mentor solicita diretamente 
informações detalhadas e oferece sugestões específicas aos 
seus Mentees sobre seus planos imediatos e o andamento do 
plano visando alcançar suas metas pessoais, profissionais ou 
organizacionais. 

3) Abordagem de desenvolvimento: o Mentor guia os Mentees 
através de uma exploração de seus interesses, habilidades, 
ideias e crenças, para desenvolver novas formas de conceber o 
mundo e interagir nele, a partir da geração ativa de novas 
competências e habilidades, para o funcional, o transversal e a 
visão e implementação estratégica. 

4) Abordagem de confronto: o Mentor estabelece desafios para 
o desenvolvimento dos seus Mentees, nas áreas específicas de 
competência que são motivo de desenvolvimento. 

5) Abordagem da experiência do Mentor: o Mentor compartilha 
experiências de sua vida e sentimentos para personalizar e 
enriquecer a relação em seu papel como modelo para seus 
Mentees, sem se deter em considerações imobilizadoras, 
associadas ao passado, e se mobilizando, com mentalidade de 
aprendiz, rumo ao conhecimento das novas realidades do  
ambiente, para dançar com elas. 

6) Abordagem de desenvolvimento da visão do Mentee: o 
Mentor estimula o pensamento crítico dos Mentees para que 
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possam visualizar seu próprio futuro e desenvolver seu 
potencial pessoal e vocacional, através da geração de uma 
filosofia que possibilite a eles caminhar, crescer e amar. 

7) Abordagem da metacognição e autorregulação do 
aprendizado: o Mentor se mostra estável, notável ou 
verbalizável e falível e a partir daí implementa uma atitude 
reflexiva sobre o que sabe que sabe. Faz uma abstração 
reflexiva sobre suas áreas de cognição e decide que pode 
torná-las, deliberativas assim como construtoras de novas 
realidades e experiências metacognitivas para o Mentee. 
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MUNDOS DE 
POSSIBILIDADE PARA OS 
PROCESSOS DE 
MENTORIA 
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‘’Loiros ou morenos nascemos, simpáticos ou antipáticos nos 
tornamos”. Fortius 

 
Desenvolvimento de competências e habilidades 

Em nosso primeiro guia BPM dissemos que os processos de 
Mentoria buscam o desenvolvimento das habilidades 
necessárias do Mentor para exercer a Mentoria.  

Agora vamos inverter e pensar que essas mesmas habilidades 
terão que ser desenvolvidas pelo Mentee, na hora de descobrir 
"como" manter a sintonia e considerar o fator "o que mais", ... 
que pode abranger uma infinidade de possibilidades como: 

 
1) Habilidades de busca de informações. 
2) Habilidades de assimilação e retenção de informações. 
3) Habilidades organizacionais. 
4) Habilidades inventivas e criativas. 
5) Habilidades analíticas. 
6) Habilidades na tomada de decisões e na resolução de 

problemas. 
7) Habilidades comunicacionais e conversacionais. 
8) Habilidades sociais. 
9) Habilidades metacognitivas e autorreguladoras da 

execução de tarefas, processos e procedimentos 
orientados para a obtenção de resultados e 
cumprimento de objetivos – metas – de vida ou carreira, 
de áreas funcionais, transversais ou de integração, e de 
visão e implementação estratégicas. 
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Isso ocorre ao promover sempre instruções, modelagens, 
guias e outros, que se tornam mediadores para seu uso 
especializado no plano interpsicológico, de poder e 
influência do Mentee, para antecipação, análise, apreciação e 
ação contextualizada, que se sintetiza na capitalização da 
experiência com conhecimento especializado, depois de 
escutar para saber o que e quando agregar conhecimento 
empírico. 

 

Aplicações da Mentoria 
 

Filho, como posso te ajudar a ver?... Posso te oferecer meus 
ombros para que você suba neles?... Agora você vê mais longe 
do que eu... Agora você vê por nós dois... Não vai me dizer o que 
vê?... H. Jackson Brown, Jr. 

 
A Mentoria pode ser aplicada praticamente a qualquer campo 
da atividade humana. Abaixo estão alguns exemplos entre os 
mais comuns. 
 

Mentoria de pessoas - Desenvolvimento do potencial 
humano 

 
• Mentoria para o desenvolvimento de gestores e líderes. 
• Mentoria para o desenvolvimento de políticos. 
• Mentoria para desenvolvimento médico. 
• Mentoria para o desenvolvimento de atletas profissionais. 
• Mentoria para o desenvolvimento de atletas olímpicos. 
• Mentoria para o desenvolvimento de artistas. 
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• Mentoria para o desenvolvimento de talentos. 
• Mentoria para o desenvolvimento profissional. 
• Mentoria para o desenvolvimento espiritual. 
• Mentoria para o desenvolvimento das relações familiares. 
• Mentoria para o desenvolvimento da vida. 
• Mentoria para o desenvolvimento de Mentores. 

 
Mentoria de processos - Desenvolvimento do potencial 

organizacional 
 

• Mentoria para o desenvolvimento de empresas. 
• Mentoria para o desenvolvimento de franquias. 
• Mentoria para o desenvolvimento de modelos multinível. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empresas familiares. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empresas de 

serviços. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empreendedores. 
• Mentoria para o desenvolvimento de startups. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empresas 

tecnológicas. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empresas de moda. 
• Mentoria para o desenvolvimento de instituições de 

ensino. 
• Mentoria para o desenvolvimento de organizações civis. 
• Mentoria para o desenvolvimento de empresas 

sustentáveis. 
• Mentoria para o desenvolvimento de meios de 

comunicação. 
• Mentoria para o desenvolvimento social. 
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Todos estes exemplos de Mentoria podem ser desenvolvidos de 
maneira formal ou informal, individual ou em grupo.  
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Mentoria e Ambiente Empresarial 
 
“Inteligente é aquele que aprende com suas experiências, mas 
Sábio é aquele que aprende com suas experiências e as 
experiências dos outros”. 
 
Um empreendedor, entendendo como tal qualquer pessoa que 
vai em busca do que quer e não fica esperando que as coisas 
aconteçam, deve contar com uma série de Mentores para 
auxiliá-lo, primeiro para identificar as necessidades insatisfeitas 
no mercado, depois para estabelecer as projeções financeiras, e 
as necessidades de dinheiro para cobrir o início do negócio, até 
alcançar seu ponto de equilíbrio, e assim para a estruturação de 
cada uma das diferentes áreas da empresa. 
 
"Antes de ter, é preciso ser", porque senão o negócio não vai 
durar. Para ter uma empresa, preciso ser um empresário e a 
pergunta é: o que é um Empresário? Um empresário é uma 
pessoa com uma visão, capaz de recrutar recursos, atribuí-los e 
delegar tarefas específicas, comunicar e motivar, correr riscos 
entre outras coisas… então, aí vai a outra pergunta: estou sendo 
assim? O que eu tenho que trabalhar interiormente para ser 
assim?  
 
E aí sim, vou entender que não preciso de um Mentor, mas de 
vários Mentores, pois cada uma das áreas pessoais e 
empresariais exige certas competências, que por suas 
diferenças acabam por exigir complementaridade.  
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CARACTERÍSTICAS, 
VANTAGENS E LIMITES 
DA MENTORIA 
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Características da Mentoria 
 
Como já foi dito, a Mentoria trata da forma como o Mentee 
percebe e gerencia sua própria realidade, através de seu 
comportamento – resultado, diante de si mesmo, dos outros e 
do ambiente, mobilizando seus modelos de ação, para que 
decida agir sobre sua realidade, de forma proativa e 
transformadora.  

 
O modo de ação dos Mentores é um modo de ação 
profissional, cujo objetivo é capacitar os Mentees e se expressa 
através do conjunto de processos, métodos e ferramentas, 
pelos quais o Mentor oferece, de forma pragmática e objetiva, 
apoio e oportunidades de desenvolvimento contínuo para o 
Mentee.  
 
Trata-se de uma relação voluntária e pessoal, baseada na 
confiança, que, através de um laço de auto-reforço, faz com 
que o comportamento do Mentor e do Mentee se influenciem 
mutuamente, no próprio processo, buscando melhorar o 
aprendizado, a aquisição de novas experiências, de novas 
competências e habilidades, assim como desenvolver o 
potencial do Mentee, através de um processo sistêmico pelo 
qual o Mentor apoia a trajetória e o desenvolvimento do 
Mentee. 
 
Em essência, pelas suas características, a Mentoria é e baseia-se 
em: 

• Uma relação pessoal, não hierárquica. 
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• Um processo de transferência através da cooperação, 
portanto, o envolvimento do Mentee é fundamental. 

• A continuidade, pois requer um período de tempo. 
• A ajuda, já que o Mentor não julga. 
• A confidencialidade. 

 
 

Vantagens da Mentoria 
 
A Mentoria é medida por seus resultados, tanto para o Mentor 
quanto para o Mentee, e daí derivam suas vantagens. 
 
 
1) Para os Mentees: 
A principal vantagem está na orientação e guia que recebem do 
Mentor, para desenvolver maior confiança em si mesmos e no 
acesso a redes e outros recursos que de outra forma seriam 
mais complexos de obter. 
 
A Mentoria pode ajudá-los a identificar e superar as barreiras 
ou lacunas de comportamento/desempenho, ao mesmo tempo 
em que apoia seu desenvolvimento pessoal e profissional, ao 
incentivá-los a aumentar sua motivação e estimulando-os a 
alcançar suas aspirações. Acelerar suas curvas de aprendizado 
em relação ao assunto que estão abordando com seus 
Mentores. 
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2) Para os Mentores:  
A satisfação de servir de fonte e farol para outras pessoas, a 
partir de uma vocação altruísta.  

• Aquisição de novos referenciais, novas percepções, 
graças à relação com os Mentees, em função de seu 
próprio aprendizado. 

• Desenvolvimento de suas próprias competências (por 
exemplo, as de comunicação). 

Os Mentores (assim como os Mentees) compartilham suas 
diferentes bagagens culturais, sociais e econômicas, o que 
acaba sendo muito enriquecedor para ambos, além de ser uma 
excelente oportunidade para desenvolver suas competências 
comunicativas interculturais. 
A Mentoria se constitui um investimento lucrativo. 
 
3) Para as Organizações: 

• Aumentam o capital intelectual das organizações, 
difundindo o conhecimento e transferindo experiências 
úteis para tomar melhores decisões e produzir 
resultados estratégicos. 

• Aumentam a motivação e o compromisso individual e 
compartilhado (trabalho em equipe), contribuindo assim 
para a geração de valor. 

• Favorecem a transmissão de cultura, de valores e seu 
desenvolvimento. 

• Desenvolvem o potencial de liderança e melhoram a 
qualidade diretiva. 

• Aceleram a curva de aprendizado, facilitando a 
integração mais rápida e eficaz de novas contratações e 
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promoções. 
• Aumentam a retenção dos profissionais, evitando a 

perda de talentos e economizando custos de 
substituição. 

• Apoiam as políticas de igualdade e equidade de gênero. 
• Criam uma carteira de profissionais para promoção e 

sucessão de cargos-chave. 
 

Limites da Mentoria 
 
É importante estar ciente dos limites que a Mentoria tem. 

• Os Mentores não são tutores, nem formadores, nem 
professores. Seu papel consiste em compartilhar suas 
experiências com os Mentees. 

• Também não são orientadores profissionais, sociais ou 
educacionais, muito menos consultores financeiros. 

• Eles não podem ter uma resposta para tudo. Seu 
trabalho consiste em conhecer as outras fontes de apoio 
e ajudar os Mentees a utilizá-las. 

• Um Mentor deve ser um bom ouvinte, alguém com 
quem se possa conversar, mas ele não é um amigo. 

