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RESUMO 

Mentoria é um tema estudado há algumas décadas em diversos países. No Brasil a 

Mentoria têm sido disseminada lentamente e não se tem mostrado uma prática muito 

utilizada pelas empresas. Visando contribuir para a solução dessa questão e aprofundar 

a discussão do tema, esta pesquisa tem como objetivo analisar e compreender os 

processos de Mentoria no contexto organizacional, desvelando os fatores de sucesso dos 

programas de Mentoria Formal nas organizações, na visão daqueles que têm um papel 

fundamental no processo, que são os Mentores. Busca-se entender o significado dessa 

ferramenta e sua importância para o crescimento das empresas nas diferentes regiões 

brasileiras e, ao mesmo tempo, por que não tem se mostrado uma prática utilizada de 

forma efetiva, a fim de resolver problemas ligados à gestão do conhecimento. O 

levantamento dos dados foi realizado utilizando-se como instrumento de coleta um 

questionário estruturado, contendo perguntas fechadas e aberta para comentários e 

sugestões dos respondentes. O universo pesquisado foi constituído de Mentores com 

atuação nas diferentes regiões do Brasil em Programas de Mentoria Formal. A amostra 

desta pesquisa obteve um percentual de distribuição regional, equivalente à distribuição 

do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. A análise exploratória dos dados foi realizada 

de forma predominantemente quantitativa utilizando-se estatística descritiva e a análise 

fatorial. Para isso, fez-se uso do software de estatística o SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). A pesquisa revelou que Programas Formais de Mentoria geram 

benefícios para o Mentor, Mentorado e Organização. Que aspectos culturais brasileiros 

podem influenciar positiva ou negativamente os processos de Mentoria. Que Programa 

de Mentoria Formal promove um diferencial competitivo na organização através do 

conhecimento. E que as empresas não utilizam Programas de Mentoria por 

desconhecerem a sua importância para a Gestão do Conhecimento. Além destes estudos 

terem gerado contribuições por retratar a realidade nacional e apontar caminhos para as 

organizações alcançarem a melhoria da gestão do conhecimento. 
 

Palavras - chave: Diferencial Competitivo. Gestão do Conhecimento. Mentor. 

Mentorado. Mentoria. 

 



 

  



 

ABSTRACT 

Mentoring is a topic studied for decades in many countries. In Brazil, Mentoring has 

been slowly disseminated and it has not shown itself to be a practice widely used by 

companies. In order to contribute to solving this issue and deepen the discussion about 

the topic, this research aims to analyze and understand the processes involved in 

Mentoring at an organizational context, revealing the success factors of Formal 

Mentoring Programs in companies, according to those who have a fundamental role in 

the process, which are the Mentors. We seek to understand the meaning of this tool and 

its importance for business growth in the different regions of Brazil and, at the same 

time, why it has not proved itself an effective practice used in order to solve problems 

related to Knowledge Management. The data was collected using a structured 

questionnaire with closed and open questions, with space for comments and suggestions 

from respondents. The study group consisted of Mentors working in Formal Mentoring 

Programs in the different regions of Brazil. The research sample obtained a percentage 

of regional distribution equivalent to the distribution of the national GDP. Exploratory 

data analysis was performed predominantly quantitatively using descriptive statistics 

and factor analysis. For this, the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

software was used. The research revealed that Formal Mentoring Programs generate 

benefits for the Mentor, Mentoring and Organization.  That Brazilian cultural aspects 

can influence, positively or negatively, Mentoring processes. That Formal Mentoring 

Program promotes a competitive edge in the organization through knowledge. And that 

companies do not use Mentoring Programs for not knowing its importance for 

Knowledge Management. Besides, these studies have generated contributions for 

portraying the national situation and point out ways for organizations to achieve 

improved Knowledge Management. 

 
 
 
Keywords: Competitive Edge. Knowledge Management. Mentor. Mentee. Mentoring. 
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O interesse pelo tema desta tese é fruto dos estudos desenvolvidos pela doutoranda, durante a 

elaboração da dissertação de Mestrado intitulada “Processos de Mentoria nas Organizações 

em Pernambuco, na Visão dos Alunos de MBA Executivo da Universidade Federal de 

Pernambuco”. 

Nos resultados dissertativos foram encontrados diversos processos de Mentoria Informal, que 

se constitui uma prática, na qual pessoas mais velhas e mais experientes “adotam” um 

profissional mais jovem para orientá-lo. A Mentoria Informal é um processo composto de 

relacionamentos espontâneos que acontecem sem envolvimento explícito de uma organização, 

que proporciona crescimento e desenvolvimento ao indivíduo (Kram, 1988). 

Estes resultados mostraram que a grande maioria dos pesquisados tiveram pelo menos um 

Mentor em suas vidas e pelo menos um Mentorado. Salienta-se que os respondentes eram de 

empresas diferentes, de diversos segmentos, e todos ocuparam cargos de gestão. Constatou-se 

ainda, que em uma relação de Mentoria bem sucedida deve haver entre o Mentor e o 

Mentorado: confiança, empatia, comprometimento, bom relacionamento, autenticidade, 

feedback e engajamento.  

Na referida dissertação, o Mentor foi descrito como alguém confiável e verdadeiro, que sabe 

ouvir e expor o que pensa, estabelece feedback, compartilha conhecimento e deseja que o 

Mentorado se desenvolva em sua vida profissional. Por outro lado, o Mentorado foi descrito 

como: alguém que busca crescer e se desenvolver profissionalmente; sabe ouvir e expor suas 

dificuldades; confia e também dá feedback ao Mentor e é responsável com seus 

compromissos.  

Então, a pesquisa revelou que nas organizações estudadas em Pernambuco/Brasil, os 

processos de Mentoria caracterizaram-se como: um processo de participação espontânea para 
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o desenvolvimento dos empregados. Os Mentores e Mentorados são predominantemente, de 

gêneros diferentes, e há um nível de comprometimento nos relacionamentos de 

desenvolvimento, com o objetivo de proporcionar crescimento pessoal aos empregados, 

configurando-se assim, como processos de Mentoria Informal. 

A predominância de processos de Mentoria Informal chamou a atenção da pesquisadora, 

surgindo então, o interesse em saber se as empresas estão utilizando processos de Mentoria 

Formal, pois esta tem sido considerada uma ferramenta eficaz para a gestão do conhecimento, 

o sucesso e crescimento das organizações. 

No desenvolver daquela pesquisa, verificou-se que existem poucos registros de processos de 

Mentoria Formal, de modo que o tema é pouco explorado e sugeria novas pesquisas. Esta 

ideia foi amadurecendo e, a pesquisadora então, decidiu fazer a pesquisa do doutorado, sobre 

Mentoria Formal e sua aplicabilidade nas organizações, ou seja, a eficácia de seu processo e 

as bases de sua efetividade, como meio de criação de um capital intelectual, que representa 

um ativo importante para a organização e consequentemente, o crescimento econômico e 

visibilidade empresarial. 

Importante se faz analisar esses aspectos, os nexos que existem entre organização, Mentor e 

Mentorado, a fim de entender pela narrativa dos respondentes, os fios que tecem e constroem 

a Mentoria Formal, visando compreender o entrelaçamento dessas três instâncias que 

convivem no interior das organizações em estudo. Isso interessa, sobretudo, porque a 

literatura aponta a Mentoria como uma ferramenta eficaz para o sucesso e crescimento das 

empresas e, eficácia da gestão do conhecimento, bem como, o desenvolvimento na carreira e 

psicossocial do Mentorado. Então, é nosso interesse verificar quais os fatores de sucesso dessa 

ferramenta - capaz de resgatar e transformar o conhecimento de forma consciente e planejada 

- para aumentar o crescimento individual de seus colaboradores e da organização como um 

todo.  
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No que diz respeito ao conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997, p.67) afirmam que a sua 

criação em termos organizacionais “é uma interação contínua e dinâmica entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito”. É nessa perspectiva, que neste estudo, 

entende-se que a gestão do conhecimento através de programas de Mentoria pode ser uma 

importante ferramenta para o crescimento de uma organização, desenvolvimento individual 

das pessoas, e gestão eficaz do conhecimento. Isto se dando através das relações interpessoais 

e na troca dos saberes nas relações de Mentoria. 

No presente e tendo em conta a realidade da Administração Pública brasileira, onde a perda 

de talentos – profissionais com alto nível de qualificação – que podem sair da empresa ou se 

aposentar nos próximos anos, levando consigo o conhecimento adquirido no decorrer de 

décadas de trabalho, tem sido uma grande preocupação, leva a que surjam diversos 

questionamentos do que deve ser feito em relação a isto. Como fazer que tal conhecimento – 

adquirido, em parte graças ao investimento do Estado em eventos de educação e capacitação – 

seja compartilhado com outros servidores públicos e registrado para que sejam retidos pelas 

organizações públicas? Como evitar que – em muitos casos – tais profissionais tenham de ser 

contratados como “consultores” para continuar fazendo o que realizavam antes de se 

aposentar? (Batista, 2004).  

Além disso, a gestão do conhecimento tem sido uma preocupação na vida profissional desta 

pesquisadora, que trabalha em uma empresa pública federal de 105 anos. A mesma constatou 

que em 2016 cerca de 95% dos funcionários da referida empresa já terão tempo de se 

aposentar, e se não for feita uma gestão imediata, o conhecimento explícito e, principalmente 

o tácito, daqueles que estão no órgão, há décadas, será perdido ao longo do tempo, apesar de 

toda tecnologia existente.  

Essa preocupação pode ser confirmada através de Batista (2004), pesquisador do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que, com um olhar mais voltado para a administração 

pública brasileira, afirma que muitas instituições não conhecem ou utilizam o termo “Gestão 
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do Conhecimento”. Todavia, executam processos – com a utilização de técnicas e ferramentas 

– que podem ser classificados como práticas de gestão do conhecimento. Por outro lado, Sá 

Freire, Soares, Nakayama e Spanhol, (2010) levantam dúvidas acerca da efetiva existência de 

uma gestão do conhecimento, afirmando que geralmente esta se limita à aprendizagem ao 

nível individual. 

Visando contribuir para dar resposta a esse problema e aprofundar a discussão do tema, 

pretendeu-se neste trabalho dar ênfase aos processos de Mentoria no contexto organizacional, 

desvelando os fatores de sucesso dos programas de Mentoria Formal nas organizações, na 

visão daqueles que têm um papel fundamental no processo, que são os Mentores.  

Desta forma, esta pesquisa tem como Objetivo Geral, identificar os fatores de sucesso dos 

programas de Mentoria Formal nas organizações. 

Nesse panorama, questiona-se: se as empresas implantam e continuam a utilizar seus 

programas de Mentoria, que benefícios elas obtêm com esse processo? Se a Mentoria é uma 

ferramenta de gestão do conhecimento, que proporciona desenvolvimento pessoal e 

profissional para os Mentorados e benefícios para os Mentores e a organização, por que a 

maioria das organizações brasileiras, não utiliza a Mentoria Formal, como estratégia em seu 

desenvolvimento? 

 

Assim, os Objetivos Específicos desta pesquisa apresentam-se como: 

 

a) Investigar a relação que há entre o processo de Mentoria, o desenvolvimento de pessoas 

dentro de uma organização e os benefícios da Mentoria para a organização. b) Verificar os 

motivos que levam as empresas, a não utilizarem a Mentoria, já que ela é vista como 

ferramenta de gestão do conhecimento, melhoria dos processos de trabalho e geradora de 

aprendizagem interpessoal na organização. c) Identificar os aspectos culturais brasileiros que 

podem influenciar positivamente ou negativamente nos processos de Mentoria Formal na 
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organização. d) Identificar se as organizações que utilizam programas de Mentoria Formal 

percebem esta ferramenta como geradora de diferencial competitivo através do conhecimento.  