 
Os mitos da Mentoria 

 
Mito 1:  Uma pessoa tem apenas um Mentor por toda a vida. 
Isso não é realista e é até injusto. Não podemos esperar que 
uma pessoa nos capacite em todas as áreas da vida. São muitas 
as pessoas valiosas que silenciosamente constroem em nossas 
vidas. 
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Mito 2:  Os Mentores seriam aqueles que têm mais de 60 anos. 
Na verdade, não existe limite de idade. Mentores eficazes podem ter 
seus 20 e poucos anos, se os recursos que possuem 
corresponderem às necessidades dos outros. 

Mito 3: Pensar que tenho muito pouco a oferecer aos outros 
como Mentor. Não é assim; existem jovens cheios de 
conhecimento, experiência e vida para compartilhar. Apenas 
por acreditar em outro líder e apoiá-lo, você o liberta a 
compartilhar sua ajuda e capacitação valiosos.  

Mito 4: Em algum momento da vida, cada um chega a pensar e 
sentir que "poderia fazer isso sozinho”. Na realidade, na maioria 
das vezes teríamos nos destruído antes do tempo em meio às 
pressões, se não fosse pela compreensão e pela ajuda recebida 
dos Mentores, que nos olharam com compaixão e com fluxo de 
vida, e nos deram uma palavra, um abraço ou um 
entendimento que nos iluminou o resto do caminho. 

 
 

Você está pronto para ser um Mentor Profissional?  
Pergunte a si mesmo:  

a. Você tem observado uma pessoa a quem você 
poderia dar perspectiva e fornecer sabedoria, apoio e recursos 
que possam guiá-la a crescer e se desenvolver como a pessoa e 
o líder que ela pode chegar a ser? 

b. Você anseia por ajudar os outros a crescer e 
alcançar um nível de eficácia que eles sentem que ainda não 
experimentaram? 
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c. Você quer impactar profundamente a vida dos 
outros, para que eles cheguem a ser o que ainda não captam 
neste exato momento, mas que você já detectou com seus 
olhos de águia? 

 
Se a resposta para as três perguntas for SIM, você está pronto 
para iniciar sua jornada como Mentor Profissional. 

 

Em Síntese 
 
O diálogo estratégico com menção de alternativas constitui o 
método operacional da disciplina da Mentoria e não se 
concentra no “por que” o mundo existe, mas em “como 
funciona” e principalmente sobre “o que fazer” para gerenciá-lo 
de forma adequada e produtiva. 

 
O significado etimológico de diálogo, dia-logos, "inteligência a 
dois, troca de inteligências ou encontro de inteligências", 
refere-se a um ato de comunicação através do qual se obtém 
um conhecimento novo, se descobre em conjunto algo mais do 
que o que se pode descobrir sozinho. 

 

Portanto, o método operacional da Mentoria é um método 
diretivo e centrado na transferência Mentor - Mentee, que 
cuida para que o Mentee, a partir do conhecimento prático do 
Mentor, descubra as alternativas de ação através de metáforas, 
aforismos, argumentos, perguntas sabiamente propostas e co-
construção das respostas.  
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"No final da jornada nos encontraremos no ponto de partida". 
Com esta imagem poética, Thomas Stern Elliot nos dá a ideia 
de que o final de uma coisa abre o início de outra. Isso vale 
também para o diálogo estratégico. É por isso que nos 
concentramos na Mentoria como uma disciplina dinâmica e 
disruptiva, que, fundamentada em um âmbito científico, 
desenvolve postulados que conferem  singularidade, distinção 
e identidade aos Mentores profissionais.   
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ABORDAGENS NOS 
PROCESSOS DE AJUDA 
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No guia BPM, Basic Mentoring Practitioner, afirmamos: desde a 
tradição vinculativa, qualquer disciplina de apoio ao ser humano 
deve ter princípios orientadores, estruturas relacionais-
procedimentais e um método operacional. 
 
As diferentes disciplinas apontam para a construção de cenários 
que guiem a construção da pirâmide de coerência científica, 
orientada para a prática profissional, e o estabelecimento dos 
limites lógico-axiológico-legais, que surgem da visão de cada 
uma delas na hora de realizar sua abordagem e de estabelecer 
consequentemente seu método operacional para gerar ou 
enfrentar a alteração do equilíbrio homeostático do ser humano 
que está sendo acompanhado em um processo de 
desenvolvimento.  
 
Daí surgem suas categorias de competências, suas 
metacompetências e suas dinâmicas diferenciadoras. 
 
O equilíbrio homeostático do ser humano é construído pelas 
“formas” nas quais ele se apoia, que constituem as “armadilhas” 
que o mantêm cativo em seus paradigmas e crenças limitantes.  
 
Para enfrentar tais "armadilhas", por exemplo, o coaching se 
baseia na não transferência e na não diretividade, enquanto a 
Mentoria se baseia na transferência e na diretividade, como 
afirmamos desde o primeiro guia. 
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Enfatizando: O método operacional constitui o verdadeiro 
diferencial das diversas disciplinas profissionais de apoio e 
acompanhamento ao desenvolvimento do ser humano.  
 
O pensador e escritor Leonardo Ravier, doutor em economia 
pela Universidade Rey Juan Carlos e doutor em psicologia pela 
Universidade Autônoma de Madri, nos oferece uma síntese 
muito interessante para entender comparativamente as 
abordagens dos processos de ajuda.  
 
Elementos 
constituintes 

Descrição comparativa de abordagens 

 
Epistemologia 

Centrado no 
conhecimento 
explícito-técnico-
impessoal 

Centrado no 
conhecimento 
implícito-tácito-
pessoal 

 
Teleologia 

Com o objetivo de 
transferir 
conhecimento daquele 
que ajuda para o 
ajudado 

Com a finalidade de 
gerar conhecimento 
em, de e para o 
ajudado em si 

Metodologia 
operacional 

Abordagem com 
transferência Diretiva 

Abordagem sem 
transferência Diretiva 

Paradigma Da transferência Da geração 
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''O Universo é exatamente o que cada dia, cada um, ''ordenou'', 

através de suas invocações e a ''realidade'' corresponde ao mapa, 
de onde cada um transita''.  

 
Ao estabelecer seu método operacional, a Mentoria é 
reconhecida como uma disciplina cuja abordagem se estabelece 
a partir de uma dinâmica de intervenção centrada no paradigma 
da transferência, cujo resultado requer o conhecimento e a 
experiência do Mentor, que deve definir previamente o que o 
Mentee quer, colocar em palavras, para, a partir daí, iniciar o 
caminho que torna possível "transformar o caos em ordem" e 
conseguir que a pergunta do "como" esteja subordinada à 
pergunta do "o quê", e a partir daí constituir a peça essencial do 
método operacional da profissão de Mentor.   
 
‘’Sem um mapa, toda jornada está destinada, desde o início, ao 
extravio." Assim, no mapa está a lógica secreta que guia o 
Mentor, para que conduza o Mentee a acessar a si mesmo, 
através das chaves, referências e orientações que surgem das 
conversas entre Mentor e Mentee. 
 

‘’Cada jornada precisará um mapa distinto, que ensine e dê as 
chaves, referências e orientações necessárias com as quais se 

conduzir em cada um dos caminhos que deseja percorrer para 
alcançar seu objetivo”. 

 
O importante mesmo é construir cenários que deem origem ao 
desenvolvimento do pensamento mágico, ou seja, aquele 
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pensamento que se surpreende com a realidade e que, através 
da palavra, mobiliza as ações que a transformam. 
 
Tendo clara a meta Mentor - Mentee, e estabelecendo o mapa 
que conduz a ela, se torna necessário um sistema e um método, 
que possibilitem percorrer os caminhos pelos quais se torna 
possível o aparentemente impossível.  
 
Dado que a eficácia de um método está subordinada ao 
resultado que se pretende alcançar, o Mentor trabalha 
desenhando cenários que guiem à alteração do equilíbrio 
homeostático do Mentee. 
 
No entanto, sabendo que a fragilidade dos limites contrasta com 
a solidez dos métodos, o Mentor trabalha a partir de um 
relativismo avaliativo dos sistemas e métodos, guiado pelas 
seguintes referências: 
O melhor método é aquele que pode integrar mais sistemas. 
O sistema é para um assunto, o método é para o todo. 
O método que alcance os melhores resultados no que se deseja 
alcançar é o melhor método. 
Um método é melhor do que o outro quando toma como efeito 
o que o outro método toma como causa.   
Um método é melhor do que o outro quando detecta uma causa 
mais sutil do que a detectada pelo outro método. 
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MENTORIA E  
TIPOLOGIA DOS 
CONHECIMENTOS 
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Tipologias do Conhecimento  
 

Dado que um Mentor trabalha essencialmente a partir 
do conhecimento empírico, se torna imprescindível que 
tenha muita clareza sobre a tipologia do conhecimento, 
as suas características, valor e relevância, e as 
competências que cada tipo de conhecimento 
possibilita, para que possa diferenciar sua habilidade 
profissional daquela que promove as outras áreas do 
conhecimento. 

 
Especificar a tipologia do conhecimento permite diferenciar 
claramente o papel de um Mentor do de outros profissionais 
que possam ser semelhantes. 

Um exercício de síntese conceitual, elaborado pelo 
engenheiro Roberto Carlos Zepeda Rojas, nos leva a 
entender que existem quatro tipos de conhecimento de vital 
importância para entender o papel que pode ser 
desempenhado, a partir do conhecimento, ao ajudar outra 
pessoa, e a partir daí poderemos compreender as diferentes 
modalidades do conhecimento necessárias em diferentes 
modos de ação profissional. 

Vejamos as características, o valor e a relevância, e as 
competências que cada tipo de conhecimento permite 
desenvolver.
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Conhecimento Científico 
 

Características: 
 

a. Observa a natureza e a realidade social, a analisa, 
conceitua e experimenta para tentar modificá-la. 

b. Produz tecnologia, desenvolve modelos e 
experimentos aplicados que permitem o 
desenvolvimento social e o aumento da cultura. 

 
Valor e relevância: 

 
a. A ciência se expressa a partir dos modelos, teorias e 

formas de experimentação. 
b. Se caracteriza sobretudo por possuir uma série de 

objetos de estudo, métodos, técnicas e valores. 
c. São produzidos sistematicamente e constituem, talvez, 

o tipo de conhecimento mais importante da 
humanidade. 

 
Competências que permite desenvolver: 

 
a. Explica de forma ordenada e lógica o mundo que nos 

rodeia. 
b. Desenvolve a observação e a experimentação para 

produzir conhecimento. 
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c. Propicia imaginar e criar maneiras interessantes de 
perceber a realidade e transformá-la. 

d. Explica o mundo e oferece soluções reais. 
 

Conhecimento Empírico 
 

Características: 

a. Pode ser demonstrado porque se baseia na 
experiência que se tem do mundo. 

b. É obtido ao realizar uma ação por repetição ou ao 
perceber um objeto várias vezes. 

c. É produzido através dos sentidos, ao experimentar 
sensações sobre a realidade com a qual se interage. 

 
Valor e relevância: 

a. Esse conhecimento tem a qualidade de ser particular, 
porque é conhecido por meio da experiência e da 
percepção. 

b. Esse conhecimento permite uma conexão imediata 
com a realidade, mesmo quando apenas uma parte de 
tudo que nos rodeia é conhecida. 
 

Competências que permite desenvolver:  

a. Já que o conhecimento empírico não é geral, permite 
identificar que cada experiência é diferente, já que 
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cada indivíduo sente a vida de uma forma diferente. 
b. O momento de experimentar sensações diante do que 

nos rodeia, nos permite sentir outros tipos de emoções 
e valorizar a natureza de uma forma diferente. 

c. Permite resolver de forma prática os problemas que 
surgem. 

 
Conhecimento Intuitivo 

 

Características: 
 

a. Permite que o ser humano se desenvolva de forma 
efetiva no mundo e saiba o que é relevante. 

b. Não requer comprovação para ser considerado certo, 
já que é nutrido pela experiência cotidiana. 

c. Se refere ao conhecimento que se experimenta diante 
das coisas, objetos e fenômenos do mundo, tal como é 
e como se apresenta. 