Este estudo caracterizou-se como de natureza descritiva. O levantamento dos dados foi 

realizado utilizando-se como instrumento de coleta um questionário estruturado. O universo 

pesquisado foi constituído de Mentores com atuação nas diferentes regiões do Brasil em 

Programas de Mentoria Formal. A amostra desta pesquisa obteve um percentual de 

distribuição regional, equivalente à distribuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. A 

análise exploratória dos dados foi realizada de forma predominantemente quantitativa 

utilizando-se estatística descritiva e a análise fatorial. 

Em termos de estrutura, este trabalho de investigação encontra-se organizado da seguinte 

forma: Composto de quatro capítulos, incluindo as Conclusões, Limitações da pesquisa e 

sugestões de novos estudos. No Capítulo I está escrito o Referencial Teórico, onde são 

colocados os principais conceitos levados em consideração neste estudo. Ele está composto 

dos seguintes tópicos: Conhecimento como Instrumento Competitivo, Mentoria: um conceito 

em discussão; Mentoria Formal e Informal: duas faces de uma mesma moeda; Fases da 

Mentoria; Funções de Mentoria; Benefícios provenientes da Mentoria; Cultura; Cultura 

organizacional e Cultura organizacional brasileira. O Capítulo II refere-se à Metodologia 

desta Pesquisa. Nela estão descritos os procedimentos metodológicos desta pesquisa, e alguns 

subitens: Tipo de Estudo. Instrumento de Coleta de Dados; População e Amostra e Hipóteses 

de investigação. No Capítulo III estão descritos os Resultados e Discussões da Pesquisa. Ele 

está composto do Perfil dos Respondentes da empresa pesquisada; os Fatores que podem 

influenciar as organizações a não utilizarem Programas de Mentoria Formal; Benefícios 

gerados pela Mentoria (para o Mentor, Mentorado e Organização); os Aspectos Culturais 

brasileiros que podem influenciar positivamente ou negativamente os processos de Mentoria; 

Locais onde foram realizados os processos de Mentoria, e consequentemente são os locais da 

pesquisa; os pontos positivos e negativos do programa de Mentoria apontados pelos 

respondentes, fruto das suas vivências. Por fim, no Capítulo IV estão apresentadas as 

Conclusões do estudo, as Limitações da pesquisa e Sugestões de novos estudos. 
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Para melhor se responder às questões apresentadas e definir a abrangência do objeto de 

pesquisa, faz-se necessário uma incursão sobre os três principais temas, que seriam: o 

Conhecimento, a Mentoria e sua aplicabilidade no campo organizacional e a Cultura 

organizacional. Portanto, a seguir serão apresentadas as referências do arcabouço teórico do 

presente estudo, iniciando sobre o Conhecimento como instrumento competitivo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
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1. CONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO COMPETITIVO 

O caráter multidisciplinar do conhecimento permite resgatar suas diferentes vertentes e 

democratizar seu acesso, via inúmeros instrumentos como: livros, meios de comunicação e 

transmissão direta através de professores e Mentores, aproximando o sujeito do objeto do 

conhecimento.  

Atualmente, nas organizações o conhecimento é poder e a natureza dos negócios mudou, em 

relação ao trabalho intelectual que é fundamentalmente diferente do trabalho físico. E, em 

relação a quem lida com conhecimento, este encontra-se quase totalmente imerso numa 

realidade que altera bastante os métodos de gerenciamento, aprendizado, representação do 

conhecimento, integração, solução de problemas e ação. Faz-se necessário o novo olhar, que 

não é possível obter vantagem competitiva simplesmente "jogando" mais informação para as 

pessoas "se virarem". Os problemas baseados no conhecimento não podem ser tratados da 

mesma maneira que os econômicos e comerciais e simplesmente serem documentados em 

papel (Barroso e Gomes, 1999). 

Neste sentido, Senge (1990) afirma que há emergência de um novo paradigma gerencial numa 

transição das organizações tradicionais que são baseadas em recursos, para organizações 

baseadas no conhecimento, onde a criação desse conhecimento é a fonte de inovações 

contínuas, de competitividade e da sobrevivência.  

Neste contexto, Martins (2010) afirma que cada vez mais a competitividade empresarial está 

baseada no conhecimento, que está frequentemente associado à aprendizagem. E, a 

aprendizagem é um processo de desenvolvimento das capacidades dos indivíduos de uma 

forma contínua. Logo, o conhecimento é criado por indivíduos num contexto de aspiração 

coletiva onde estão continuamente a aprender.  
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O autor destaca ainda que, a capacidade de absorção de conhecimento da empresa é baseada 

no conhecimento existente dos seus empregados. E enfatiza que a única fonte competitiva 

durável é o conhecimento, sendo a sua aquisição e criação estimuladas continuamente pelo 

ambiente (Martins, 2010). Por outro lado, não só aquisição e criação do conhecimento, 

Greengard (2002) afirma que a meta é usar o conhecimento que reside dentro de uma 

organização tirando vantagem dele. 

E para aumentar sua competitividade no mercado através da promoção do trabalho em equipe, 

aprendizado permanente, flexibilidade na estruturação dos cargos e funções, liderança, 

agilidade, engajamento e comprometimento de todos, Coaching e Mentoring são duas das 

várias práticas adotadas pelas empresas (Mitchell, 2004). 

Mais enfaticamente, Júnior (2005) afirma que o conhecimento passou a ocupar um lugar 

privilegiado nas organizações, sendo o real responsável pelo diferencial que poderia trazer 

uma maior vantagem competitiva.  

O conhecimento permeia por toda a organização. Nela, o conhecimento costuma estar 

embutido não só nos documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas 

e normas organizacionais (Davenport e Prusak, 1998). Em razão de que o “conhecimento é 

uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores” 

(Davenport e Prusak, 1998, p.6). 

Os autores Nonaka e Takeuchi (1997), defendem que apenas as empresas que criam novo 

conhecimento, o disseminam por toda a organização e o incorporam em novas tecnologias e 

produtos, serão bem sucedidas.  
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Complementando o pensamento, para os mesmos autores, o processo de construção do 

conhecimento tem duas dimensões: 

• uma dimensão ontológica que é um processo que acontece dentro de uma comunidade 

que interage entre si e que expande seus limites para além da organização. Onde o 

conhecimento só é criado por indivíduos, o que significa que a criação do conhecimento 

organizacional seja entendida como um “processo que amplia organizacionalmente o 

conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos 

da organização” (Nonaka e Takeuchi, 1997, p.63) e  

• uma dimensão epistemológica onde o homem faz uma reflexão sobre o conhecimento 

produzido por ele próprio sobre ele próprio, sua validade prática, suas etapas de 

desenvolvimento e seus limites. Os autores ainda distinguem o conhecimento tácito do 

conhecimento explícito: “O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, 

difícil de ser formulado e comunicado. Já o conhecimento explícito ou codificado refere-se ao 

conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática” (Nonaka e Takeuchi, 1997, 

p. 65). 

Para Chiavenato (2008) a Gestão do Conhecimento é a moeda mais valiosa do século XXI, 

podendo assim, ser utilizada como subsídio no alcance da vantagem competitiva.  Uma das 

formas de gestão do conhecimento é a Mentoria. Ela é uma ferramenta capacitadora para o 

desenvolvimento do indivíduo, principalmente o iniciante, dentro da organização. Pois, ela é 

uma das formas tradicionais de transferência de conhecimento Kammeyer-Mueller e Judge 

(2008). E, mais enfaticamente, a Mentoria foi identificada como uma técnica ou estratégia 

utilizada para gestão do conhecimento nas empresas (Abdul-Rahman e Wang, 2010; Fehér e 

Gábor, 2006). 

Corroborando com este pensamento, Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e 

Misra (2011) enfatizam que em uma organização intensiva em capital humano, o 

desenvolvimento de pessoal e gestão são fundamentais para garantir uma vantagem 

competitiva sustentável. Salientam que a Mentoria tem recebido muita atenção recentemente 

como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal. E ainda que há várias definições de 
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Mentoria na literatura, Haggard, Dougherty, Turban & Wilbanks (2011) identificaram 

aproximadamente 40 diferentes definições usadas na literatura empírica de 1980 a 2005, face 

às novas pesquisas que emergiram e corroboraram para a ampliação do conceito de Mentoria.  

Batista (2012) afirma que Gestão do Conhecimento são práticas organizacionais que 

objetivam a geração, a captura, a disseminação de conhecimentos adquiridos ao longo do 

tempo e promover o compartilhamento do conhecimento na instituição e fora dela. Inclui 

diversas Ferramentas ou Práticas e a Mentoria é uma delas. Estas estão divididas em quatro 

tipos de práticas: Liderança, Tecnologia, Pessoas e Processos.  

Entre as ferramentas e práticas de Gestão do Conhecimento de Pessoas estão: Foruns/Lista de 

discussão (espaços para discutir, compartilhar informações, ideias e experiências), 

Comunidades de Prática ou Comunidades de Conhecimento (grupos informais e 

interdisciplinares de pessoas com interesses comuns, promove a transferências de práticas, 

modelos, conhecimento e lições aprendidas), Educação Corporativa (educação continuada, 

atualização do pessoal de maneira uniforme em toda a organização), Narrativas (técnicas para 

descrever ou expor temas complicados, situações e lições aprendidas), Mentoria (gestão do 

desempenho onde um mais experiente - Mentor, modela, observa e analisa o desempenho do 

menos experiente - indivíduo ou grupo retroalimentando-os) e Coaching (faz parte do 

processo planejado (estratégico) de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento) e 

Universidade Corporativa - unidade da organização que promove a aprendizagem ativa e 

contínua dos funcionários (Batista, 2012). 

Segundo Druker (1999) o recurso realmente controlador, o fator de produção absolutamente 

decisivo, não é o capital, a terra ou a mão de obra - é o conhecimento. De forma que, a gestão 

do conhecimento está sendo considerada, como um novo paradigma para o sucesso das 

organizações (Coelho, 2004). 
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Nessa dinâmica, existem muitos sinais de que o conhecimento se tornou o recurso econômico 

mais importante para a competitividade das organizações e dos países. É necessário, cada vez 

mais, tornar a inovação, uma missão permanente, e alavancar todos os tipos de conhecimentos 

disponíveis, sejam eles tácitos ou explícitos, internos ou externos, tangíveis ou intangíveis 

(Júnior, 2005). 

Frente ao conhecimento que é visto como fonte de vantagem competitiva duradoura, e diante 

de toda a dinâmica do mercado, as empresas bem-sucedidas são as que criam 

consistentemente novos conhecimentos, disseminam-no amplamente pela organização e o 

incorporam rapidamente em novas tecnologias e produtos. Isso é criar conhecimento (Nonaka 

e Takeuchi, 2008). 

Nesse sentido, o conhecimento associa-se com a práxis humana, ou seja, está relacionado com 

as coisas que existem no "mundo real", logo, resulta de uma experiência direta. O 

conhecimento humano refere-se a crenças e compromisso e se expressa de variadas formas, 

destacando-se entre outros, o explícito e o tácito (Nonaka e Takeuchi, 1997). O conhecimento 

explícito articulado na linguagem formal é transmitido facilmente entre os indivíduos e, o 

tácito, incorporado à experiência individual, envolve fatores intangíveis como, crenças 

pessoais, perspectivas, sistema de valor, insights, intuições, emoções, habilidades, que as 

pessoas vão adquirindo com a própria prática profissional. 

Para tanto, as organizações precisam fazer internamente, a gestão eficiente do conhecimento, 

resgatando talentos e promovendo a valorização de seu capital humano, a fim de atingir um 

nível ótimo de eficiência e desempenho organizacional.  Para Morin (2001) o contexto de uma 

organização, permite pensar na existência de uma trama de relações interpessoais, que 

articuladas adequadamente trazem para o interior da empresa um conjunto de diferentes 

conhecimentos, que poderão gerar um conhecimento novo, cujos princípios e normas que o 

orientam, se forem adequados e contextualizados para a realidade da empresa, gera o 

conhecimento pertinente, que para o autor previne a fragmentação do conhecimento, ou seja, 
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junta áreas de conhecimento as mais variadas, os saberes que são pertinentes a si e aos outros 

e que se integram e se complementam. 