 

Valor e relevância: 
 
A este conhecimento, por vezes, se dá pouca importância 
quando comparado com a ciência; no entanto, deve-se 
considerar que através do conhecimento intuitivo a maioria 
dos problemas, obstáculos ou circunstâncias são resolvidos. 
 
 



 
CPM. Guia do Mentor Profissional.  52 

 

Competências que permite desenvolver: 
 

a. Permite decidir em quais situações da vida cotidiana é 
conveniente usá-lo. 

b. Permite pensar e sentir nossas próprias experiências 
ou alguns problemas novos ou o que geralmente 
surge. 

 

Conhecimento Teológico 
 

Características: 
 

a. Se baseia na tradição escrita ou oral e é normativo: 
produz regras, normas e valores que não são 
questionados. 

b. É gerado através de rituais e ações que fazem 
referência a um ser sagrado. 

c. Tem um conjunto de saberes que é sagrado e 
inquestionável. 

d. Produz crenças e confiança, já que não precisa ser 
demonstrado. 

 
Valor e relevância: 

 
Parte desse tipo de conhecimento permite explicar os 
acontecimentos da vida para ordenar, harmonizar e agir no 
mundo a partir de uma visão sagrada e confiável. 
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Competências que permite desenvolver: 
 
Permite questionar e distinguir os fatos comprováveis 
daqueles que não são, assim como avaliar certas práticas 
que são baseadas em crenças. 
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MENTORIA E 
ECOSSISTEMA DE 
DISCIPLINAS 
DIFERENTES E 
COMPLEMENTARES 
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Ecossistema de disciplinas e modalidades de 
acompanhamento complementares 
 

‘’Ter pessoas em quem se pode confiar e com quem se pode 
conversar, pessoas que possam oferecer conforto, ajuda e 
conselhos, nos protege do impacto mortal dos traumas e 

dos contratempos da vida’’. Daniel Goleman. 
 

O objetivo deste capítulo é observar cada uma das 
disciplinas e modalidades de acompanhamento, que são 
coadjuvantes no desenvolvimento de outros seres humanos, 
resgatando seus pontos fortes e marcando suas diferenças, 
para que cada leitor possa discernir qual papel está 
desempenhando no momento de acompanhar outra pessoa, 
sabendo que cada profissional de desenvolvimento humano 
pode tender a comportar-se ora como Mentor, ora como 
Coach, ora como Treinador, ora como Professor, ora como 
Conselheiro, e um longo etc. 

Embora às vezes seja funcional agir a partir de mais de uma 
disciplina do conhecimento, para ajudar alguém de acordo 
com suas necessidades particulares e circunstâncias de 
crescimento e desenvolvimento, é muito pouco funcional 
não reconhecer as particularidades de cada disciplina.  

Nos aproximando dessa atualização conceitual, podemos 
estruturar uma breve síntese, enfatizando especialmente os 
encontros e desencontros entre Mentoria e Coaching. 
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Mentoria e Coaching 
 

As distinções metodológicas básicas 
 

Na RGM partimos da premissa de que todo Mentor pode ser 
um Coach, desde que tenha sido treinado para tal, mas que 
nem todo Coach é um Mentor, (o Coach não precisa ser 
especialista na área de atuação do cliente, como é exigido do 
Mentor); seria um bom ponto de partida na hora de fazer 
distinções entre essas duas disciplinas profissionais. 

A diferença fundamental reside no grau de experiência e 
formação na ação que o Mentor deve ter e nos tipos de 
diálogos que fundamentam ambas as profissões. 

Quanto ao Coach externo, ele realmente não precisa 
conhecer a fundo o negócio ou o trabalho de seu cliente 
para ajudá-lo a maximizar seu potencial. Mesmo no Life 
Coaching (coaching de vida), o Coach ajudará a pessoa a 
esclarecer quais são seus desejos e objetivos pessoais na 
vida e colocar em prática um plano de ação para alcançá-los. 
Não precisa ter uma experiência para transferir. 

Ao contrário do Coach, o Mentor tem que ser uma figura de 
referência para a transferência, deve ter experiência na área 
motivo de Mentoria, com uma experiência na empresa ou 
no âmbito em que o Mentee quer progredir, e ter uma 
trajetória de vida e valores humanos para transmitir, 
associado à necessidade deste.  
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Além disso, os Mentores contam com outros recursos para 
apoiar o progresso pessoal e profissional de seus Mentees, 
como a lista de contatos e sua própria influência pessoal. 

A influência do Mentor costuma ter uma projeção de longo 
prazo, ao invés de focar no alcance dos objetivos e no 
desempenho das tarefas atuais.  

 

Mentoria e Coaching são duas disciplinas, com 
metodologias de desenvolvimento humano muito 
poderosas, tanto para os indivíduos como para as 
organizações. São muito parecidas em sua natureza, mas 
diferem em seus princípios orientadores. São 
semelhantes nas competências e habilidades 
fundamentais, mas são separadas em suas estruturas 
procedimentais, relacionais e conversacionais. 

 

Ambas compartilham a missão de potencializar o 
desenvolvimento pessoal e profissional, têm pilares 
filosóficos semelhantes na hora de falar sobre os seres 
humanos e sua necessidade de acompanhamento, e ambas 
exigem habilidades pessoais e interpessoais avançadas, tanto 
do Mentor quanto do Coach; porém, diferem nas posições 
quanto à transferência e diretividade, pois o Coaching não se 
fundamenta nelas e a Mentoria, sim. E assim um longo etc.   
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Qual é o papel do Mentor? 
 

Segundo a Rede Global de Mentores, um Mentor é um ser 
humano que, a partir do seu conhecimento, compreensão e 
experiência de vida, nutre outro ser humano, o Mentee, com 
reflexão, experiência e conhecimento, guiando-o e 
acompanhando-o em uma experiência de aprendizado 
vivencial, para que desenvolva comportamentos e 
habilidades, que o conduzam a desempenhos e resultados 
superiores, nos diferentes ecossistemas em que atua.  
 
O Mentor, apoiando-se nos princípios e fundamentos do diálogo 
estratégico, torna-se um protagonista necessário para a gestão 
pessoal e organizacional, pois, com sua elevada moralidade e 
ética, promove através de seus Mentees a divulgação de expertise 
e boas práticas, para acelerar curvas de aprendizado – ação.  

A Mentoria é um processo pelo qual o Mentee conta com 
uma pessoa que fez grandes progressos em algum aspecto 
importante de sua vida (habilidades, conhecimentos, 
consciência), e a toma como um modelo que vale a pena 
imitar e seguir, em função de seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Por sua vez, o Mentor generosamente 
compartilha sua sabedoria e encoraja o Mentee a buscar seus 
recursos mais profundos.  

Mentor e Mentee dialogam a partir dos marcos estabelecidos 
para os diálogos estratégicos e produtivos, orientados para o 
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desenvolvimento de estratégias, metodologias, estruturas, 
processos, habilidades e competências, que contribuam para 
o aprendizado, a transformação e a ação em e a partir de 
papéis, funções e tarefas, específicos do trabalho e da vida. 

 

Mentoria e diálogo estratégico com menção de alternativas 

Como já foi dito nos primeiros capítulos do Guia Básico do 
Mentor, a Mentoria tem sua origem histórica na mitologia 
grega, século VIII a.C., partindo do princípio de que os 
humanos aprendem habilidades, cultura e valores, 
diretamente com outras pessoas que respeitam e admiram. 

Lembremos que Méntor é um sábio experiente que orienta e 
aconselha Telêmaco, para que ele desenvolva e potencialize 
seus comportamentos, habilidades e talentos, para que 
cresça e se desenvolva não apenas como indivíduo, mas 
como líder, já que Telêmaco é o príncipe e será o futuro Rei 
de Ítaca.  
 
É essencial não perder de vista que a Mentoria não é 
Coaching, counselling, tutoria ou consultoria, pois é uma 
disciplina apoiada por uma metodologia de 
desenvolvimento, sustentada na estratégia de um 
aprendizado significativo-desenvolvedor-transformador, 
baseado em problemas e objetivos, que busca, através de 
uma relação de confiança e compreensão, e apoiando-se 
no diálogo estratégico, produzir mudanças e 
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desenvolvimento a níveis cognitivos, atitudinais e de 
habilidades no Mentee, com o objetivo de facilitar o seu 
crescimento pessoal e profissional.  
 
A Mentoria é desenvolvida através do modo de ação 
profissional dos Mentores, que se expressa através do 
conjunto de processos, métodos e ferramentas, que 
identificam as ações do Mentor e do Mentee em sua 
relação profissional. 
 

O Coaching 
 

Dada a tendência de confundir Mentoria e Coaching, 
consideramos oportuno enfatizar que são duas das 
disciplinas que podem parecer semelhantes no âmbito 
científico, mas que são definitivamente diferentes no âmbito 
da ação. 

 

O termo Coach tem origem nos séculos XV e XVI, quando a 
cidade húngara de Kocs, localizada entre Viena e Pest, se 
tornou muito popular. Kocs tornou-se a parada obrigatória 
das viagens entre estas duas capitais. Lá, tornou-se comum 
um transporte chamado “carruagem”, equipado com um 
sistema de suspensão, o que o tornava mais confortável para 
essas viagens. Foi assim que se começou a falar das 
carruagens Kocs, como símbolo de excelência. O termo Kocs 
passou para o alemão como Kutsche e para o espanhol 
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como coche. A palavra Coach é derivada de coche, que 
cumpre a função de transportar as pessoas de um lugar para 
outro. O Coaching de alguma forma também transporta as 
pessoas do lugar onde estão, para o lugar onde querem ir, e 
o Coachee é quem define o curso.  

 
Atualmente, um Coach é um profissional que "ajuda as 
pessoas a ir de um lugar para outro", indagando-as pelo 
motivo de suas ações, as crenças que as acompanham, as 
opções que elas têm, o que é melhor para que elas alcancem 
os resultados e como alcançar e manter a motivação. 

A palavra Coach hoje é muito utilizada no esporte, para 
definir uma pessoa que ajuda a um atleta em seu treinamento 
e superação. Daí a ideia se espalhou para todos os aspectos 
da vida. 

Segundo a International Coaching Federation (ICF), o 
coaching é um processo de acompanhamento e apoio em 
uma relação de facilitação entre o Coach e outra pessoa, 
organização ou equipe (também denominado cliente ou 
Coachee), que integra ferramentas linguísticas, emocionais e 
corporais, cuja combinação produz uma comunicação eficaz, 
que se fundamenta em dois princípios básicos: 

1. O “sentido de propósito” ou sempre ter “um fim em 
mente”,  

2. "A ação" como um conjunto de atos que visam 
alcançar mais e melhores resultados na vida, profissão, 
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empresa ou negócios das pessoas. 
 
“O Coaching consiste em uma relação profissional, 
continuada e limitada no tempo pelos critérios acordados 
entre Coach e Coachee, com o propósito de acelerar o 
progresso em direção aos objetivos definidos pelo Coachee, 
proporcionando uma abordagem diferente e maior 
consciência das suas possibilidades de escolha”. 

 

Qual é o papel de um Coach? 
 

Um Coach trabalha a partir da pergunta baseada na dialética 
Socrática, ou seja, através da maiêutica, para “dar à luz-
iluminar” o Coachee, através de uma reflexão que é sua, e 
que vem de dentro para fora, sem transferência nem 
diretividade por parte do Coach. 
 
O Coach toma como ponto de partida a situação atual do 
Coachee e, através de uma associação com ele, o guia para 
que se concentre de forma reflexiva e criativa, 
potencializando e/ou desenvolvendo seu próprio 
conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento que o 
Coachee possui de forma inata, implícita e criativa, para 
mover-se no mundo e nos objetivos pelos quais está 
disposto a trabalhar, para chegar de onde está para onde 
gostaria de estar no futuro, sabendo que todos os 
resultados dependem das intenções, escolhas e ações 
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seguidas pelo Coachee. 
 