Sobre isso dizem ainda, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67), como pode ser visualizado abaixo 

na Figura 1, que o “modelo dinâmico da criação do conhecimento está ancorado no 

pressuposto crítico de que o conhecimento humano é criado e expandido pela interação social 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito”. Sobre este processo de interação do 

conhecimento, os autores afirmam a existência de quatro modos de conversão do 

conhecimento: a socialização, que seria a conversão de conhecimento tácito em 

conhecimento tácito; a externalização que é a conversão de conhecimento tácito em explícito; 

a combinação, que é a conversão de conhecimento explícito em conhecimento explícito; e a 

internalização, de conhecimento explícito para conhecimento tácito. 

 
Figura 1. Espiral do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
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Porém, num olhar mais amplo, saindo do individual para um coletivo, a Gestão do 

Conhecimento é um método integrado de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para 

aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro (Batista, 2012). 

Mais especificamente, Batista (2012) fala que entre as práticas de Gestão do Conhecimento 

destinadas a aumentar a capacidade dos colaboradores na execução dos processos de Gestão 

do Conhecimento, pode-se citar, entre outras: fóruns/listas de discussão; comunidades de 

prática; educação corporativa; narrativas; Mentoria e coaching; e universidade corporativa. E 

foi com o foco na Mentoria que se procurou desenvolver esta pesquisa. 

A seguir serão descritos os conceitos sobre a Mentoria, no contexto organizacional, 

posteriormente, serão os tipos de Mentoria, suas fases e funções.
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2. MENTORIA: um conceito em discussão 

O desenvolvimento e a criação de tecnologias nas últimas décadas, em diferentes campos do 

conhecimento, têm facilitado a vida dos seres humanos em todo o mundo e, nas organizações, 

a tecnologia da informação vem se destacando como elemento importante na gestão do 

conhecimento. O avanço tecnológico repercute positivamente no interior das organizações 

que buscam se modernizar para alcançar melhor e maior aceitação no mercado. Assim, 

processos inovadores de trabalho nas organizações, vêm cada vez mais sendo difundidos, a 

partir do advento da tecnologia. É nesse contexto, que as práticas de Mentoria são 

introduzidas, visando transformar saberes individuais em saberes coletivo. 

A Mentoria é uma prática em que pessoas mais velhas e mais experientes “adotam” um 

profissional mais jovem para orientá-lo, de forma geralmente espontânea (Kram, 1988). A 

história da gestão em alguns contextos ou empresas mostra que as pessoas formaram alianças 

com o objetivo de prestar assistência uns aos outros, com ideias, sugestões e aconselhamentos 

nas várias instâncias sociais (Shea, 2001).  

Numa visão mais ampla, Lebre (2012) fala da inexistência de um consenso absoluto, sobre o 

conceito de Mentoria. Para ele é descrito com as seguintes características singulares: é uma 

relação deliberada, consciente e voluntária; pode ou não ter um tempo específico; é suportado 

pela organização; ocorre entre um indivíduo mais experiente (Mentor) e um ou mais 

indivíduos (Mentorados); decorre entre membros de uma organização; gera benefícios para 

Mentor e Mentorado, no que respeita o desenvolvimento pessoal, profissional, estilo de vida e 

realização pessoal; gera benefícios para a organização; desenvolve-se em uma relação de um 

para um ou em pequeno grupo; tipicamente, a Mentoria é centrada no apoio interpessoal, 

partilha de conhecimentos e modelos positivos; assume diversas dimensões, desde o 

desenvolvimento pessoal e social, a formação ou o apoio no emprego; e, a Mentoria é um 

processo que pode assumir um caráter formal ou informal de acordo com o tipo de relação 
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estabelecida entre o Mentor e o Mentorado. 

Numa outra visão, Higgins e Kram (2001) descrevem Mentoria como um fenômeno de 

múltiplos relacionamentos de desenvolvimento. Eles reveem a proposição original de Kram 

(1988), em que a Mentoria é uma assistência dada ao indivíduo mais jovem e menos 

experiente (Mentorado) por um indivíduo mais velho e mais experiente (Mentor), numa 

relação a dois. Este relacionamento permite que o Mentorado tenha uma formação mais ágil 

em função das informações que recebe durante esse processo. Esses autores propõem que os 

Mentorados tenham várias relações de Mentoria, com Mentores diferentes ao longo das suas 

vidas. 

Segundo Carr (1999c), a Mentoria requer um relacionamento de confiança e compreensão 

mútuas entre os sujeitos e se apresenta como um fenômeno de múltiplos relacionamentos, 

permitindo que o Mentorado se forme mais rapidamente face as informações que recebe 

durante sua formação. Significa, na visão de Baugh e Fagenson-Eland (2007), Higgins e 

Kram (2001) e Higgins e Thomas (2001), que o Mentorado não confia apenas em um 

indivíduo, mas em vários indivíduos considerados “constelação de relacionamentos”, cujos 

ensinamentos advêm de várias fontes: pessoas mais experientes, familiares, ou membros da 

comunidade na qual está inserido. É o que Higgins e Thomas (2001) chamam de Redes 

Sociais de Mentoria. 

Como resultado do trabalho dessa “constelação de Mentores” aos Mentorados, destaca-se: a 

intenção destes permanecerem na organização (Higgins e Thomas,2001), a satisfação com o 

trabalho (Higgins, 2000) e o aumento do sucesso de carreira. Os autores observam que 

aqueles Mentores que ocupam uma posição de chefia, oferecem ao Mentorado experiências de 

caráter mais estruturador para sua formação e desenvolvimento de habilidades, do que aqueles 

que não estão em posição de chefia, devido, talvez, ao cargo ocupado ou posição de pares, 

dentro da empresa.  
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Contrariando essa perspectiva, Bernhoeft (2001), afirma que um Mentor de dentro da 

organização deve ser alguém que não seja seu chefe, para que o vínculo hierárquico não 

influencie o comprometimento e a motivação do Mentorado. Harrington (1999) defende a 

mesma linha de pensamento, ao ressaltar que o Mentor é frequentemente descrito como sendo 

um guia que se responsabiliza pela supervisão da carreira e do desenvolvimento do 

Mentorado, mas está fora da relação chefe-subordinado.  

Por outro lado, Higgins e Thomas (2001) afirmam que, as duas modalidades de Mentores - de 

dentro e de fora - da organização, promovem melhores resultados, sobretudo pela 

possibilidade de selecionar aqueles conhecimentos que melhor se adaptem à sua visão de 

mundo, e que se mostrem suficientes ao atendimento de seus objetivos pessoais e 

organizacionais, preservando assim, sua liberdade e autonomia de escolha. Quando se trata de 

aprendizes, que estão ingressando na organização, Harrington (1999), afirma que a Mentoria 

pode ser usada em situações específicas para ajudar no desenvolvimento do indivíduo, como 

por exemplo, quando o indivíduo inicia em uma organização e passa pelo processo conhecido 

como socialização organizacional.  

Para caracterizar esse processo, Harrington (1999) identifica três fases dessa socialização e 

destaca a importância do papel do Mentor: socialização antecipatória (aprender sobre uma 

organização antes de se tornar empregado dela); encontro casual (tornar-se um empregado e 

aprender por experiência direta, como é a organização) e, mudança e aquisição (dominar 

importantes habilidades e funções enquanto se ajusta aos valores e normas do grupo de 

trabalho).  Assim, a Mentoria pode ser uma ferramenta de desenvolvimento de carreira, 

utilizada pela organização, para socializar recém-chegados.  

Porém, o Mentorado deve saber cuidar de forma responsável do seu desenvolvimento 

profissional, se comprometer com a melhoria de seu conhecimento, saber expressar suas 

próprias necessidades, respeitando o tempo de seu Mentor e, seguindo suas recomendações. 

Estudos demonstram que pessoas que possuíram Mentores no desenvolvimento de sua 
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carreira tornaram-se mais felizes, leais e mais satisfeitas em seu trabalho propiciando mais 

comprometimento com sua organização (Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007).  

Durante sua experiência na Mentoria, o Mentorado também deve ter a consciência de que um 

dia será um Mentor, porque todos nós temos uma responsabilidade implícita de transmitir à 

próxima geração nossos conhecimentos e nossa história. Este processo proporciona ao Mentor 

um sentimento de satisfação pessoal, desenvolve sua comunicação, seus valores éticos, seu 

comprometimento e sua dignidade enquanto formadores de caráter. Além disso, também 

exige-se que o Mentor reflita sobre suas próprias ações, sua criatividade e suas oportunidades 

de aprendizado, além de proporcionar o reconhecimento de seus pares na organização (Kram, 

1985; Ragins e Kram, 2007). 

De modo que, a existência de Mentores e a importância que eles ocupam no processo de 

crescimento individual e profissional do Mentorado, sugere dizer que toda experiência 

humana que se repassa a outrem é fundamental e necessária ao processo de aprendizagem, 

contudo, é preciso que seja retrabalhado e reelaborado por aqueles que a recebem, para que de 

fato, se torne um conhecimento apropriado e efetivo. 

O sucesso do relacionamento entre Mentor e Mentorado é evidente quando a comunicação 

interpessoal se estabelece, quando ambos gostam um do outro e querem construir um 

relacionamento profissional, num clima de compreensão de suas responsabilidades, de 

empatia, aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, de forma que exista entre eles uma 

troca de saberes e, principalmente, o novo significado daquilo que é fundamental no ato da 

Mentoria – a oferta gratuita do conhecimento e da troca de experiência. Uma das 

características fundamentais do Mentor é ser verdadeiro, pois um Mentor é uma pessoa 

verdadeira, honesta, humana e competente (Torrance, Goff e Satterfield, 1998). 
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É baseado na qualidade, no tempo e no tipo de comunicação entre o Mentor e o Mentorado 

que Kram (1988) enfatiza que há dois tipos de relacionamentos na Mentoria:  

• A formal, que é um processo formalmente estruturado e iniciado em uma organização, 

que se mostra comprometido com o crescimento individual, valorizando o treinamento 

e o desenvolvimento profissional; e 

• A informal, que é um processo que ocorre de forma não estruturada, não gerenciada 

pela organização. São relacionamentos espontâneos, gestados pelos próprios 

indivíduos, que se juntam por suas próprias características e necessidades individuais, 

sem existir, contudo, o envolvimento explícito da organização. Porém, nem por isso, 

deixa de proporcionar crescimento e desenvolvimento àqueles que estão envolvidos no 

ato de ensinar e aprender. 

Ressalvada a devida importância da Mentoria, sob qualquer uma das duas perspectivas acima 

mencionadas, a literatura tem apontado que esse tema ainda é pouco explorado nas 

organizações. Algumas empresas no Brasil e no mundo utilizam a Mentoria para desenvolver 

seus profissionais. Porém, pesquisas demonstram que apenas 10,9% das empresas no Brasil 

fazem uso dessa prática (Nockel, 2013). Chandler e Kram (2005) chamam a atenção para a 

necessidade de se incentivar mais a realização de pesquisas nessa área, considerando, 

sobretudo, os cenários nacionais e os espaços onde são realizadas.  

No Brasil, a prática de Mentoria Formal, ainda é muito incipiente e pouco conhecida. É muito 

comum identificar pessoas que, apesar de estarem inseridas em organizações que utilizam 

programa de Mentoria, desconhecem o processo e seus benefícios, ou não têm uma visão 

clara sobre ele, pois há registros na literatura de que os programas de Mentoria Formal vêm 
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sendo lentamente disseminados e não existem muitos estudos e relatos, sobre essa prática 

organizacional (Ragins e Kram, 2007).  

Bozionelos (2004) corrobora com esse pensamento ao relatar que existe grande escassez de 

pesquisas no campo da Mentoria, em que o estudo é realizado sobre os processos onde há um 

Mentorado sob a supervisão de um Mentor, o que, geralmente, ocorre em um contexto bem 

específico de práticas e experiências, visando superar carências e insuficiências de 

conhecimento e aprendizagem.  