Em cada sessão, o Coachee escolhe o tema da conversa de 
forma autodirigida, enquanto o Coach escuta e “espelha”, 
devolvendo ao Coachee suas próprias palavras, sem 
diretividade, procurando assim que o Coachee, ao ver a si 
mesmo, associe, descubra e crie novas perspectivas, 
conceitos e ideias, que o levem a alcançar seus objetivos e 
resolver seus problemas por si mesmo, a potencializar seu 
progresso por meio do autoaprendizado que surge ao 
enfrentar as circunstâncias em que se encontra e, assim, 
alcançar a sabedoria.  
 
As perguntas do Coach ajudam o Coachee a se 
conscientizar, descobrir e se expandir em seu próprio 
processo de transformação e crescimento pessoal e 
profissional.   

 

Coaching e diálogo socrático 
 
Para o coaching ''o encontro da verdade de cada pessoa 
pertence à sua interioridade'', por isso o diálogo socrático 
serve de suporte e guia à profissão do Coach. E talvez aqui 
resida a diferença metodológica mais relevante entre o 
coaching e a Mentoria.  

O Coach é um estudioso na utilização da maiêutica socrática.  

‘’O objetivo do diálogo socrático é desenvolver o 
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pensamento do interlocutor, a partir de seu campo 
fenomênico, dos dados que lhe interessam, com a intenção 
de que possa chegar a uma definição bem elaborada das 
coisas, tendo assim como princípio de que o conhecimento 
de algo é provado pela definição que lhe é dada’’.   

“O questionamento socrático é uma questão de tentar 
entender exatamente por que as crenças são mantidas. Em 
essência, é uma questão de se perguntar respeitosamente, a 
si mesmo ou aos outros: "Por que umas crenças são 
mantidas e outras não"?  

A tarefa do Coach consiste em questionar e fazer seu 
Coachee refletir, com o objetivo de guiá-lo a estabelecer 
melhores objetivos e alcançá-los.  

 

Como diferenciar a relação do Mentor com o Mentee, e a 
do Coach com o Coachee? 

Ambas as relações são profissionais e transitórias, porém, os 
processos têm uma projeção diferente do objetivo substancial 
e da abrangência temporal de cada uma delas. 

 

Objetivos substanciais 
 

• O objetivo substancial das ações do Mentor é o 
atitudinal. O Mentor traz o futuro para o presente, 
depois projeta o longo prazo no presente e se 
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concentra em ensinar a pensar e agir sobre conteúdos 
significativos e contextualizados do saber ser – fazer – 
ter, promovendo processos autoestruturantes no 
Mentee, através da recepção significativa e 
transformadora, relacionando as novas informações 
com as existentes em sua estrutura cognitiva, de forma 
substantiva e não aleatória, para que avance em 
consciência e presença, até incorporar novas 
habilidades e competências, em sua estrutura cognitivo-
ativa, guiado pela intencionalidade estruturante, que 
mobiliza significados e processos reais e psicológicos, 
através de conteúdos procedimentais e atitudinais. 

 

• O objetivo substancial da ação do Coach é o atitudinal. 
O Coach se concentra na realidade presente do 
Coachee e nas suas aspirações, guiando-o, a partir do 
método maiêutico, à descoberta significativa do dever 
ser, sob princípios de causalidade - possibilidade, cujo 
significado é potencial e lógico, para mobilizar 
processos motivacionais e afetivos, através de processos 
declarativos. 

 

Temporalidade da ação: 

• Um processo de Mentoria dura o tempo necessário 
para que o Mentee desenvolva, através do 
aprendizado procedimental e atitudinal, o saber ser-
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fazer que está em jogo nesse processo. 

• Um processo de coaching dura em média entre cinco 
e dez sessões de uma hora cada sessão. 

 

Em um contexto organizacional, em que casos é mais 
favorável aplicar a Mentoria e em quais o Coaching? 

• A Mentoria deve ser sempre aplicada no processo de 
fechamento de lacunas do desempenho em cargos, 
funções e tarefas, que exijam o desenvolvimento de 
competências e habilidades, e no desenvolvimento 
de planos de sucessão e carreira. 

• O coaching, no processo de fechamento de lacunas 
de comportamento e na elaboração de projetos de 
vida. 

 

Em que se diferenciam os resultados esperados da 
Mentoria, com os do coaching organizacional? 

Se lembrarmos que a Mentoria é um processo destinado a 
desenvolver o talento e o potencial de pessoas, empresas e 
organizações, baseado na transferência de estratégias, 
modelos, metodologias, competências e habilidades, através 
de um aprendizado significativo, que transforma a 
experiência em conhecimento qualificado, tudo dentro de 
um processo predominantemente pragmático, em que se 
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estabelece uma relação causal, pessoal e de confiança entre 
um Mentor que guia, estimula, desafia e encoraja os outros 
de acordo com as suas necessidades, para que se 
desenvolvam e deem o melhor de si e das suas 
organizações, a nível de trabalho, pessoal e profissional, 
podemos concluir que a Mentoria, nas organizações, ajuda 
assim: 

a) Melhora o desempenho e a produtividade do Mentee. 

b) Favorece el clima organizacional. 

c) Forma competências técnicas e diretivas no 
Mentee. 

d) Desenvolve os futuros líderes. 

e) Recruta e retém pessoas com alto potencial e altos 
níveis de competência. 

f) Reduz a rotatividade de pessoal. 
g) Aumenta a curva de aprendizado dos Mentees, sobre 

os clientes e o negócio, a empresa, a política e 
filosofia da organização e o know-how (saber fazer). 
 

Por outro lado, ao nos conscientizar de que, através do 
processo de coaching, o Coachee, ao indagar a si mesmo, 
aprofunda seu autoconhecimento, e a partir disso aumenta 
seu nível de competência emocional e melhora sua 
qualidade de vida, então, podemos concluir que o coaching:  

a) Ao promover a conscientização sobre objetivos 
comuns, você conseguirá que as equipes sejam mais 
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conscientes de si mesmas e de suas responsabilidades 
individuais e compartilhadas como equipes. 

b) Ao servir de ajuda e apoio às equipes, em seu próprio 
desenvolvimento, acelerará para a empresa o avanço 
dos seus objetivos, ao levar os membros das equipes a 
procurarem opções e à melhor tomada de decisões. 

c) Através de conversas de desempenho, se alcançará 
um método interativo, que cria transparência e motiva 
os Coaches a agir.  

d) Gerará maior foco e consciência de suas possibilidades 
de escolha e, portanto, levará a melhores resultados.  

 

Muitas vezes a conclusão do processo de coaching é que o 
Coachee precisa de um Mentor.  

 

Como descrever a influência que um Mentor exerce e a 
influência que um Coach exerce? 

As influências básicas de um Mentor se concentram em: 

• Consolidar com rapidez e eficiência novas 
promoções ou mudanças na atribuição de cargos, 
funções ou tarefas na organização.. 

• Potencializar a fidelização do talento interno. 

• Integrar metodologia que multiplique as 
habilidades e competências das pessoas. 

• Inovar em processos ou modelos de gestão. 
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• Potencializar os resultados do negócio. 
 

As influências básicas de um Coach são: 

• Descobrir, esclarecer e definir o que o Coachee deseja 
alcançar. 

• Estimular a autodescoberta do Coachee. 

• Suscitar soluções e estratégias geradas pelo próprio 
Coachee. 

• Manter uma atitude responsável e coerente no 
Coachee. 

 
Quais requisitos em termos de formação acadêmica e 

experiência o Mentor deve atender e quais o Coach deve 
atender? 

Mentor e Coach são dois profissionais de qualquer disciplina 
do conhecimento, acadêmico ou prático, que se diferenciam 
pelo fato de o Mentor percorrer o caminho que agora 
compartilha com seu Mentee, o que não necessariamente 
acontece com o Coach. 

Ambos devem conhecer o “seu ofício” e “as técnicas 
específicas de intervenção”, das respectivas disciplinas da 
Mentoria e do coaching. 

O Mentor é um ser conhecedor, a partir de sua própria 
prática, do ser e dever ser do que fala, conhece e sabe 
fazer, por isso acompanha no processo de 
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desenvolvimento das competências e habilidades do seu 
Mentee. 

O Coach é um especialista no método socrático e a partir 
disso, guia o Coachee a fazer e responder as perguntas que 
o levam à percepção, para que ele possa então assumir o 
comando através de atos responsáveis de fechar suas 
lacunas de comportamento e/ou desempenho. 

 

Resumindo:  
 
Por que se costuma confundir a Mentoria com o coaching? 

 

Porque ao desconhecer a tradição vinculativa de ambas as 
disciplinas, se esquecem os princípios e métodos que lhes dão 
coerência, eficiência e legitimidade. 

Como já foi dito neste guia, o Mentor também pode ser um 
Coach, mas nem todo Coach é um Mentor; quando se 
desconhece este princípio, as duas disciplinas são 
assimiladas, quase ao ponto de considerá-las sinônimas. 

Tanto o Mentor quanto o Coach trabalham enfrentando as 
autopercepções, que induzem a mentalidades fixas, para 
conduzi-las ao desenvolvimento de mentalidades de 
crescimento, a partir do “mindset” (a mentalidade) ou da 
atitude de sucesso.  

A Mentoria e o Coaching apoiam o desenvolvimento 
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humano, trabalham o hábito do aqui e agora, motivam e 
escutam, desafiam o compromisso, trabalham nas disciplinas 
de execução (foco no que é crucialmente importante – agir 
sobre as medidas de predição – manter um quadro de 
resultados – criar um cadência de responsabilização) e são 
mobilizados a partir da arte do possível, e a partir daí são 
muito semelhantes.  

As duas profissões se apoiam em estratégias e modelos de 
ação do tipo "GROW", cuja tradução do inglês é crescer, um 
acrônimo cuja sigla marca o processo a seguir: Goal (meta), 
Reality (realidade), Options (opções) e Will 
(vontade/compromisso).  

Ambas as profissões trabalham com referências, para definir 
suas metas, apoiando-se em metodologias do tipo SMART, 
inteligentes, ou seja, metas específicas, mensuráveis, 
alcançáveis, realistas e delimitadas, metas PURE, puras, o que 
significa que devem ser metas declaradas positivamente, 
compreendidas, pertinentes e éticas e metas CLEAR, claras, 
desafiadoras, legais, saudáveis para o meio ambiente, 
acordadas e registradas. 

As diferenças começam quando se trata dos princípios 
orientadores de ambas as disciplinas, que dão origem a um 
método próprio e diferenciável da natureza, estrutura e 
dinâmica. 

O coaching se apoia em um método que, a partir da 
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recuperação da perdida arte de escutar, torna-se um 
mobilizador de atitudes de mudança, que consiste em 
acompanhar, a partir da ação maiêutica, uma pessoa ou um 
grupo delas, com o objetivo de que possam desenvolver 
uma mentalidade que induz comportamentos, tendendo a 
alcançar e cumprir metas específicas, trazendo à tona o que 
já existe dentro do Coachee. 

O Coach "não transfere julgamentos, informações, 
conhecimentos ou experiências, sobre o conteúdo dos 
assuntos tratados pelo Coachee, mas faz com que o 
Coachee associe conceitualmente e/ou combine 
materialmente seus próprios recursos e meios psicológicos e 
físicos, criando suas próprias respostas ou soluções para 
seus problemas e/ou objetivos”, diz Leonardo Ravier, em seu 
livro “Coaching não diretivo, metodologia e prática”.   
 