Vale salientar que, quando se trata de empresas públicas, a utilização de programas de 

Mentoria é ainda mais restrita. A Corregedoria Geral da Justiça e a presidência do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco lançaram, em julho de 2012, o primeiro Programa de Mentoria do 

Poder Judiciário brasileiro, que teve como objetivo contribuir para a adaptação de 40 

magistrados recém-empossados no exercício do cargo e função judicante, considerados os 

seus multifacetários aspectos, para que eles mais facilmente se aproximem dos objetivos e 

metas institucionais de produtividade e qualidade traçados pelo Tribunal, propiciando a eles 

uma adaptação mais rápida ao ambiente organizacional e às atividades próprias da nova 

função. Os Mentores e Mentorados participam de um treinamento após a formação dos pares 

(Mentor/Mentorado) e o programa tem duração de 12 meses (CNJ, 2012). 

Nesse sentido, Batista (2015) diz que existem poucas empresas que utilizam programas de 

Mentoria. Que a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC implementou o Programa de 

Mentoria Formal em 2012. Isto demonstra essa prática vem sendo disseminada muito 

lentamente nas organizações Federais no Brasil 

De forma que, apesar da lentidão de seu uso, estudos mostram que a Mentoria também vem 

sendo implementada em outros campos específicos de atuação para atender às necessidades 
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de jovens e vem sendo adotada principalmente, na Europa, Canadá e Estados Unidos e Reino 

Unido, cujos programas de Mentoria têm um caráter estruturado e respondem às necessidades 

específicas deles (Lebre, 2012). 

Carr (1999b) afirma que em 1.668 empresas canadenses entrevistadas, 66% (1.100) estavam 

envolvidas em algum tipo de Mentoria, destacando que 49% (539) estavam engajadas em 

Mentoria Informal; 33% (363) declararam que tinham um programa de Mentoria Formal; 

16% (176) informaram que tinham estabelecido um programa de Mentoria de pares e 10% 

(110) responderam que seus empregados estavam envolvidos como Mentores voluntários que 

trabalham com jovens de suas comunidades. Concluiu que as organizações que introduziram a 

atividade de Mentoria apresentaram resultados mais elevados na escala de produção. 

A literatura sobre Mentoria aponta de forma explícita e positiva a relevância dada sobre os 

benefícios que ela proporciona às organizações, mostrando enfaticamente, o benefício do 

desenvolvimento pessoal e profissional do Mentorado, os benefícios para o Mentor e para a 

empresa, bem como, o destaque na gestão do conhecimento realizado nos programas de 

trainee e, a importância do papel que o Mentor tem na vida dos aprendizes (Burke, Mckeen e 

Mckenna, 1994, Noe, 1988, Eby, Macmanus, Simon e Russell, 2000, Scandura, 1998 e  Zey, 

1997). 

Por isso, qualidades como: empatia, engajamento, autenticidade e empowerment (criação ou o 

fortalecimento do poder decisório nas mãos das pessoas da organização) influenciam 

fortemente o sucesso da Mentoria e contribui para desenvolver habilidades e pensamentos 

positivos no Mentorado, visando à criação de suas próprias ideias e a busca de informações 

necessárias ao seu amplo desenvolvimento (Shea, 2001). 
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Consoantemente, Bernhoeft (2001) afirma que a figura do Mentor conduz e orienta o 

Mentorado na busca do conhecimento contextualizado, ou seja, analisando em que condições 

concretas ele foi produzido, testado e aprovado, contudo, sem fazer ou decidir pelo 

Mentorado. Entende-se com isso que, uma relação de Mentoria não é o enquadramento do 

Mentorado nas regras e no jogo de interesse que circula dentro da organização, mas, acima de 

tudo, um processo em que se descarta o imobilismo, se deixa fluir as vozes e o pensamento 

divergente, num mister de construção/desconstrução do que já foi dito e estabelecido. 

O Mentor pode até ser mais ou menos diretivo no processo de ensino/ aprendizagem, dar 

respostas de acordo com as necessidades emocionais do Mentorado (Harrington 1999), sem, 

no entanto, mostrar desejo de dominação e autoritarismo, de forma que venha caracterizar a 

Mentoria como relação de obediência e do pensamento convergente. 

Ao contrário, ao Mentor cabe a tarefa de contrapor-se à ideia de Mentoria como um ato de 

repetição e certezas, mas como um espaço em que novas identidades e novos saberes são 

construídos de forma democrática e espontânea. Assim, o Mentor ajuda o Mentorado a definir 

caminhos, a olhar a realidade de forma crítica, e enfocar o conhecimento que recebe, como 

algo provisório e relativo, numa concepção de movimento no interior da organização. 

Numa visão mais ampla, Bennetts (1998) define o Mentor como aquela pessoa que consegue 

alcançar um relacionamento de desenvolvimento com o Mentorado e, a quem o Mentorado, 

identifica como sendo capaz de permitir seu crescimento pessoal. E, neste caso, só será 

possível se o ator principal do processo for o Mentorado, pois é nele que acontecerá a síntese 

da Mentoria expressa no ato de transmitir e vivenciar o conhecimento. 

A Mentoria é um processo no qual envolve um superior ou um profissional sênior que ajuda 

um funcionário menos experiente na adaptação da cultura organizacional, na trajetória 
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profissional ou no desenvolvimento de tarefas. Por isto, os efeitos da Mentoria podem ser 

diferentes, dependendo da qualificação do Mentor (Haggard, Dougherty, Turban & Wilbanks, 

2011). 

Kram (1988) salienta que o relacionamento estabelecido entre Mentor e Mentorado é o que de 

fato, desenvolve o aprendiz e permite o desenvolvimento da carreira. Isso porque, no 

momento em que o Mentorado cria habilidades intelectuais de reinterpretação do que já foi 

dito, traz à tona a coisa mais importante que realmente conta – sua vivência e experiência, 

vivida num ambiente em que convivem harmoniosamente, dois saberes que se cruzam e se 

complementam dialeticamente.  

A partir da importância aqui destacada, sobre os papéis do Mentor e do Mentorado, serão 

detalhados, a seguir, os tipos de Mentoria Formal e informal. 

2.1.  MENTORIA FORMAL E INFORMAL: duas faces de uma mesma moeda 

Há registros de que a Mentoria é um processo que remonta ao ano 800 A.C. e que ao longo de 

décadas tem sido, colocada em prática informalmente na vida das pessoas e das empresas. À 

medida que trazia resultados positivos, tais como, desenvolvimento de pessoas, 

desenvolvimento de competências e melhores resultados operacionais, as organizações 

passaram a implantar o processo de Mentoria Formal, com o objetivo de propagar esta prática 

que consideravam necessárias para as empresas.   

Muitas organizações, ao traçarem seus objetivos estratégicos, têm se interessado pela 

implementação de programa de Mentoria Formal, implantada e estruturada pela empresa, ao 

invés da Mentoria Informal que ocorre de forma espontânea na vida das pessoas (Baugh e 
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Fagenson-Eland, 2007). Os programas de Mentoria Formal têm como um dos objetivos um 

plano de ação sistematizado para reter talentos e desenvolver lideranças. Além desse, tem o 

objetivo de desenvolver a carreira profissional e trazer resultados positivos à organização 

(Carr, 1999; Ragins e Kram, 2007). Por isso, programas de Mentoria Formal ganharam 

crescente popularidade como um recurso importante para a carreira dos funcionários (Ragins 

e Kram, 2007).  

Kram (1988) expõe seus conceitos diferenciando estes dois tipos de Mentoria, ou seja, os 

relacionamentos informais não são estruturados formalmente, pela organização e, geralmente, 

duram entre três e seis anos. E os relacionamentos de Mentoria Formal são estruturados, 

apoiados e contratados pela organização para durarem entre seis meses e um ano. 

Complementando esse pensamento, Ragins, Cotton e Miller (2000), Ragins e Kram (2007), 

salientam que os relacionamentos de Mentoria apresentam outras diferenças: diferem no 

formato, na frequência com que ocorre, e na existência de um contrato de relacionamento de 

Mentoria Formal, o que não ocorre com a Mentoria Informal. 

Tudo indica que a maioria dos relacionamentos de Mentoria parece ter sido desenvolvida de 

modo espontâneo e informal na vida das pessoas, trazendo diversos benefícios para o Mentor 

e Mentorado (Burke e Mckeen, 1989). Por outro lado, o relacionamento de Mentoria Formal é 

desenvolvido com a assistência ou intervenção da organização, geralmente em forma de tarefa 

voluntária ou fazendo a combinação entre Mentores e Mentorados (Ragins e Cotton, 1999).   

Porém, a ideia dos programas de Mentoria Formal é transformar essa forma de 

relacionamento pessoal em um processo de Mentoria Formal, tangível e transformacional 

capaz de contribuir para o desenvolvimento de gestores e líderes, com o objetivo de facilitar o 

processo de sucessão organizacional, aumentar a produtividade, melhorar a comunicação e 

diminuir a rotatividade na organização (Baugh e Fagenson-Eland, 2007).  
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A Mentoria Formal também conhecida por Mentoria Intencional ou Sistemática é um modelo 

em que há uma delimitação prévia de objetivos e benefícios, e que tem um controle e 

acompanhamento das ações. Neste processo, comumente se faz recrutamento e seleção dos 

Mentores, e treinamento para orientar o Mentorado. Há uma finalidade, uma meta, uma 

atividade específica em uma determinada área e um projeto a ser executado. A intenção é que 

o Mentor apoie o Mentorado para que ele alcance os resultados esperados pela organização 

(Carr, 1999; Ragins, Cotton e Miller, 2000; Ragins e Kram, 2007). 

Porém, alguns autores afirmam que na Mentoria Informal o indivíduo tem uma maior 

assistência psicossocial e menor suporte de carreira. Comparando relacionamentos de 

Mentoria Formal e informal, Chao, Walz e Gardner (1992), dizem que Mentorados num 

relacionamento de Mentoria Formal, receberam menos suporte de carreira dos seus Mentores 

que os Mentorados da Mentoria Informal. E, Fagenson, Marks e Amendola (1997) apontam 

como resultados das suas pesquisas que os Mentorados de Mentoria Informal receberam 

maior assistência psicossocial do que os Mentorados de Mentoria Formal. Mas, os 

Mentorados, tanto na Mentoria Formal como na Mentoria Informal, ambos recebem 

assistência psicossocial e suporte de carreira em maior e menor proporção, dependendo do 

tipo de Mentoria. 

 Ragins e Cotton (1999) afirmam que na Mentoria Informal os Mentorados perceberam que 

seus Mentores foram mais efetivos e deram maiores compensações do que os Mentores da 

Mentoria Formal. Mentorados de Mentoria Informal também obtiveram maiores resultados 

em suas carreiras do que indivíduos não Mentorados, mas não foram encontradas diferenças 

significativas entre não Mentorados e indivíduos Mentorados formalmente. Ainda sobre 

resultados de pesquisas, relacionamentos formais e informais diferem nas funções que 

Mentores provêm, ou em resultados de carreira que o Mentorado obtém durante o 

relacionamento de Mentoria (Ragins e Kram, 2007). 
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Apesar do tipo de Mentoria que ocorrer o que conta é o repasse do conhecimento ser feito do 

mais experiente para o que possui menor conhecimento. No entanto, pode ocorrer em algumas 

organizações, outra forma de Mentoria, em que o mais jovem e menos experiente se torna 

Mentor do mais velho que tem mais experiência. Esta Mentoria é denominada de Mentoria 

Reversa, que pode ocorrer em algumas organizações, quando, por exemplo, jovens técnicos 

ensinam executivos mais velhos como usar novas tecnologias (Butyn, 2003) e, outras 

tecnologias importantes. 

A Mentoria Reversa, na visão de Smith (2000), é uma solução para que um ambiente 

organizacional se torne mais dinâmico, no sentido de manter seus gestores atualizados. Estes 

aprendem com empregados iniciantes que podem utilizar diferentes instrumentos modernos, e 

novos conhecimentos em áreas distintas de atuação da empresa. O que geralmente ocorre é 

que, os empregados iniciantes de hoje cresceram em ambientes com tecnologia avançada e, 

possuem um conhecimento maior da grande diversidade de instrumentos e equipamentos 

tecnológicos, programas e software adequados ao funcionamento da empresa. Acumularam 

larga experiência nesse campo informacional e, vivem em tempo de Internet e redes sociais, 

por isso são capazes de compartilhar estas habilidades. 