O diálogo socrático e a maiêutica se constituem, para o 
Coach, em seu estilo de conversa e acompanhamento; é uma 
maneira de ser e se relacionar com as pessoas em busca de 
apoio ou aprendizado, por isso é tão fácil quanto difícil ao 
mesmo tempo; fácil porque consiste simplesmente em aceitar 
humildemente que não se conhece a “verdade” e ter o 
profundo desejo de indagá-la com autêntica curiosidade e 
grande amor por acompanhar as pessoas em suas buscas. 
Mas difícil, porque implica aceitar humildemente que não se 
conhece a “verdade” e ter a disposição amorosa de 
acompanhar o outro em sua busca, sem ser o protagonista, 
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mas um simples companheiro de viagem. 

O Mentor procura, ao contrário, nutrir a relação e transmitir 
a experiência, orientando e desafiando, já que na Mentoria 
as funções profissionais do Mentor implicam patrocínio, 
formação, proteção, exposição e desafio, tornando o alcance 
da Mentoria muito maior do que o do coaching, pois a 
Mentoria trata não apenas das estratégias, metamodelos, 
metodologias, habilidades e competências do Mentee, que o 
guiam a aprender a demonstrar, mas também dele como 
pessoa integral e do avanço de sua carreira profissional.  

O Mentor guia, a partir de uma “grande experiência”, o 
Mentee. Por isso, apoia o Mentee para que ele possa 
desempenhar seu papel, funções e tarefas de forma mais 
adequada e produtiva. 

O Mentor deve ter mais disponibilidade de tempo para se 
dedicar ao seu Mentee. Deve oferecer conhecimento de 
forma desinteressada. Deve ter muita energia para voltar-se, 
promover e manter uma relação desse tipo.  

O Mentor é a pessoa que, com base em sua própria 
experiência, sabe que o passado se reverte no presente, e o 
presente abre o caminho para o futuro e, por isso, decide 
ajudar, guiar e iluminar o caminho dos outros, o profissional, 
educacional e pessoal, para nutrir e promover a ação de 
compreensão, ao mesmo tempo em que fornece 
ferramentas, apoio e estrutura para o Mentee alcançar mais. 
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A MENTORIA E AS OUTRAS DISCIPLINAS DE 
ACOMPANHAMENTO QUE PARECEM 
SEMELHANTES. 
 

Dado o desconhecimento dos tipos de processo, resultado e 
relação, típicos de cada disciplina de acompanhamento, 
estas tendem a ser confundidas. 

O Dr. Leonardo Ravier, no seu livro Coaching não diretivo, 
nos presenteia em um gráfico magistral, as diferenças 
essenciais entre as diferentes disciplinas de apoio ao ser 
humano. 
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É preciso aprender a diferenciar os modos de ação 
profissional das disciplinas, a partir de sua singularidade, 
distinção e identidade próprias, a fim de evitar confusões na 
hora de articular seus conteúdos e aplicações e realizar um 
exercício cientificamente coerente e eficiente na própria 
prática, com ética e legitimidade. 

Vejamos sucintamente: 

 
Treinador 
 
Um treinador é aquele que orienta seu modo de ação 
profissional para desenvolver competências e habilidades 
em seus trainees com técnicas e exercícios que os tornam 
mais competitivos. Se destacam muito na área militar ou 
esportiva, onde tratam, por exemplo, do desenvolvimento 
de fortalecimento estratégico e muscular, que servem como 
base para o sucesso em alguma atividade específica. 
 

Conselheiro 
 
Um conselheiro possui conhecimentos acadêmicos 
específicos que lhe permitem acompanhar de forma 
permanente seu cliente, em áreas como marketing, finanças, 
jurídica, vendas, recursos humanos, qualidade, registro de 
marcas, gestão e outros assuntos.  
 
Por isso, a sua principal função é propor e recomendar aos 
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seus clientes as melhores opções possíveis, no campo da 
sua especialidade, e acompanhá-los em sua implementação. 
 
O conselheiro pode ou não ter conhecimento empírico para 
dar aconselhamento em sua vertical. 
 

Consultor 
 
Um consultor é um verdadeiro especialista que proporciona 
sua experiência profissional para ajudar a diagnosticar e 
encontrar alternativas que possibilitem resolver problemas 
empresariais específicos, ou desenvolver um negócio em 
questões de desenvolvimento organizacional. 
 
Um consultor informa, opina e aconselha sobre 
determinados assuntos, direcionando seus clientes para 
aqueles que possam ajudar a implementar as soluções.  
 
Os consultores só afetam os indivíduos de forma indireta. 

 
Professor 
 
Um professor tem conhecimento acadêmico e passa esse 
conhecimento de professor para aluno. O professor sabe 
algo que o aluno tem que aprender porque é indicado por 
um plano acadêmico, um programa que foi gerado para a 
informação e formação de um grupo de alunos. 
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Terapeuta 
 
Um terapeuta trabalha com o cliente que busca alívio de 
sintomas psicológicos ou físicos. O cliente quer cura 
emocional e alívio da dor mental. 
 
A terapia trata da saúde mental do cliente. O motivo do 
cliente para entrar em terapia ou aconselhamento é, 
geralmente, para afastar-se da dor ou mal-estar, em vez de 
se mover em direção às metas desejadas.  
 
 

Investidor inteligente (smart money) 
 
Um Investidor Inteligente representa a fusão de um 
Investidor e um Mentor. 
 
É muito comum os investidores se dedicarem apenas a 
investir naqueles itens que se sentem seguros, que têm 
experiência. Eles são chamados dessa forma e são muito 
apropriados, porque não apenas contribuem com dinheiro, 
mas também guiam o crescimento e, acima de tudo, 
contribuem com suas redes de contatos. 
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Resumindo  
 
Com base nas definições fornecidas, podemos dizer que os 
tipos de processo não podem ser confundidos, pois alguns 
são orientados para o reflexivo, outros para o criativo, 
outros mais para o transformacional, o colaborativo ou o 
sistêmico, etc. 
 
Nem os tipos de resultados, pois enquanto alguns apontam 
para a expansão do potencial, a partir da conscientização, 
que leva à descoberta, crescimento e expansão das 
possibilidades, outros se concentram na inspiração, na 
melhoria do desempenho no trabalho, na experiência de 
vida, e um longo etc. 
 
O mesmo acontece com os tipos de relação: algumas se 
concentram na solução, outras na facilitação, outras mais na 
associação, etc. 
 
Por isso, um Mentor pode ter ou não conhecimentos 
conceituais e transversais com as diferentes disciplinas de 
acompanhamento, mas isso não o torna competente ou 
incompetente para atender pessoas ou processos nas 
diversas situações que surgem.  
 
O que realmente torna o Mentor competente é a sua 
trajetória, de vida ou de trabalho em áreas específicas e a 
preparação adequada no âmbito científico da disciplina da 
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Mentoria e no âmbito de ação da profissão de Mentor, não 
devendo, portanto, interferir em especialidades diferentes 
daquelas próprias da área em que tem experiência, devendo 
apenas atuar como Mentor nessa área e encaminhar seus 
clientes para outros especialistas, quando for evidente que 
eles precisam de uma área de especialização diferente. 
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APRENDIZADO 
SIGNIFICATIVO -
TRANSFORMADOR –  
DESENVOLVEDOR - 
BASEADO EM 
PROBLEMAS E 
OBJETIVOS  
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Aprendizado baseado em problemas 
 

« Não é necessário violar a natureza, mas persuadi-la.» Epicuro  
 

O aprendizado baseado em problemas requer a realização de 
atividades que, através de processos de busca individual e em 
grupo, privilegiem o aprendizado e o desenvolvimento de 
competências dos Mentees e destaquem o produto dessas 
competências e habilidades, que não necessariamente tem 
que se cristalizar imediatamente, principalmente se for uma 
projeto de vida. 

O aprendizado em que o problema é o ponto de partida dos 
seus processos pressupõe a interdisciplinaridade, a 
exemplaridade, a relação entre teoria e prática e o 
aprendizado. Por isso, tendo em vista que no objeto da 
mentoria o que está em jogo são as competências para o 
modo de ação do Mentee, é necessário construir 
previamente interesses comuns entre Mentor e Mentee. De 
tal forma que permita estabelecer o quadro de 
competências necessárias para formar, para transcender 
fórmulas abstratas e desdobrar os projetos de formação em 
metas alcançáveis, refletidas na formação de competências 
para resolver problemas específicos. Ao mesmo tempo que 
indica que estas competências permitem responder aos 
problemas transversais que o Mentee pretende resolver. 

O aprendizado ocorre quando a relação permite que o 
Mentee até se sinta vulnerável diante de seu Mentor e em 
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troca recebe compreensão e novas diretrizes de ação. 

Isso permite que o Mentee descubra algo que já sabia, ou 
fique cara a cara com seu vazio fértil. 

Aqui nos deparamos com duas oportunidades de 
aprendizado e conscientização e talvez o Mentee reaja com 
algo como: e se eu sabia, por que não tinha feito algo a 
respeito? Ou: agora que sei que não sei, vou incorporar um 
aprendizado para seguir em frente! 

Diante dessas ou de outras posições do Mentee, o Mentor 
assumirá uma atitude compreensiva e desafiadora em 
relação ao Mentee. 

Pode-se dizer que a responsabilidade de ensinar é do 
Mentor e a responsabilidade de aprender é do Mentee, e 
ainda assim, os componentes do processo de mentoria 
incluem o compromisso individual e a responsabilidade 
compartilhada. 

Estes compartilham o cenário quando o Mentee apresenta o 
seu problema, e os dois se aprofundam em sua natureza e 
posteriormente, o Mentor contribui com as suas 
experiências perante a situação que o Mentee expôs. 

 

Aprendizado evolutivo, rítmico e com objetivos 
 

A Mentoria é uma estratégia de aprendizado significativo 
em que cada problema/limite do Mentee é em si um 
objetivo de aprendizado direto. Para abordá-lo 
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adequadamente, é preciso entender a realidade, as 
oportunidades e o ritmo do Mentee. Para isso, o Mentor 
trabalha inicialmente com o Mentee a partir da margem da 
formação em assertividade, guiando-o a aprender a 
discriminar asserção-submissão-agressão, e em seguida, 
guiando-o nos processos de aprendizado da organização 
da conduta para uma execução dinâmica, deslocando-o 
nos critérios de melhoria, manutenção e generalização de 
resultados, até potencializá-lo nas condutas e estratégias 
de autogestão, autorreforço e autoavaliação. 
 
 

Resultados esperados da ação da Mentoria na resolução de 
problemas. 

 
Embora o resultado seja específico para cada processo, em 
termos muito gerais, um resultado desejado para um 
processo de mentoria pode ser expresso sob uma premissa 
como: "Que o Mentee realize mais mudanças em sua forma 
de pensar, agir e se relacionar, para produzir resultados 
vitais tangíveis, daqueles que teriam sido alcançados com 
outro modelo de acompanhamento”. 

Para que essa premissa seja cumprida, o Mentor inspirará 
um grande sentimento de realização no Mentee, o 
capacitará com diretrizes concretas de ação e exigirá esforço 
para alcançar suas metas. Embora um Mentor deseje o 
melhor para seu Mentee, ele tem clareza sobre a diferença 
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entre apoiar e ajudar, e sabe que ao ajudar seu Mentee 
interfere na ação autônoma que corresponde 
exclusivamente ao Mentee. 

A distinção entre esses dois termos é: 

a. Apoiar: proporcionar suporte ao Mentee para que ele, 
com autonomia, decida, aja e resolva. 

b. Ajudar: fazer algo para aliviar o trabalho do Mentee. 
 

O Mentor apoia o Mentee, e este ajuda a si mesmo, 
transformando-se em direção à sua própria maestria, 
tornando-se um engenheiro de pontes, que permite que 
suas necessidades ressoem dentro dele para parar de 
construir muros e começar a construir pontes, 
desenvolvendo as habilidades próprias de um engenheiro 
de pontes, que podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

Confia: aprende a confiar, porque confiar em si mesmo, nos 
outros e na vida abre possibilidades imprevistas. 

Arrisca: pula por cima das barreiras, não as transforma em 
desculpas, cujo substrato é o medo da novidade e da 
mudança. 

Aceita: reconhecendo que os erros, contratempos e 
decepções fazem parte do crescimento e da evolução. Em 
vez de condená-los ou temê-los, os observa e decifra sua 
mensagem. Tudo tem seu significado e sua razão de ser. É 
saudável deixar de lado o drama e se colocar na perspectiva 
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adequada. 

Deixa ir: acaba com tudo o que for inútil, destrutivo e 
descartável. Deixar ir requer coragem, capacidade de 
perdoar, confiança e compaixão. É a possibilidade de ser 
realmente livre, porque torna desnecessários pensamentos e 
sentimentos do passado, e também preocupações irreais 
com o futuro. Significa dizer "não" à negatividade e deixar a 
vida avançar a partir deste ponto. 

Joga: entende as regras do jogo e decide jogá-lo bem. Um 
bom jogador é calmo, tolerante e flexível, não fica preso em 
uma jogada, um movimento ou outro jogador por muito 
tempo. Respeita os outros jogadores e observa todas as 
jogadas, mas segue em frente. Um bom jogador 
desempenha o papel que lhe corresponde no jogo e não 
tenta desempenhar o papel dos outros. 

É paciente: enfrenta o condicionamento e a programação 
para dar respostas imediatas, o que evita a espera e 
facilmente produz impaciência. Assim não perde tantas 
vezes as coisas boas da vida, nem fica entediado ou cheio 
de ressentimentos até que a insatisfação e o 
descontentamento o invadam. 

Discerne: o poder de discernir ajuda a distinguir a verdade 
real da verdade aparente, o realmente valioso do supérfluo, 
reconhecendo as armadilhas da ilusão, não importa quão 
belamente decoradas e atraentes possam ser. Discernir é a 
arte de ver; ver o que é verdadeiro e o que é falso. Para 
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discernir e entender o que realmente está acontecendo, dá 
um passo para trás e se distancia, para que a nova 
perspectiva lhe permita entender com mais clareza. 
Curiosamente, esse passo para trás funciona como uma 
lupa: combinando desapego e foco, se vê toda a cena, e 
todas as suas partes, e se pode entender a verdade do 
momento. 
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O MOMENTO DE 
ABORDAR AO MENTEE E 
SEU QUADRO DE 
NECESSIDADES 
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O problema/possibilidade do Mentee, seus paradigmas e 
conceituações, suas dimensões vitais e as gamas de 
respostas em cada uma delas, a eficácia de sua conduta e 
suas dicotomias e déficits de habilidades ou inibições na 
hora de responder, seus sistemas verbais cognitivos e seus 
modelos de integração de habilidades sociais, costumam ser 
pontos de partida para o Mentee, ao buscar o apoio de um 
Mentor.   
 
É aí que o Mentor pode ficar “confuso”, acreditando-se em 
condições de atuar como educador, psicoterapeuta, coach, 
conselheiro ou qualquer outra coisa, e intervir a partir de 
modos de ação profissional que não são típicos da mentoria. 

Consequentemente, no momento de abordar ao Mentee, o 
Mentor deve estar ciente de que seu papel essencial 
consiste em extrair aprendizados do que foi vivido e 
convertê-los em mapas de territórios a serem percorridos e 
descobertos pelos outros.  Então é preciso lembrar que a 
mentoria expressa o processo de aprendizado ativo pela 
modelagem de um Mentee, a partir do exercício relacional - 
profissional com um Mentor e que neste exercício, mediado 
pelas metodologias próprias dos processos de Mentoria, o 
Mentor desdobra uma relação profissional orientada para o 
desenvolvimento do Mentee para guiá-lo, orientá-lo e 
acompanhá-lo, em seus processos de desenvolvimento de 
habilidades e competências, com um senso de utilidade 
para suas atividades contextualizadas em sua vida. 
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Desta forma, o Mentor poderá realmente ser e atuar em sua 
condição de farol e guia que, com uma mente de 
principiante, cuida e apoia um Mentee no processo de 
desenvolvimento do seu potencial de aprendizado e no 
desdobramento de suas habilidades e conhecimentos, de 
acordo com seus interesses específicos. Através dessa 
relação colaborativa, ajuda a tomar decisões mais bem 
informadas e realizar atividades com maiores competências 
e habilidades, para atingir seus objetivos imediatos e 
futuros. 

É muito importante conectar o processo de Mentoria com o 
processo educacional/formador/desenvolvedor e a partir daí 
vale lembrar que uma sessão de Mentoria é uma sessão de 
aprendizado significativo para o Mentee. 

Segundo o teórico americano David Ausubel, o aprendizado 
significativo é um tipo de aprendizado através do qual “um 
aluno associa novas informações com as que já possui; 
reajustando e reconstruindo ambas as informações neste 
processo. Ou seja, a estrutura dos conhecimentos prévios 
condiciona os novos conhecimentos e experiências, e estes, 
por sua vez, os modificam e reestruturam. Este conceito e 
esta teoria se situam no âmbito da psicologia construtivista. 

‘’ 

O aprendizado significativo ocorre quando novas 
informações se conectam com um conceito relevante já 
existente na estrutura cognitiva (isso implica que novas 
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ideias, conceitos e proposições podem ser aprendidos de 
forma significativa à medida em que ideias, conceitos ou 
proposições relevantes já existentes na estrutura cognitiva 
do aluno sejam claras e estejam disponíveis, de tal forma 
que funcionem como um ponto de ancoragem para as 
primeiras). Por sua vez, o novo conhecimento modifica a 
estrutura cognitiva, potencializando os esquemas cognitivos 
que possibilitam a aquisição de novos conhecimentos. O 
aprendizado significativo consiste na combinação dos 
conhecimentos prévios que o indivíduo possui com os 
novos conhecimentos que ele vai adquirindo. Esses dois, ao 
se relacionarem, formam uma conexão’’. 

O modelo a seguir inclui cinco componentes que 
contribuem para o processo de abordagem do Mentee no 
processo de mentoria. Esses elementos dão sequência, 
progresso e ritmo a uma sessão de Mentoria. Para 
compreender esses componentes, lembremos que a 
essência do processo se trata de compartilhar de coração a 
coração e encontrar valores comuns, e que pela forma é 
necessária uma estrutura de intervenção-participação. 

 

Tema e propósito da sessão 
 

Ao iniciar a sessão e com a finalidade de focar o processo 
nas necessidades do Mentee, é necessário que seja ele 
quem escolha o assunto, propósito ou conteúdo sobre o 
qual concentrará a interação e o aprendizado significativo. 
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Ou seja, a estrutura da missão do processo deve ser clara, 
específica e mensurável. E este é o espaço para estabelecer 
também a estrutura da relação e a declaração da “verdade” 
do Mentee como seu princípio de realidade. 

 

Objetivo 
 

Alinhado com o assunto, o Mentee definirá o objetivo de 
aprendizado que será fonte de motivação e antecipação dos 
resultados esperados, como expressão do princípio da 
intencionalidade. 

 

Com ciência e Consciência 
 
Tomar consciência é apreender a realidade a partir de suas 
condições objetivas e objetiváveis. Tomar consciência é 
elevar o autoconhecimento, perceber algo, discerni-lo e, 
consequentemente, modificar o comportamento. 

 

Ações e Contribuições 
 

Nada pode ser porque sim, tudo tem uma razão de ser. 
Cada coisa, desde sua própria identidade, torna-se visível, 
mas não apenas como sistema, mas também como modelo 
e, portanto, se decompõe para ser analisada em suas partes. 
O resultado é fruto do processo, e surge da aplicação do 
método de autoeficácia e assertividade, associadas ao que 
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se espera que o Mentee obtenha como aprendizado prático 
e incorporado ao seu contexto real. 

 

A ação será evidente porque o Mentee estará aprendendo e 
desenvolvendo novas competências e habilidades que 
mudarão sua situação atual e isso será consequência da 
contribuição e da ação deliberativa/construtiva com seu 
Mentor, que contrasta as antigas e as novas habilidades, a 
partir da observação de modelos e discriminação de seus 
componentes, para gerar um processo de 
desconstrução/construção, precedido pela auto-observação 
da causalidade, e continuado pelo confronto acional que 
gera intencionalidade, reconhecimento, aceitação e 
autorreforço. 

 
Resultados 

 
A realidade não é feita de partes, é um todo, portanto, por 
princípio hologramático, cada célula contém o engrama 
genético (rede) de todo o ser e demonstra um tipo 
insuspeito de organização, com ordenação harmônica do 
processamento das informações (Logo), de vida (Bio) e das 
relações (Ethos), o que exige, nos resultados da relação 
profissional associada à Mentoria, evidências da linguagem 
vinculativa da complexidade: a realidade é movimento, 
mudança, transformação. 
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MENTORIA NO MUNDO 
EMPRESARIAL 
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O ponto de partida para a reflexão sobre a Mentoria 
empresarial: 

 
Edgar Morín dizia: “As mudanças que o mundo registra 

constantemente, os cenários de comercialização econômica 
mundial, abrem rapidamente lacunas significativas de 

grandes contrastes, que atomizam e fragmentam as 
sociedades, ao mesmo tempo em que as globalizam. Agora é 

preciso ver a trama no futuro como um tear que tece e 
desfaz. É preciso ver não só o entrelaçamento, mas também 

as dinâmicas reconfigurantes do contexto, com suas 
emergências, eventos, acontecimentos, etc. e sua retroação 

sobre a observação, com o propósito de enfrentar tanto a 
dificuldade de aprendizado e a compreensão quanto a 

entropia do sentido e, assim, favorecer o entendimento da 
necessidade de sua permanente recriação”. 

 
O surgimento da ordem e da aleatoriedade, ao mesmo 
tempo em que dão origem à complexidade, demandam um 
esforço por parte de quem dirige as empresas, como 
Instituições Empresariais e Sociais – IES, para vincular e 
reconectar sua dispersão, em função de desenvolver 
adequadamente o seu sentido de missão, enquadrado em 
sua cultura, suas estratégias e seus processos. 

E é neste contexto que encontramos todo o sentido da ação 
da mentoria e da profissão do Mentor no mundo 
empresarial.  
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A empresa e o mundo da complexidade 
A empresa é construída em um mundo de complexidade. 
Suas fontes inspiradoras, entre muitas outras, são: a Teoria 
dos Sistemas, a Teoria das Informações, a Cibernética e o 
conceito de Auto-Organização.  

Graças às contribuições de Edgar Morín, o conceito de 
complexidade se libertou do senso banal de confusão e 
complicação, para reunir ordem com desordem e 
organização e, dentro dela, o uno e o diverso.  

O Instituto Internacional para o Pensamento Complexo (IIPC) 
guia a fundamentação desse pensamento e da 
complexidade da seguinte maneira: do ponto de vista 
etimológico, a palavra complexidade é de origem latina, e 
vem de complectere, cuja raiz, - plectere - significa "trançar", 
"enlaçar". Refere-se ao trabalho de construção de cestas, 
que consiste em trançar um círculo unindo o início com o 
final dos galhos. A adição do prefixo - com - acrescenta o 
sentido da dualidade de dois elementos opostos, que estão 
intimamente ligados, sem anular sua individualidade. Assim, 
complectere é usado tanto para se referir ao combate entre dois 
guerreiros quanto ao entrelaçamento de dois amantes. 

Em espanhol, a palavra complejo, com sua variante 
complexo, vem do latim complexus, que significa "que 
abrange", particípio do verbo complector, que significa "eu 
envolvo", "abraço". De complexo vem a complexidade e a 
complexão. Por outro lado, esta última palavra vem do latim 
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complexio, que significa "junção" ou "conjunto", ou seja, 
tecer em conjunto. 

A complexidade é, à primeira vista, um tecido de 
constituintes heterogêneos inseparavelmente unidos, que 
apresentam a relação paradoxal do uno e do múltiplo. 