O que Smith (2000) tem percebido é que os gestores estão chamando os seus empregados 

mais jovens, em seus escritórios, para ajudá-los com seus instrumentos tecnológicos, 

software, programas de computador, pesquisas na Internet, ou até mesmo para ajudá-los na 

maneira de como lidar com outros empregados iniciantes. Isto pode fornecer aos gestores as 

informações e ajuda que pode repercutir em uma vantagem competitiva. 

Na mesma linha de abordagem, Greengard (2002) vê a Mentoria Reversa como provedora de 

benefícios significativos para uma organização, onde os empregados mais jovens ajudam os 

executivos a adotarem uma perspectiva mais moderna e dinâmica no ambiente de trabalho. 

Isto proporciona aos gestores a percepção de que o conhecimento é uma via de mão dupla. 

Para o autor, a meta é usar o conhecimento que há dentro de uma organização tirando 
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vantagem dele. Porém, tanto o Mentor quanto o Mentorado devem estar atentos aos aspectos 

de que ambos requerem treinamento, no sentido de que o Mentor deve aprender o que é 

importante e ter paciência de como mostrar isto, e o Mentorado tem que estar atento ao seu 

ego, para que ele na posição inversa onde o mais jovem orienta o mais velho não seja 

confundida com posição hierárquica. 

Empresas utilizam a Mentoria Reversa com executivos, sendo a eles atribuídos Mentores mais 

jovens, que podem ajudá-los em seu desenvolvimento em mídia social (Grossberg, 2014). 

Neste processo, Smith (2000) lembra que os gerentes devem estar atentos aos seus egos, para 

que eles possam reconhecer em quais das suas áreas de conhecimento necessita ajuda para, 

então, buscá-la ou solicitá-la. Porém, o Mentor inverso (o mais jovem que orienta) não deve 

ser colocado em situações onde possam resultar em problemas, ressentimentos ou 

hostilidades. Em razão de que isto poderia vir a prejudicar a relação do Mentor inverso com o 

gestor Mentorado e potencialmente a sua carreira. 

É importante salientar que um programa de Mentoria Reversa exige uma participação 

voluntária para obter êxito. Smith (2000) ressalta que há limitações. Que para ocorrer uma 

Mentoria Reversa é requerida uma cultura de aprendizagem que reconhece e abraça o 

conhecimento de todos os trabalhadores, que acredita que a geração mais jovem tem valor a 

somar e deve estar disposta a aceitar as habilidades e conhecimentos dela.  

Um programa de Mentoria Reversa bem implementado pode proporcionar muitos benefícios 

para a organização e, mais intensamente, pode proporcionar à organização um treinamento 

dinâmico, envolvendo trocas entre os funcionários iniciantes na carreira profissional e os mais 

experientes, afirma Smith (2000). 
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É comum confundir-se Mentoria e Coaching, uma vez que a diferença entre ambos é bastante 

sutil, porque o trabalho do Mentor é multifacetado em tarefas, feedback, direcionamento e 

funções, enquanto o do coach é um trabalho mais direcionado para a ação e o fazer acontecer, 

como diz Murray (2001). Esta autora descreve a diferença dizendo que “Mentoria é o 

processo e coaching um verbo”, ou seja, uma das ações do Mentor. O instrutor (coach) não 

realiza as ações do Mentor, mas o Mentor tem a obrigação de ser um instrutor. 

Porém, ambos representam caminhos para ajudar pessoas a aprender, mudar e administrar a 

adversidade no ambiente de trabalho, proporcionando crescimento e desenvolvimento mútuo, 

tanto para o Mentor e o Mentorado, quanto para a organização (Carr, 1999a). Afirma esse 

autor que a Mentoria é algo mais pessoal e coaching mais impessoal. Na visão de Harrington 

(1999), o coach é aquele que planeja uma intervenção com a finalidade de impulsionar a 

performance de um indivíduo, em uma tarefa específica.   

Ainda sobre as diferenças entre coaching e Mentoria, Bernhoeft (2001), afirma que nos 

programas de Mentoria Formal, indica-se um funcionário mais experiente, que tem mais 

competência e habilidade de relacionar-se, para ser Mentor, com quem o Mentorado possa 

trocar ideias sobre o trabalho e sua carreira, a fim de melhor se desenvolver e crescer 

profissionalmente.  

Significa dizer que o crescimento do Mentorado está ligado diretamente à experiência do 

Mentor, que ao mesmo tempo, em que coloca em prática o ato de ensinar, confere ao 

Mentorado a possibilidade de exercitar sua criatividade, sua liberdade de recriar práticas e 

conceitos, tornando a organização o locus privilegiado da atividade humana. 

Sendo assim, observando-se as sutilezas que envolvem as duas figuras que convivem no interior da 

organização - Mentor e coach - é preciso evitar claramente, que estes dois papéis sejam confundidos.  
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Bernhoeft (2001) os diferencia afirmando que, para o Coach, o papel costuma ser exercido 

pelo chefe, e seu objetivo principal é turbinar o desempenho profissional do subordinado, 

ajudando-o a analisar as situações e encontrar saída para os problemas do dia-a-dia. E o 

Mentor é alguém, de dentro da empresa ou não, com quem se pode tratar de temas mais 

amplos, como desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento de carreira, qualidade de vida e 

pressões emocionais. A relação é mais profunda e envolve uma nova racionalidade, que se 

desloca do sujeito para a relação entre os sujeitos: o diálogo (Dornelles, 2006). 

Existem papéis específicos da Mentoria que podem incluir, entre outros, o coaching. Usando 

uma abordagem de competência, o programa de Mentoria tenta se concentrar em várias 

competências chave (ou seja, fatores de sucesso) que fazem a diferença entre resultado e 

desempenho. O programa tenta construir essas competências através de trabalhos desafiantes 

para o Mentorado, de um modelo profissional e coaching (Douglas, 1997). 

Porém, para Parsloe e Wray (2000), além de todas estas diferenças há algo a ser destacado: o 

sucesso tanto do coaching como da Mentoria depende da qualidade da comunicação entre as 

pessoas envolvidas. Nesse caso, a comunicação interpessoal dentro do local de trabalho, tem-

se mostrado um elemento importante, através da qual é possível inferir o nível de 

compreensão e interação que existem entre as pessoas que trabalham e convivem 

cotidianamente na organização e, as perspectivas futuras de criação sólida de uma rede de 

coach e Mentores no ambiente organizacional. 

O processo de Mentoria ocorre passando por várias fases, começando com a iniciação até a 

fase final de redefinição. Neste processo, o Mentor e o Mentorado podem vivenciar mais 

intensamente uma fase que outra, ou até mesmo não sequenciar estas fases, quebrar este 

processo e não vivenciar todas. Isto é o que Kram (1988) chama de fases de Mentoria, que 

serão detalhadas a seguir. 
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2.2. FASES DA MENTORIA 

Sobre as fases da Mentoria, Kram (1988) afirma que o relacionamento de Mentoria tem 

quatro fases. Porém, as características por ela apontadas, se aplicam mais enfaticamente a 

processos de Mentoria Informal, por esses serem mais longos que os processos de Mentoria 

Formal: 

� A primeira fase - iniciação - caracteriza-se por ser o período de 06 a 12 primeiros meses de 

relacionamento, e os pares são atraídos um ao outro por causa do respectivo prazer, saído da 

interação. Durante esse período, o jovem Mentorado começa a experimentar alguma 

estagnação e espera receber do Mentor uma atenção especial, com suporte emocional. Então o 

Mentor começa a dar algum conhecimento ao Mentorado no nível mais leve de intimidade, 

observa o potencial do jovem e começa a dividir com ele valores de trabalho e observações 

pessoais sobre a organização ou profissão. O Mentor também pode começar a testar a 

capacidade do Mentorado, atribuindo-lhe certas tarefas nas quais a performance do jovem 

possa ser observada.  

� A segunda fase é a de cultivação, que dura de 02 a 05 anos. É a fase mais ativa do 

relacionamento de Mentoria. Durante este período, o Mentor comumente dá assistência ao 

desenvolvimento da carreira do Mentorado, desempenhando um papel mais estrutural, que 

habilita e promove o patrocínio ou “auxílio” (nomeando o Mentorado para projetos 

desejáveis, mudanças laterais e promoções); o coaching (compartilhando ideias, dando 

feedback e sugerindo estratégias para realização dos objetivos do trabalho); a exposição e 

visibilidade (provendo o Mentorado com tarefas que aumentam a visibilidade dele, 

proporcionando-lhe exposição para oportunidades futuras); a proteção (reduzindo riscos 

desnecessários que podem ameaçar a reputação do Mentorado) e atribuição desafiadora 

(provendo desafios nas atribuições do trabalho do Mentorado) para ajudar o iniciante a 

navegar efetivamente no mundo organizacional e profissional. O Mentor estende o seu 

suporte ao Mentorado em forma de amizade e conselho para a sua carreira.  
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� A terceira fase é a de separação. Esta é a mais difícil para Mentores e Mentorados porque 

ela significa a ruptura do relacionamento de Mentoria. O momento da separação, tipicamente 

ocorre quando o Mentorado recebe uma promoção, algumas vezes, para um nível igual ao do 

Mentor. O Mentorado revive sua evolução e sentimentos e o Mentor passa a existir à 

distância. Entre eles, passa a fluir um novo senso de independência e autonomia. Ambas as 

partes experimentam um sentimento de abandono durante esse período. A separação é 

necessária para que o jovem possa emergir, sair da proteção de um Mentor e possa mostrar a 

sua independência no trabalho e sua capacidade. A separação gera no Mentor um sentimento, 

que demonstra (para si e para os outros) que o investimento em desenvolvimento culminou 

em sucesso. 

� A fase final do relacionamento de Mentoria é a redefinição. Nesta fase o Mentor e o 

Mentorado restabelecem seus relacionamentos e se adaptam a um novo local de trabalho e a 

novas regras. Para a maioria, o relacionamento novo entre pares é baseado na amizade. O 

Mentor e Mentorado interagem menos frequentemente que antes e o suporte de carreira é 

ocasional. Esta fase do relacionamento pode durar indefinidamente. 

Ainda segundo Kram (1988) as fases do relacionamento da Mentoria são distintas, mas não 

inteiramente separadas. As fases podem ocorrer de maneiras diferentes porque os 

relacionamentos de Mentoria são diferentes, de pessoa para pessoa e no tipo de Mentoria 

(Formal ou Informal). 

Porém, o que se pôde observar é que independentemente do tipo de Mentoria, ela é dotada de 

funções que auxiliam o indivíduo em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, o 

Mentor desempenha diversos papéis ou funções que serão tratados detalhadamente, abaixo, 

nas funções de Mentoria, porque quando se fala de papéis de Mentor, está se falando das 

funções de Mentoria. 
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2.3. FUNÇÕES DE MENTORIA 

Para Carr (1999c), no processo de Mentoria o Mentor desempenha diversos papéis e alguns 

deles são: desenvolver confiança e comportamentos positivos; ajudar a tomar decisões sobre 

metas e sobre a trajetória da carreira do próprio Mentorado; desenvolver a autoestima dele; 

respeitar a confidencialidade na relação; oferecer sugestões, alternativas e pensamento 

criativo; estimulá-lo e apoiá-lo em novas situações, decisões e tarefas; atuar como catalisador 

de seu crescimento; ajudar a definir prioridades e estimular o equilíbrio profissional e pessoal 

do Mentorado; escutar as suas ideias, preocupações e sugestões, principalmente, porque a 

base para o sucesso do Mentor está na sua habilidade de escutar profundamente o seu 

Mentorado.  

Diferentemente de Carr (1999c) que chama de papéis do Mentor, os diversos tipos de suporte 

que o Mentor oferece para o desenvolvimento do Mentorado são chamados, da mesma forma 

que Kram (1988), de funções de Mentoria por Scandura e Pellegrini (2007).  