A complexidade é efetivamente o tecido de eventos, ações, 
interações, retroações, determinações e possibilidades que 
constituem nosso mundo fenomênico.  

A complexidade se apresenta com as características 
perturbadoras da perplexidade, ou seja, do emaranhado, do 
inextricável, da desordem, da ambiguidade e da incerteza. 

A complexidade não é complicação, é um processo que 
permite ver as multidimensões de forma ordenada, mas 
exigente devido às múltiplas variáveis em observância.  

O próprio observador é uma variável complexa. É uma 
complexidade observando outra complexidade que, através 
de uma circularidade implícita, implica todas as variáveis que 
querem conversar quando o observador dialoga de forma 
discursiva e interpretativa com elas. É um diálogo entre a 
consciência da realidade e a consistência da realidade. 

O pensamento complexo realiza a rearticulação dos 
conhecimentos através da aplicação de seus critérios ou 
princípios geradores e estratégicos de seu método. Esses 
princípios são:  
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• sistêmico ou organizacional,  

• hologramático,  

• de retroatividade,  

• de recursividade,  

• de autonomia/dependência,  

• de diálogo estratégico  

• de reintrodução do conhecedor em todo 
conhecimento. 

 
Pensamento complexo e mentoria empresarial 
 

Para entender, em uma perspectiva de pensamento 
complexo, a ação do Mentor e da mentoria empresarial, 
utilizaremos conceitos e imagens que possibilitem 
conceituar o ser e o dever ser da mentoria e seus atores, os 
Mentores e os Mentees na empresa. 

Para um Mentor empresarial, as mudanças que o mundo 
registra constantemente, os cenários de comercialização 
econômica mundial, abrem rapidamente lacunas 
significativas de grandes contrastes, que atomizam e 
fragmentam as sociedades, ao mesmo tempo em que as 
globalizam. Agora é preciso ver a trama no futuro como 
um tear que tece e desfaz.  
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A lambdoma 
 

A Lambdoma constitui um sistema de significantes, que nos 
possibilita entender e compreender a ação da mentoria, e a 
partir dela o sentido de ser da missão do Mentor, ou seja, a 
razão da mentoria e do profissional que a exerce na 
empresa. 

 

 

 

LAMBDOMA 

l 
 

Nos apoiamos inicialmente na letra grega 
lamda, já que sua forma física nos permite 
visualizar o percurso de integração de 
duas variáveis (o Mentor e o Mentee, a 
serviço da instituição que atendem), e da 
palavra domio (o que guia ao domínio, ao 
conhecimento integrador) para construir a 
figura que chamaremos de lambdoma, 
que integra os dois indivíduos à 
instituição. 

 

Os diálogos estratégicos no mundo empresarial. 
 

Uma série de diálogos, em uma cadeia operacional, que dá 
origem à necessidade de Mentores na empresa, são 
estabelecidos a partir de três níveis de diálogo estratégico (o 
global, o estado e a organização), que se constituem na 
estrutura filosófica e prática para contextualizar a mentoria, 
em relação direta com seu compromisso missionário 
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(compromissos missionários), como pode ser visto no 
gráfico a seguir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Os indivíduos, as empresas e a sociedade em busca de 
soluções, são perfilados como o grupo com interesse social 
na ação da Mentoria. 
 
Os indivíduos, como sujeitos ativos (os Mentees), participam, 
dialogam e constroem, com o mundo global e com o 
estado, dando origem à articulação de suas competências 
como indivíduo, com heurística própria, à socialização 
institucional, ou seja, à conversão em sujeitos de uma 
organização, que por sua vez tem seu próprio sistema de 
referências e requisitos. 
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A Lambdoma Compartilhada Mentor – Mentee – 
Instituição. 

 

Por postulado básico, partimos do princípio de que o 
indivíduo, a quem chamaremos de Mentee, e a organização 
à qual ele atende como profissional (indivíduo com 
competência em uma profissão ou ofício), discorrem em 
uma continuidade complexa comum, através de um 
encontro que vai fazendo do indivíduo um sujeito 
institucionalizado y da organização uma instituição, que 
finalmente convergem em uma lambdoma, que chamamos de 
lambdoma complexa compartilhada, que é ilustrada da seguinte 
forma: 

 

 

LAMBDOMA COMPLEXA COMPARTILHADA 
   Horizonte de complexidade - Sistema de Gestão complexo construído 

 
Formas de agir e modos de vida únicos globalizados 
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Portanto, o indivíduo (com seus princípios e valores) ao 
vincular-se à organização torna-se sujeito de uma 
organização (que por sua vez possui um sistema próprio de 
referências e requisitos, como sistema normativo), que por 
sua vez se institucionaliza, o que dá origem a uma figura que 
assimila uma lambdoma. Pode ser visto como um sistema 
complexo compartilhado pelo indivíduo e pela organização 
em que atua, o que significa que a tarefa do Mentor consiste 
em apoiar o Mentee e a organização, para que ambos 
avancem na confluência das competências individuais com as 
competências organizacionais. 

 

Com isso fica claro que não se trata de eliminar a 
competência individual do Mentee, com sua própria 
geometria e heurística. Se trata de desenvolver um sujeito 
institucionalizado, que se unifica com o sistema de 
referências e requisitos da organização a que atende, desde 
o relacional, o sistêmico e o complexo, a serviço de modos 
de vida que são ao mesmo tempo únicos e globalizados, em 
uma intervenção nos problemas, que nasce da consciência 
da realidade institucional e da missão da organização. 
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O Modo de ação profissional do Mentor 
Empresarial 

 

Lembremos que o conceito "modo de ação" se refere aos 
métodos mais gerais que caracterizam como se atua uma 
ocupação ou ofício, independente de com o que trabalha e 
onde trabalha, ou seja, é a maneira como os problemas do 
objeto do trabalho são resolvidos, no objeto da profissão. 

Com base no postulado da seção anterior, a mentoria 
empresarial surge como resposta à complexidade, contida 
nos próprios “modos de ação organizacional” da empresa, 
que exigem: 

a) Dos Mentees, um “dever ser” institucionalizado, ou 
seja, passem de “indivíduos” com competências 
individuais a “sujeitos” com competências complexas, 
a serviço da organização que atendem.  

b)  De um Mentor que contribua neste processo. 

Diante das mudanças globais e do surgimento de sistemas 
onde a ordem e aleatoriedade ocorrem ao mesmo tempo, é 
exigido dos que atuam como Mentores um esforço para 
vincular e reconectar a dispersão dos processos, a fim de 
desenvolver com pertinência a articulação da gestão 
individual com a gestão organizacional.  
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Em um contexto organizacional, quem tem o perfil para 
atuar como um Mentor? 
 

Quando nos concentramos no âmbito organizacional, os 
Mentores devem ser figuras de reconhecido prestígio dentro 
da empresa, altamente valorizados internamente pela sua 
experiência, capacidade e maturidade pessoal. Devem ser 
pessoas com um bom nível de influência, para promover a 
carreira profissional dos outros. 

Dado que: 

a. A partir de claros compromissos missionários, o 
Mentor, sendo símbolo de coerência e consistência, 
consegue um vínculo poderoso que lhe permite 
influenciar positivamente, inspirar e motivar a 
excelência dos resultados empresariais; 

b. O Mentor é capacitado para transmitir suas 
experiências, em função da produção de resultados 
organizacionais;  

c. O Mentor acompanha o seu Mentee para que consiga 
alcançar, na organização, o desenvolvimento do seu 
máximo talento e potencial. 

 
São os líderes organizacionais; são por excelência os 
chamados a exercer o papel de Mentores, para os assuntos 
associados às competências comportamentais que a 
empresa necessita para o desenvolvimento de sua missão. 
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São os profissionais e técnicos e os chamados a exercer a 
mentoria para o desenvolvimento de competências e 
capacidades funcionais, transversais e de integração, que 
possibilitam os resultados organizacionais. 
 

O Mentor e sua missão transformadora - 
do conhecimento acadêmico à prática de trabalho 

 
Para a empresa, a mentoria constitui uma estratégia de 
desenvolvimento dos recursos humanos. Nesta estratégia, o 
papel do Mentor assume uma mudança significativa, se 
estiver a serviço da transição entre a formação académica do 
Mentee e a prática empresarial.  

O Mentor torna-se uma fórmula eficaz para o Mentee 
porque, através da mentoria, poderá integrar-se no mundo 
do trabalho de mãos dadas com esse especialista que é o 
Mentor, que, tendo percorrido o caminho, permite ao 
Mentee transferir os conceitos aprendidos na academia, para 
a produção de resultados tangíveis na organização, 
misturando humildade e confiança, através de uma 
abordagem humanista, para a conversão dos conhecimentos 
em habilidades na empresa, e assim desenvolver talentos de 
alto nível e alcançar melhores resultados organizacionais. 

 

 



 
CPM. Guia do Mentor Profissional.  105 

 

Programas de Mentoria dentro de uma 
empresa 

 
A Mentoria empresarial como estratégia de 
desenvolvimento 

 
Lembremos, por princípio hologramático, que a mentoria, 
como uma estratégia de desenvolvimento e aprendizado 
significativos, se fundamenta na mentoria, como um modo 
de ação profissional. Por isso, a partir da genética 
organizacional, um programa de mentoria empresarial é a 
resposta, em tempo real, às necessidades de transformação 
prática da cultura, estratégias ou processos, dentro de uma 
organização, através de ações de Mentores orientadas para 
a promoção da carreira das pessoas – Mentees – com alto 
potencial na organização.  
 
Um programa de mentoria empresarial também pode ser 
uma estratégia de desenvolvimento organizacional, que 
exige a promoção de processos de crescimento pessoal-
trabalho, através do fechamento de lacunas 
comportamentais ou de desempenho, dos membros das 
equipes de trabalho, no quadro de uma cultura que 
promova a orientação para a realização, a partir do 
desenvolvimento de novas competências e habilidades 
nessas equipes. 
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Em ambos os casos se exige:  
a) O compromisso da direção geral da empresa, para 

garantir que este método seja reconhecido por ela 
como legítimo e capaz de contribuir para o 
desenvolvimento sócio-empresarial. 

b) A participação de um diretor do programa, que 
planeja e acompanha o desenvolvimento do 
programa de mentoria empresarial, de acordo com 
as necessidades de transformação prática da cultura, 
estratégias ou processos, enquanto coordena a 
seleção de Mentores e Mentees e garante os 
sistemas de apoio para o processo.  

c) A participação do líder do Mentee, de forma a 
estabelecer com ele, as lacunas de comportamento 
e/ou de desempenho e apoiar e acompanhar o seu 
desenvolvimento durante o processo. 

d) A participação dos Mentees com suas prioridades, 
compromissos e responsabilidades no processo.  

e) A participação dos Mentores, como membros vitais 
da rede de apoio ao Mentee e à organização. 
 

Tudo em perfeita conjunção, a serviço dos objetivos e 
metas organizacionais.  
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Razões para realizar programas de Mentoria nas 
empresas 

 
A seguir estão as razões mais poderosas para realizar 
processos de mentoria nas organizações: 

 
1. As empresas estão enfrentando ritmos de trabalho, 

pressões e exigências que não lhes permitem estagnar 
em formações complexas, nem em formações lentas. Seu 
desafio é transformar, de forma pragmática e objetiva, o 
saber-saber em um saber-fazer, para obter resultados 
tangíveis. 

2. Com base no postulado: ''pessoas que crescem, 
organizações que se desenvolvem'', é necessário treinar 
e desenvolver os potenciais e os talentos dos membros 
da equipe, em tempo real (dinamicamente) nas pessoas, 
equipes e nas próprias organizações. 

3. Uma empresa prospera quando sua equipe humana 
evolui com ela. Assim, quando chega a hora de dar um 
passo atrás em processos de formação lentos e 
descontextualizados, os Mentores empresariais tornam-
se uma das melhores e mais úteis opções. 

4. A implementação de programas de mentoria empresarial 
contribui para um aprendizado significativo, a 
incorporação de competências e habilidades, o 
fortalecimento de valores e o relacionamento adequado 
entre as pessoas da equipe. 
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5. Quando uma organização projeta o seu programa de 
mentoria, uma mensagem carregada de otimismo é 
divulgada de maneira favorável, destacando que a 
interação entre Mentores e Mentees favorece um clima 
de colaboração, trabalho em equipe, espírito de 
cooperação e crescimento. 

6. Realizar programas de mentoria empresarial também é 
promover, além das relações humanas, a confiança e o 
apoio, ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a 
desenvolverem a atitude e as competências desejáveis 
na equipe de trabalho. 

7. Os programas de mentoria empresarial têm como 
objetivo final capacitar os Mentees, até alcançarem a 
máxima autonomia, ao mesmo tempo que aceleram a 
implementação de ideias inovadoras ou transformadoras 
em toda a organização.  

 

Fatores-chave de sucesso em um programa de 
Mentoria Empresarial 

 
O sucesso de um programa de mentoria empresarial está 
associado ao fato de que tal programa está alinhado com a 
cultura, estratégia e políticas organizacionais, que apoiam a 
construção de um modelo de transferência de conhecimento 
tácito e desenvolvedor de habilidades e competências nos 
Mentees, como espinha dorsal de seu plano de carreira, ou 
da abordagem e solução de problemas complexos. 
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Além disso, para ser bem-sucedido, um programa de 
mentoria empresarial deve considerar: 
 

a) Uma razão e propósito claros que devem acontecer 
no processo. O processo de relação mentoria – 
resultados organizacionais.  

b) Estrutura organizacional e gestão eficaz: a 
elaboração, especificamente, de redes (networking) 
de informações e influência, que dão origem e fim à 
sequência do programa de mentoria. 

c) Competência do Mentor e capacidade do Mentee, 
para alcançar os objetivos do processo, dentro do 
prazo.  

d) Elaboração clara dos objetivos a serem alcançados 
pelo Mentee e apoios organizacionais que estarão 
disponíveis durante o processo de mentoria. 

e) É necessário que o programa inclua, além de um 
Código Deontológico, um programa de formação de 
Mentores internos, uma estrutura operacional 
totalmente definida e critérios de medição das 
seções anteriores.  
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Mentores internos 
 

Classicamente tem-se dito que é preferível que o Mentor 
não esteja hierarquicamente relacionado com o Mentee, 
mas na RGMentores, consideramos que esta situação, mais 
do que um impedimento, é uma variável a favor, pois este 
fator constitui um novo perfil de liderança humanamente 
eficaz. 

É ideal incluir novos Mentores na medida em que o 
programa esteja posicionado dentro da empresa, pois isso 
garante a evolução adequada deste. 

 
Algumas perguntas apropriadas são: 

a. Quem pode guiar o/a… para desenvolver seu nível 
estratégico? 

b. Quem pode modelar o/a… para melhorar sua 
capacidade relacional? 

c. Quem pode orientar o/a… para potencializar seu 
comportamento tático? 

d. Quem pode empoderar o/a… para enfrentar as 
decisões de seu papel?  

e. Quem pode instruir o/a… para assumir com 
diligência seu novo cargo?  
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Mentores externos 
 

Escolher um Mentor externo é escolher alguém que saiba 
fazer aquilo que vai mentorar melhor do que os possíveis 
Mentores internos, que consiga demonstrar com resultados 
os postulados que prega e tenha o grato reconhecimento de 
quem seguiu seus processos de mentoria. Ao escolher um 
Mentor externo, é preciso focar em fazer o melhor 
investimento humano e financeiro. 

Também é preciso escolher a pessoa com quem o Mentee 
se sinta confortável o suficiente para entrar no excitante 
mundo do crescimento, evolução, aprendizado significativo 
e bons resultados. 

Além disso, é útil, dado o alcance pretendido da mentoria,  

formular perguntas como: 

a. Por que preferir um Mentor externo ao invés de nossos 
mentores internos? 

b. Quais devem ser as condições que o Mentor externo deve 
atender? 

c. Em que casos a combinação de Mentores internos e 
externos é boa? 

Tanto para escolher Mentores internos quanto externos, são 

condições básicas: 

 



 
CPM. Guia do Mentor Profissional.  112 

 

1. Os Mentores escolhidos devem gostar do 
desenvolvimento das pessoas e cumprir especificamente 
os requisitos e competências a que nos referimos neste 
manual. 

2. Cada Mentor estará alinhado com a cultura 
organizacional e será, para o seu Mentee, um bom 
referencial da gestão pessoal, da contribuição para um 
ambiente de trabalho favorável e da cultura 
organizacional voltada aos resultados. 

3. Cada Mentor assumirá o seu papel sem interferir nas 
funções do Mentee ou dos seus superiores. 

Um Mentee pode ter mais de um Mentor quando for 
necessário apoiá-lo em diferentes áreas e quando um único 
mentor não tiver experiência em todas elas. 

 

Diretrizes para implementar um Programa de 
Mentoria Empresarial 

 
Para implementar um programa de mentoria empresarial, é 
necessário levar em consideração algumas diretrizes: 

a. Ter um líder da direção geral, de talento humano e de 
cada líder visível. 

b. Ter orientações simples: filosofia, alcances, limitações. 

c. Identificar quem pode ser os Mentores Internos. 

d. Formar os Mentores internos. 
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e. Identificar os possíveis Mentees. 

f. Prepara-los para assumir o papel de Mentees. 

g. Empoderar Mentores e Mentees. 

h. Apresentar o modelo para Mentores e Mentees. 

i. Expressar uma visão clara do alcance do programa. 

j. Explicar funções e responsabilidades claras da liderança 
do projeto. 

k. Avaliar e selecionar participantes do programa: Mentees e 
Mentores. 

l. Elaborar o programa e critérios de desempenho dos 
Mentees e Mentores. 

m. Criar desenvolvimento do processo. 

n. Avaliar e encerrar o processo. 

 
A partir das diretrizes anteriores:  

 

Benefícios para a empresa 
 

• Protege as experiências acumuladas, mantém as 
melhores práticas e melhora as metodologias. 

• Diminui os tempos de aprendizado. 

• Minimiza erros ao passar da teoria à prática. 

• Reduz os custos devido às lacunas de 
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conhecimentos práticos. 

• Diminui a ansiedade e equilibra a contribuição para 
o trabalho. 

• Acelera a adaptação dos trabalhadores de outros 
países, áreas, regiões. 

 

Benefícios para os Mentores internos 

• Satisfação pessoal 

• Reputação e reconhecimento 

• Aprendizado e renovação pelo contato com 
novos pontos de vista. 

 
Benefícios para os Mentees 

 
• Assimilação oportuna da cultura organizacional. 

• Compreensão pertinente das políticas. 

• Conhecimento de seu ambiente de trabalho e 
localização no sistema organizacional. 

• Conexão real com as competências de seu papel. 
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Lançamento de um Programa de Mentoria 
empresarial 

 
Quatro passos serão úteis: 

 
Atrair: 

Propor algo diferente para cativar as pessoas e 
transmitir como o programa de mentoria é 
conveniente para todos na organização. 

Comunicar: 
Conectar as pessoas e compartilhar, de forma amigável 
e direta, o que o programa de mentoria faz. 

Aceitação: 
Identificar os possíveis inconvenientes ou obstáculos 
para o sucesso do programa de mentoria. 

Visibilidade: 
Mostrar os benefícios do programa de mentoria, os 
atributos com os quais as pessoas se sentirão 
confortáveis e como suas expectativas serão atendidas. 
 

 

Comunidade em função do Programa de Mentoria 
Empresarial 

 
Como criá-la? 
Para criar, promover e manter a comunidade, é importante 
estimular a fidelidade ao programa de mentoria, que se 
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baseia em sua própria filosofia e no alto nível de 
participação que as pessoas mantêm. 

 
Como promover o compromisso das pessoas da comunidade? 

• Apresentá-lo como uma ideia original para 
aproximar as pessoas na organização. 

• Mostrá-lo como uma ideia atual e interessante. 

• Exibi-lo como a tendência crescente que reativará 
a paixão, o orgulho e o melhor de cada pessoa. 

 

Formalizando o Processo de Mentoria empresarial 
 

Os passos para formalizar um processo de mentoria 
empresarial passam por questões como: 

1. O Mentor explora e especifica as realizações 
desejadas pela organização ou pelo contratante 
dos seus serviços. 

2. O Mentor estabelece com a empresa os limites das 
suas responsabilidades e as do Mentee. 

3. O Mentor estabelece um contrato formal de 
mentoria com a organização contratante de seus 
serviços. 

4. O Mentor estabelece um clima de confiança e 
confiabilidade com a organização contratante de 
seus serviços e com o Mentee. 

5. O Mentor fornece um feedback oral e escrito 
frequente, se acordado, ao fazer o contrato de 
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prestação de serviços de mentoria. 

6. O Mentor estabelece um plano estruturado com o 
Mentee para incorporar as novas competências e 
habilidades. 

7. O Mentor ilustra as competências e habilidades, 
com exemplos poderosos de sucesso pessoal. 

8. O Mentor respeita o ritmo de aprendizado de seu 
Mentee. 

9. O Mentor avalia o progresso da relação Mentor-
Mentee. 

10. O Mentor reconhece quando é necessário fazer 
alterações ou rescindir o contrato de mentoria. 

 

Avaliação do Processo de Mentoria Empresarial 
 

Nos processos de mentoria empresarial, não é avaliado o 
quanto eles gostaram do processo, nem são aplicados testes 
de compreensão. Para avaliar o progresso dos Mentees, 
observa-se a melhoria dos indicadores existentes no 
desenvolvimento e alcance das responsabilidades do 
Mentee, como consequência do desdobramento de novas 
habilidades e competências nascidas do processo de 
mentoria. 
 
 



 
CPM. Guia do Mentor Profissional.  118 

 

 
Um programa de formação de Mentores Internos 

 
Seleção: Conforme descrito anteriormente neste guia. 

Formação: Deve conter pelo menos os seguintes módulos: 

a. Bases, influências e fundamentos da Mentoria. 

b. Competências do Mentor para capitalizar seu 
aprendizado. 

c. Competências do Mentor para transferir o que foi 
aprendido. 

d. Aprendizado significativo baseado em situações-
problema. 

e. Modelo integral de mentoria (prática observada e com 
feedback). 

f. Assinatura do Código Deontológico do Mentor 
interno. Pode ser elaborado com base no da 
RGMentores, que se encontra no guia básico do 
Mentor. 

g. Acompanhamento dos primeiros processos: nas 
primeiras sessões o novo Mentor Júnior é 
acompanhado por seu Mentor Sênior. 

O Mentor impactará cada Mentee, desenvolvendo suas 
competências e habilidades sociais, táticas ou estratégicas 
com o claro propósito de obter melhores resultados 
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empresariais. 

Um processo de mentoria empresarial é considerado valioso 
quando contribui positivamente para os aspectos que a 
empresa espera impactar e que podem surgir de uma lista 
como a apresentada abaixo: 

 
Áreas funcionais: 
Empresa e ambiente global; gestão empresarial de sucesso: 

• Economia 

• Direito empresarial 

• Contabilidade 

• Marketing 

Áreas Transversais: 
A empresa, comunidade de pessoas que produzem resultados: 

• Mentalidade gerencial 

• Operações 

• Produtividade e competitividade empresarial 

• Finanças 

• Sistemas de informação 
 
Áreas integradoras: 

• Visão e implementação estratégica. 

• Missão e concentração nos grupos de interesse. 
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• Responsabilidade pessoal. 

• Estratégia corporativa. 

• Entrepreneurship. Empreendedorismo. 

• Corporate Citizenship. Cidadania Corporativa. 

• Leadership. Liderança - fator chave de sucesso. 
Mudança e transformação. 
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