Neste sentido, Kram (1988) afirma que a Mentoria é um processo complexo. O 

relacionamento de Mentoria difere dos outros relacionamentos de trabalho ao possuir funções 

com características que melhoram o desenvolvimento e impulsionam o crescimento 

individual, o avanço profissional e a promoção do Mentorado. E estas funções podem ser 

divididas em duas categorias: A) funções de carreira ou vocacional (são aquelas funções com 

aspectos do relacionamento que melhoram a aprendizagem e auxiliam o desenvolvimento da 

carreira do Mentorado), e B) funções psicossociais (são aquelas funções com aspectos do 

relacionamento que desenvolvem um senso de competência e de identidade do Mentorado). 

A) Funções de carreira ou vocacional são aqueles aspectos do relacionamento que envolve 

uma série de comportamentos que ajudam e preparam o Mentorado para galgar cargos 
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hierárquicos dentro da organização, que melhoram a aprendizagem do Mentorado preparando-

o para o desenvolvimento em uma organização. São possíveis em função da experiência e da 

influência organizacional do Mentor.  

Estas funções de carreira têm cinco subfunções, que são patrocínio, exposição e visibilidade, 

“coaching”, proteção e tarefas desafiadoras. Com estas funções o Mentor atua visando o 

desenvolvimento da carreira profissional do seu Mentorado através do processo de coaching, 

onde o Mentor promove o treinamento do Mentorado, o aumento da exposição positiva e da 

visibilidade em atividades ou desafios profissionais, protegendo-o e compartilhando ideias e 

experiências focadas no campo profissional e no desenvolvimento pessoal (Kram 1988; Kram 

e Isabella, 1985; Ragins e Kram, 2007). 

É neste momento que o Mentor oferece, ainda, “feedback” ao Mentorado, destacando seus 

pontos fortes e fracos em situações críticas (Dreher e Dougertty, 1997). O Mentor apoia 

publicamente o Mentorado, no início de sua carreira, ajudando-o a construir sua reputação, 

conseguir visibilidade e mais oportunidades no trabalho preparando-o para posições 

hierarquicamente mais elevadas dentro da organização, demonstrando sua confiança na 

competência e no caráter do Mentorado (Dreher e Dougertty, 1997).  

Esta visibilidade pode trazer benefícios não só para o Mentorado, mas também para o Mentor, 

a partir do momento em que o Mentorado se destaca profissionalmente na organização. O 

Mentor cria oportunidades para o Mentorado demonstrar habilidades, responsabilidades e 

competências (Kram, 1988).  

A exposição e visibilidade do Mentorado ocorrem quando estas são proporcionadas pelo 

Mentor, quando este dá tarefas e responsabilidades ao Mentorado, permitindo-lhe que entre 

em contato com diversas áreas da organização e diferentes níveis hierárquicos (Kram, 1988). 
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A proteção acontece quando, os desafios são apresentados ao Mentorado e, em algumas 

ocasiões, face à inexperiência do Mentorado, o Mentor evita que ele seja exposto, 

desnecessariamente, a experiências e contatos potencialmente prejudiciais ao seu 

desenvolvimento quer sejam reais ou potenciais, protegendo-o, porque a visibilidade pode não 

ser interessante ao Mentorado, então o Mentor assume a responsabilidade por estas tarefas ou 

contatos com outras pessoas por ainda não ser o momento adequado para expor o Mentorado. 

E ainda, tarefas desafiadoras cujo objetivo é o Mentor dar ao Mentorado desafios viáveis para 

desenvolver e aumentar as habilidades do mesmo, capacitando-o a desempenhar tarefas 

difíceis ou desafiadoras. Com isto, o Mentor demonstra sua habilidade no desenvolvimento 

profissional do Mentorado (Kram, 1988; Ragins e Kram, 2007). 

B) Funções psicossociais incluem comportamentos que impulsionam o crescimento pessoal 

do Mentorado e sua identidade. Comportamentos construídos com o Mentor com base na 

confiança, intimidade e laços interpessoais no relacionamento e a melhoria da autoeficiência, 

do autovalor e da autoeficácia, da aceitação e confirmação, o aconselhamento, a amizade e o 

modelar papéis (Godshalk e Sosik, 2007, Kram, 1988; Ragins e Kram, 2007). Porém, vale 

destacar que algumas pesquisas têm identificado, separadamente, que modelar papéis, é uma 

terceira função da Mentoria (Ragins e Scandura, 1994). 

Tais funções afetam o indivíduo em um nível mais pessoal, construindo sua autoestima dentro 

e fora da organização, seus próprios conceitos, aumentando sua competência, identidade e 

efetividade em um papel profissional. Também se expressam em subfunções tais como: 

a) Modelar papéis: em que, consciente ou inconscientemente, por tratar-se de um processo de 

aprendizagem baseado no respeito e na admiração, o Mentorado vê no Mentor um exemplo a 

ser seguido;  
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b) Aceitação e Confirmação: em que o Mentor e Mentorado desenvolvem autoconhecimento 

através de feedbacks positivos comunicados e, em consequência, desenvolvem confiança 

mútua. O Mentor demonstra conhecer, respeitar e aceitar a individualidade do Mentorado 

como digna de desenvolvimento, não criando clones de si próprio e sim indivíduos fortes e 

autônomos;  

c) Aconselhamento: em que o Mentor auxilia o Mentorado a explorar questões pessoais e 

profissionais que podem interferir na sua autoestima e no seu sucesso pessoal, abrindo espaço 

para falar sobre seus medos, sonhos, perspectivas e ansiedades, sem medo de julgamentos ou 

retaliações; e por fim,  

d) Amizade: onde a relação de afetividade estabelecida entre o Mentor e o Mentorado oferece 

um relacionamento fraterno de compreensão mútua e trocas informais agradáveis de 

experiências sobre o trabalho e fora dele (Kram, 1988). 

Estas funções são aquelas em que os Mentores oferecem apoio ao Mentorado em forma de 

aconselhamento e amizade (Walsh e Borkowski, 1999). O Mentor também serve de modelo 

ao Mentorado, servindo de exemplo desejável e promovendo uma identificação do Mentorado 

(Kram, 1988). A aceitação e confirmação do Mentorado, proporcionada pelo Mentor, trazem 

apoio e encorajamento no desenvolvimento das suas competências em seu ambiente de 

trabalho (Kram, 1988). 

Lankau e Scandura (2007) afirmam que a aceitação do Mentor pode dar suporte ao 

aprendizado possibilitando ao Mentorado experimentar novos comportamentos. Destarte o 

Mentorado se sente seguro para explorar as suas próprias diferenças diante dos papéis 

exercidos nas empresas. 
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No relacionamento de Mentoria, ao aconselhar o Mentorado, o Mentor proporciona 

oportunidades para que o Mentorado fale das suas ansiedades, medos e dúvidas que podem 

prejudicar sua produtividade no trabalho. No aconselhamento, o Mentor torna-se confidente 

do Mentorado, melhorando o que se partilha na relação (Kram, 1988), que pode ser a 

amizade. Na Mentoria se pratica uma amizade entre colegas que é mutuamente crescente. 

Essa amizade pode evoluir, à base de respeito, confiança e afeto. 

A relação de Mentoria é caracterizada por uma interação social, onde ambos se sentem 

satisfeitos, devido à empatia, entendimentos e trocas informais agradáveis sobre o que eles 

vivenciam e ocorre dentro e fora do ambiente de trabalho, permitindo que ambos sintam que 

são mais que colegas de trabalho (Kram, 1988).  

De uma forma mais intensa que as funções de carreira, as funções psicossociais são possíveis 

porque se supõe confiança e intimidade. (Kram, 1988). O Mentor geralmente dá assistência à 

carreira e também ao comportamento psicossocial de seus Mentorados (Higgins e Kram, 

2001). 

Observa-se que enquanto as funções de carreira servem para adicionar vantagem sobre a 

hierarquia de uma organização, as funções psicossociais afetam cada indivíduo no nível 

pessoal; no entanto, as duas funções desenvolvem-se para além da organização. Juntas, essas 

duas funções habilitam os indivíduos a enfrentarem as mudanças de cada estágio da carreira e 

na vida pessoal (Kram, 1988).  

Porém, a função de desenvolvimento de carreira permite ao Mentorado melhorar seu desempenho 

no trabalho e alcançar seus objetivos de carreira. No entanto, ele tende a exagerar a sua ambição 

para o sucesso ou se oportuniza para alcançá-lo. Pois o Mentorado pode aprender a agradar ou até 

mesmo bajular um superior para ser rapidamente promovido (Allen, Eby, O’Brien & Lentz, 2008; 
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Viator, 2001).  

Salienta-se que relacionamentos que proveem ambos os tipos de funções, de carreira e 

psicossocial, são caracterizados por grande intimidade e vínculo interpessoal; são vistos como 

mais indispensáveis e críticos para o desenvolvimento do Mentorado que outros 

relacionamentos nas suas vidas. Por outro lado, diferentemente das questões individuais, 

relacionamentos que proveem apenas as funções de carreira são caracterizados por menos 

intimidade e são valorizados como um instrumento de desenvolvimento ao contexto 

organizacional (Kram, 1988).  

Nos resultados de pesquisas, Olian, Carroll, Giannantonio e Feren (1988) encontraram outro 

enfoque sobre as funções da Mentoria, que Mentores foram percebidos provendo dois papéis 

similares às funções identificadas por Kram e Isabella (1985): um papel instrumental que 

inclui o comportamento do Mentor para influenciar a visibilidade do Mentorado na 

organização e um papel intrínseco que inclui o comportamento do Mentor para dar suporte 

psicológico ao Mentorado. 

Kram (1988) e Bernhoeft (2001) tratam os Mentores como àqueles que desempenham 

diversas funções para seus Mentorados. É um olhar mais amplo sobre os papéis do Mentor. 

As duas autoras descrevem algumas funções, tais como, as funções de carreira e psicossocial 

citadas acima e mais a função profissional (que vai ajudá-lo a se manter atualizado 

tecnicamente, além de discutir práticas e competências necessárias para o seu crescimento), a 

função cultural (alguém de dentro da empresa com quem tirar dúvidas sobre regras e valores 

da organização), a função virtual (um profissional, que você conheça cara a cara ou não, para 

ser seu conselheiro virtual em todos os momentos. O aprendizado está em "como" você vai 

estabelecer a relação de confiança), a função confidente (aquele que lhe vai dar palpites 

pessoais e profissionais durante toda a vida) e organizacional (um profissional com quem 

você possa conversar sobre os bastidores de sua empresa). 
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Com as diferentes funções que a Mentoria pode ter dentro das organizações, os processos de 

Mentoria geram diversos benefícios, para o Mentor, Mentorado e para a empresa. Estes serão 

descritos a seguir. 

2.4. BENEFÍCIOS E ASPECTOS POSITIVOS DA MENTORIA 

Existem diversos tipos de relacionamentos. Porém, o que difere a Mentoria de outros 

relacionamentos, segundo Kram (1988), é que a Mentoria auxilia no crescimento e 

desenvolvimento do indivíduo. Assim, a Mentoria é conhecida nas organizações como uma 

estratégia para produzir líderes e fornecer suporte de carreira, avanço e desenvolvimento 

pessoal aos empregados. É utilizada com o objetivo de fornecer oportunidades para que os 

Mentorados superem as dificuldades e os riscos. Seus benefícios são inúmeros tanto para o 

Mentor quanto para o Mentorado e, principalmente, para a organização (Chandler e Kram, 

2005; Lankau e Scandura, 2007 e Scandura, 1998). 

Para Bennetts (1998), Mentoria é um relacionamento um para um (Mentor e Mentorado) que 

envolve uma troca de benefícios e que resulta no crescimento de ambos.  Porém, Ragins e 

Kram (2007) afirmam que o Mentor é a chave de uma relação de Mentoria, seja ela Formal ou 

Informal. Portanto, se faz necessária uma atenção especial para os benefícios por ele recebido, 

tais como: melhoria na performance no trabalho, sucesso na carreira, reconhecimento por 

parte dos outros, principalmente seus pares, apoio por parte do Mentorado e revitalização e 

satisfação pessoal. 

O Mentor tem como principal benefício à satisfação pessoal de ver seus Mentorados se 

desenvolverem pessoalmente e de impulsionarem sua educação profissional (Ragins e 

Scandura, 1994).   
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No entanto, Kram (1988), ampliando este conceito, afirma que enquanto o Mentor ajuda o 

jovem adulto a estabilizar-se no mundo dos adultos e do trabalho, além de ganhar satisfação 

interna por contribuir para o sucesso da carreira de um Mentorado, ganha também satisfação 

por estar associado ao sucesso dele, e ainda, respeito pela própria capacidade como orientador 

e conselheiro, porque auxilia o jovem adulto a enfrentar o desafio dos primeiros anos de 

carreira. O Mentor pode também se beneficiar com assistência técnica vinda de um 

Mentorado talentoso. 

Ainda sobre os benefícios que o Mentor recebe, para Shrestha, May, Edirisingha, Burke e 

Linsey (2009) os benefícios são vários, entre eles o do desenvolvimento das habilidades 

organizacionais e de comunicação, maiores oportunidades para a network e socialização e, o 

incentivo à reflexão que leva a melhorias de desempenho e ao senso de satisfação pessoal.  

E, neste mesmo aspecto, Murray (2001), destaca que os benefícios para os Mentores são, 

principalmente: melhora da autoestima pelo reconhecimento; revitalização dos interesses pelo 

trabalho; estabelecimento de uma relação estreita com o Mentorado; satisfação das próprias 

necessidades de desenvolvimento; assistência profissional em projetos de trabalho por parte 

do Mentorado; transmissão da visão; satisfação em passar conhecimento aos outros; respeito 

adicional dos colegas e recompensa monetária. E enfatiza, que a falta de recompensas para o 

Mentor é uma das maiores dificuldades explicitadas para estruturar um programa de Mentoria, 

pois o reconhecimento público, a promoção ou recompensa financeira são um resultado direto 

do esforço dispensado com a Mentoria. 

Além dos benefícios acima citados, segundo Gonçalves e Bellodi (2012), os Mentores 

afirmam ter motivações relativas ao Mentorado (como representante da juventude, trazer 

recordações do próprio Mentor no passado) e as motivações relativas à instituição (oficializar 

uma função, colaborar com a formação, atualizar-se sobre a empresa, retribuir as 

oportunidades recebidas). E, ainda, relatam que o Mentor, ocupando o polo do mestre, revela 

a busca inconsciente e compensatória de estar em contato com o seu oposto: o polo do 
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aprendiz, que representa neste caso, simbolicamente, o novo, o vigor. Pois, tal desejo mostra-

se muito positivo, na medida em que, no caminho de formação profissional, é necessário, 

também, reconhecer-se aprendiz. 

Relacionam-se estes benefícios com o aumento da satisfação com o trabalho, com o 

comprometimento organizacional e melhores atitudes na carreira, ou seja, os Mentores 

relatam maior sucesso na carreira e maiores promoções que as dos colegas que não são 

Mentores (Chun, Sosik e Yun, 2012, Lentz e Allen, 2009, Ragins e Kram, 2007). 

Para Gonçalves e Bellodi (2012) Mentores acreditam que podem, a partir de suas 

experiências, contribuir para o enfrentamento de situações novas ou difíceis vividas pelos 

Mentorados, oferecendo o suporte que gostariam de ter recebido quando eram aprendizes. 

Além do que o contato do Mentor com os Mentorados, simbolicamente, funciona como um 

elixir da juventude, uma renovação, promovendo a vivência de algo saudável, rejuvenescedor, 

promissor, positivo e criativo. 

E ainda, Mezias e Scandura (2005), afirmam que os Mentorados oferecem valiosos recursos 

para retribuir o apoio dos Mentores, tais como, a sua própria perícia técnica. Mas os 

benefícios não se restringem ao Mentor. Estes se ampliam para o Mentorado e para a 

organização.  

Segundo Allen, Russell e Maetzke (1997), programas de Mentoria proporcionam substanciais 

benefícios para ambos, Mentorado e Mentor.  Indivíduos que têm sido Mentorados relatam 

índices superiores de promoção e satisfação na profissão tanto quanto um sentimento de 

ampla compensação. Observou-se que muitos dos relacionamentos de Mentoria continuam 

mesmo depois do final do programa de Mentoria, indicando que Mentores e Mentorados 

continuam obtendo benefícios interpessoais (Noe, 1988). 
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A identificação de benefícios mútuos para ambos os Mentores e Mentorados e sua 

compreensão compartilhada dos benefícios, podem ajudá-los a cultivar relacionamentos de 

alta qualidade e, com isto, fornecer às organizações a legitimidade para programas de 

Mentoria Formal (Baugh e Fagenson-Eland, 2007). E, complementando este pensamento, 

Gonçalves e Bellodi (2012), afirmam que a relação de Mentoria beneficia os Mentorados e 

também os Mentores, sendo considerada uma via de mão dupla. 

Owen e Solomon (2005) e Allen e Eby (2008) observaram que indivíduos que possuem 

Mentores tendem a progredir mais rapidamente na organização, são menos propensos a 

abandoná-la, ganham salários mais elevados e expressam atitudes mais favoráveis em relação 

ao trabalho, trazendo benefícios para a organização. 

Sobre os benefícios para o Mentorado, segundo Ragins e Kram (2007), os relacionamentos de 

Mentoria oferecem vantagens significativas para a carreira do Mentorado. E neste contexto, a 

organização tem um papel muito importante nos resultados dos Mentorados, levando o 

Mentorado com alto desempenho a procurar empresas que tenham uma cultura de 

desenvolvimento para impulsionarem as suas trajetórias de carreira. 

Complementando esses benefícios, Arnold e Johnson (1997) mencionam que os benefícios de 

Mentoria relacionados à carreira são aqueles relacionamentos que preparam os Mentorados 

para progredirem em suas carreiras, enquanto que os benefícios psicossociais ampliam seu 

senso de competência, clareza, identidade e eficácia no trabalho. Continuando no pensamento 

desses autores, se ocorre uma ajuda recebida pelo Mentor onde nomeia o Mentorado para 

projetos desejados ou promoções no trabalho, é visto como um benefício relacionado à 

carreira. E em relação a um benefício psicossocial, pode ser quando o Mentorado recebe um 

aconselhamento do Mentor, e este lhe dá uma abertura para discutir suas ansiedades e medos.  
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A Mentoria Formal demonstra maiores benefícios para o Mentorado, pontuando benefícios 

objetivos que são aqueles cujos resultados são tangíveis tais como, a promoção e a 

compensação; e os benefícios subjetivos, embora menos tangíveis, estão estritamente ligados 

ao afetivo e relacionados à carreira e satisfação profissional. Observa-se que indivíduos que 

foram Mentorados relatam maior planejamento e envolvimento com a carreira, motivação e 

auto realização do que aqueles que não possuíram Mentores (Allen e Eby, 2008, Owen e 

Solomon, 2005). 

Para falar dos benefícios da Mentoria para o Mentorado, Zey (1997) divide a Mentoria em 

quatro níveis. Pode ocorrer que haja mais de um nível simultaneamente ou que os Mentorados 

não passem por todos eles.  Abaixo, estão detalhados os níveis, com as respectivas atividades, 

os benefícios para o Mentorado e o investimento do Mentor. 

No nível I, que Zey (1997) chama de “ensinamento”, os benefícios para o Mentorado são: 

recebimento de instruções sobre habilidades organizacionais, administração dos seus erros na 

organização, conduta social dentro da organização e informações internas. O investimento por 

parte do Mentor é o tempo.  

No nível II, “aconselhamento psicológico e suporte pessoal”, como benefícios, o Mentor 

intensifica a autopercepção do Mentorado e ajuda-o a aumentar a sua autoconfiança, através 

de conversas com o objetivo de também ajudá-lo em sua vida pessoal. O investimento do 

Mentor é a emoção e o seu “eu”;  

No nível III, “intervenção organizacional”, o Mentor intercede em favor do Mentorado na 

organização e interfere pelo Mentorado onde necessário. O investimento do Mentor é o 

relacionamento organizacional e sua reputação. Isto implica que o Mentor está arriscando sua 

reputação pelo Mentorado, e; 
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No nível IV, “patrocínio ou auxílio”, o Mentorado é recomendado pelo Mentor tanto para 

promoções quanto para aquisição de maior responsabilidade. O investimento do Mentor é sua 

reputação e carreira. Enfim, em todos os níveis de Mentoria, o Mentorado recebe algum tipo 

de benefício. 

Pesquisas demonstram que a Mentoria também está relacionada à socialização do empregado, 

é benéfica à diminuição do stress, proporciona mais cidadania no comportamento 

organizacional, e menos interferência da família com o trabalho (Godshalk e Sosik, 2007). 

Embora os benefícios da Mentoria para os Mentorados sejam mais enfáticos, todas as funções 

de Mentoria, funções psicossociais, de desenvolvimento da carreira, e modelo, parecem afetá-

los mais fortemente. Além disso, as contribuições da Mentoria não param por aí, os 

Mentorados podem construir netwoks, aprender e desenvolver novas habilidades relacionadas 

à carreira, ganhar promoções, receber aumento de salário e satisfação com o trabalho e com a 

sua carreira (Godshalk e Sosik, 2007).  

Nos relacionamentos de Mentoria, ter um relacionamento de desenvolvimento com uma 

pessoa de nível mais elevado (Mentor) tem sido associado para o Mentorado, como um 

aumento de desenvolvimento na sua carreira (Kram, 1988), progresso na carreira (Zey, 1997), 

promoção e compensação (Kram e Isabella, 1985), satisfação na carreira (Fagenson, 1989), 

maiores salário e promoções (Scanduva e Schriescheim, 1994), menos intenção de turnover 

(Eby, Macmanus, Simon, e Russell, 2000) e redução do nível de estresse e conflito da função 

no trabalho (Wilson e Elmann, 1990).   

Destacam-se diversos benefícios que há na relação entre Mentor e Mentorado, mas o que 

predomina nesse relacionamento é a troca solidária.  Mas vale salientar que a importância que 

o processo de Mentoria tem para o Mentorado é fundamental para a posterior mudança de 

papel de Mentorado para Mentor, e a continuidade desse processo em razão de que o grau de 

satisfação do Mentorado com a experiência de Mentoria estará relacionado com a disposição 
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do Mentorado para, posteriormente, engajar-se em uma futura atividade de Mentoria, nunca 

troca de papéis, agora como Mentor (Allen, Russell e Maetzke, 1997). 

A tendência é que os que vivem satisfatoriamente uma experiência como Mentorados tendem 

a reaplicá-la, como retribuição e por terem tido a oportunidade de sentir o quanto ela é 

positiva (Bernhoeft, 2001).  Porém, a Mentoria pode ocorrer de forma tão espontânea entre o 

Mentor e Mentorado, que pode vir a ser um processo quase inconsciente. Outra questão é que 

também pode ocorrer que o Mentorado somente perceba a importância do processo de 

Mentoria depois de um tempo e aos poucos (Shea, 2001). 

Além do que, os benefícios para o Mentorado que refletem diretamente na organização, são: 

maior produtividade; maior prazer e satisfação no trabalho; maior e melhor conhecimento 

técnico da organização; melhor remuneração; aumento do êxito e menores exercícios de 

tentativas e erros; evolução rápida na organização; maior consciência organizacional e 

atividades de desenvolvimento centradas em necessidades específicas (Murray, 2001). 

Entre os benefícios que os processos de Mentoria proporcionam para as organizações, Kram, 

1985; Ragins e Kram, 2007, destacam que os profissionais envolvidos nestes processos se 

comunicam melhor e demonstram maior serenidade dentro da organização, além de favorecer 

uma maior produtividade e menor desperdício de tempo. E, ainda, que a presença de um 

Mentor está se tornando um diferencial competitivo, em razão de que através das relações de 

Mentoria se melhora a comunicação empresarial e se estimula o comprometimento dos 

empregados, além de que os envolvidos se tornam mais adeptos às mudanças e tendem a 

executar as suas tarefas com mais eficiência. 

Sobre os benefícios para organização, Carr (1999) diz que algumas organizações 

estabeleceram diferentes tipos de programas de Mentoria a fim de atingir metas 
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organizacionais em seus ambientes.  E em consequência desses achados, tem sido 

recomendado que as organizações encorajem seus gerentes ou administradores a se tornarem 

Mentores (Chao, 1997). 

No mesmo contexto, outros benefícios para a organização são destacados por Murray (2001): 

aumento da produtividade; recrutamento mais fácil; melhora no planejamento estratégico e 

operacional; aumento da comunicação e compreensão na organização; melhora da retenção 

dos funcionários na organização; efetividade em custos de treinamento; melhora nos serviços 

oferecidos pela organização; manutenção da motivação dos colaboradores mais antigos e 

ajuda na satisfação das necessidades da força de trabalho de qualidade. 

Porém, após examinar relacionamentos de Mentoria, Zey (1997) verificou que o Mentorado 

não é o único beneficiado na Mentoria. Ele expõe o que vem a chamar de “modelo de 

benefícios mútuos”, onde existe um relacionamento de troca entre o Mentor, o Mentorado e a 

organização. 

De forma resumida, Zey (1997) expõe que o Mentor fornece conhecimento, suporte pessoal, 

proteção e promoção ao Mentorado e que o Mentorado ajuda o Mentor a fazer o seu trabalho, 

a desenvolver seu poder, amor-próprio e reputação, como também fornece informações, 

lealdade e prestígio ao Mentor. Com isto, o Mentor transfere benefícios para a organização, 

tais como: integração do Mentorado na organização, sucessão e desenvolvimentos gerenciais, 

melhoria da comunicação organizacional, redução de rotatividade de funcionários e aumento 

da produtividade. 

Sobre a composição do gênero apresenta dentro de um relacionamento de Mentoria, Lentz e 

Allen (2009) afirmam existirem evidências que quando a Mentoria provê suporte à carreira, 

suporte psicossocial e um relacionamento mais consistente, são características de uma relação 
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de Mentoria onde o Mentorado e o Mentor são do mesmo gênero. Alguns Mentorados do 

mesmo gênero dos seus Mentores relataram terem recebido maior suporte psicossocial e 

suporte no desenvolvimento de carreira quando comparados com pares de gêneros opostos. 

Mentorados do gênero feminino com Mentoras mulheres relataram receber maior influência 

através do papel modelador do que em relacionamentos com outras combinações de gênero. 

Observou-se que mulheres Mentoradas de níveis hierárquicos mais baixos na organização, 

necessitam receber mais encorajamento do que seus colegas homens e mulheres de níveis 

mais altos têm que acreditar mais efetivamente em si mesmas (Burke e Mckeen, 1990). Por 

isso, muitas organizações têm como alvo a mulher para programas de Mentoria Formal no 

intuito de ajudá-la a desenvolver-se na organização, superando assim estas barreiras (Ragins e 

Cotton, 1999). Mesmo indivíduos Mentorados respondendo que tiveram maior satisfação, 

oportunidade de carreira e mais promoções que os não Mentorados, Fagenson (1989) afirma 

que em suas pesquisas, os Mentorados não sentiram seus relacionamentos de Mentoria 

afetados por diferença de gêneros e níveis organizacionais entre eles e seus Mentores. 

Tem sido sugerido que gêneros opostos (do Mentor e do Mentorado) no relacionamento de 

Mentoria são limitadores, porque eles não fornecem ao Mentorado um modelo que possa ser 

identificado e replicado com facilidade (Olian, Carroll, Giannantonio e Feren, 1988).  O 

relacionamento de Mentoria que envolve alto grau de intimidade entre os participantes pode 

ser ameaçado quando o par (Mentor e Mentorado) for de gêneros opostos, uma vez que há a 

possibilidade de ocorrer atração física entre eles (Olian, Carroll, Giannantonio e Feren, 1988). 

Em alguns resultados, mesmo onde as mulheres que receberam Mentoria tenham obtido o 

sucesso que os homens, por questões culturais as mulheres se deparam com maiores barreiras 

inibidoras para o desenvolvimento de relacionamentos de Mentoria Formal do que os homens 

(Noe, 1988; Ragins e Cotton, 1999).  



 

48 

 

Questões culturais surgem como influenciadoras de vários aspectos da Mentoria. Muitos 

praticantes de Mentoria Formal têm aprendido que, quando se desenvolve um programa de 

Mentoria, a cultura corporativa deve ser a primeira a ser considerada.  O que ocorre é que 

algumas culturas contribuem mais para um relacionamento um a um do que outras.  Pode-se 

encontrar dentro das organizações culturas que não sejam receptivas à intimidade e inerentes 

compartilhamentos em programas de Mentoria Formal (Zey, 1997).  Para Bernhoeft (2001) a 

eficácia do processo de Mentoria será maior se houver na corporação, seja ela familiar ou 

profissional, uma cultura de desenvolvimento de pessoas voltada para o aprimoramento 

profissional e também pessoal. A Mentoria no mundo atual pode e deve ser tratada como um 

diferencial competitivo para as empresas, considerando o seu potencial de resultados no 

desenvolvimento, na formação e na preparação dos futuros líderes (Coimbra, 2007).  

Porém, a Mentoria também pode apresentar aspectos negativos ou desvantagens em seus 

processos. Por isto a seguir serão descritos alguns desses fatores. 

2.5. ASPECTOS NEGATIVOS E DESVANTAGENS DA MENTORIA 

Embora a Mentoria traga diversos benefícios, pode, em alguns processos de Mentoria, haver 

algumas dificuldades ou aspectos negativos. Para além dos benefícios, a Mentoria, em seu 

processo, traz alguns riscos para o Mentor, tais como: o Mentor expõe a si mesmo quando se 

entrega emocionalmente para o Mentorado deixando transparecer suas fraquezas e falhas; o 

Mentorado com quem o Mentor é identificado pode refletir pobremente o Mentor na 

organização e, com isso, comprometer sua reputação; por incompetência, o Mentorado pode 

prejudicar a posição do Mentor após influência do mesmo para sua promoção e, finalmente, o 

Mentor pode perder influência ou posição devido à saída do Mentorado da organização (Zey, 

1997). 
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Além dos riscos acima apontados nos processos de Mentoria, Noe (1988) e Ragins e Cotton 

(1999) destacaram fatores negativos, tais como: barreiras culturais, barreiras inibidoras do 

desenvolvimento de Mentoria, falta de acesso às cadeias de informações, desagregação, 

estereótipos e atribuições, práticas de socialização, normas relativas a proibições de 

envolvimentos em relações amorosas e confiança em bases de poder impróprias. Porém, 

Parsloe e Wray (2000) dá uma ênfase maior ao dizer que o sucesso ou insucesso da Mentoria 

depende da qualidade da comunicação entre as pessoas envolvidas.  

O Mentor faz diversos investimentos na relação de Mentoria, mas o maior investimento por 

parte do Mentor é o tempo. O Mentor pode ter a sensação de que gasta o seu tempo e energia 

com o Mentorado em vez de gastá-lo com os negócios; ou se for feita em intervalos de 

almoço, por exemplo; ou se ela for fora da organização, utilizando o tempo pessoal que 

poderia ser utilizado em benefício próprio, com sua família ou lazer, ele poderá ser sentido 

pelo Mentor como um tempo gasto de forma negativa (Zey, 1997).  

Porém, na experiência brasileira, alguns programas vivenciaram dificuldades em suas 

aplicabilidades. Avaliações de programa de Mentoria mostraram que os Mentorados 

reconheceram sua pertinência e o empenho dos envolvidos, mas identificaram como pontos 

negativos a falta de interesse, e compromisso dos Mentorados e, uma maior dificuldade, 

relacionada à disponibilidade de tempo, por parte tanto dos Mentores quanto dos Mentorados. 

Destacaram como ponto negativo também, a falta de informação do programa, por parte dos 

Mentorados, além de acharem que o estabelecimento de relações de Mentoria Informal que, 

na concepção do Mentorado, supriria a necessidade da experiência formal. Associam também 

a falta de tempo com a extensa carga horária com a necessidade de cumprir outras atividades 

e limitações de espaço físico - local para a Mentoria (Chaves, Ladeira, Costa, e Ramos, 2014). 

Alguns aspectos negativos do Mentor devem ser evitados, pois o Mentorado pode ter 

experiências negativas com um Mentor e isso influenciar negativamente na sua vida. Os 

aspectos negativos podem ser: falta de habilidade do Mentor para conduzir o processo de 
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Mentoria; Mentores usando inapropriadamente métodos táticos, como, por exemplo, 

embaraçando o Mentorado diante dos seus pares, agindo com prepotência sobre o Mentorado 

e, intencionalmente, sabotando o desenvolvimento da carreira do Mentorado (Eby, 

Macmanus, Simon, e Russell, 2000). Por outro lado, no processo de Mentoria é preciso estar 

atento à qualidade da relação porque boas Mentorias podem conduzir a resultados positivos e 

más Mentorias podem ser destrutivas (Scandura, 1998). Daí a importância do 

acompanhamento e da avaliação dessa relação. 

Segundo Zey (1997), os efeitos negativos de alguns insucessos do relacionamento de 

Mentoria podem ser evitados se tanto o Mentor quanto o Mentorado forem mais sensíveis às 

suas próprias necessidades e às do outro, mais harmonizados com as sutilezas do ambiente 

organizacional, e ainda, se estiverem mais atentos, evitando uma comunicação pobre entre 

eles e se mantiverem uma constante vitalidade no relacionamento de Mentoria para com isto 

evitarem um declínio na qualidade do processo. 

Em algumas pesquisas foram relatadas dificuldades em relação ao gênero do Mentor e do 

Mentorado.  Observa-se que a maioria dos Mentores é constituída de homens porque a 

predominância das posições hierárquicas mais altas nas organizações ainda está ocupada pelo 

gênero masculino (Burke, Mckeen e Mckenna, 1994).  Na visão de Kalbfleisch (2000), tanto 

na perspectiva do Mentor como na do Mentorado, relacionamentos positivos de Mentoria com 

indivíduos do mesmo gênero ocorrem mais comumente do que com Mentores e Mentorados 

de gêneros opostos. Talvez porque existam barreiras para o estabelecimento de 

relacionamentos positivos de Mentoria cujos gêneros, do Mentor e Mentorado, sejam opostos.   

Algumas desvantagens potenciais de programas de Mentoria são citadas por Douglas (1997), 

tais como: os Mentores podem fornecer conselhos pobres ou dar as suas próprias metas para o 

Mentorado; pode haver ressentimento por parte dos colegas e supervisores; podem ocorrer 

relacionamentos não saudáveis; ocorrer relações que duram muito tempo e tornam-se 

improdutivas. 
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Conceitos sobre cultura e cultura nas organizações devem ser explicitados, em razão de que, 

nos processos de Mentoria estão crescendo a diversidade étnica, em ambas as forças de 

trabalho, tanto a nível nacional quanto internacional, através do desenvolvimento das relações 

interculturais de Mentoria (Osula e Irvin, 2009). Portanto, a seguir serão esplanados alguns 

conceitos de Cultura, Cultura Organizacinal e Cultura Organizacional Brasileira. 

3. CULTURA 

O conceito de cultura foi inicialmente estudado na Antropologia, Sociologia e Psicologia. 

Posteriormente, o estudo sobre cultura adquiriu importância nas Teorias da Administração 

com o objetivo de fornecer uma melhor compreensão sobre as organizações. No meio 

acadêmico tenta-se chegar a uma definição consensual sobre cultura organizacional, mas a 

diversidade de conceitos deve-se aos diferentes usos, amplitude e complexidade do conceito 

de cultura. Pode-se constatar esta diversidade através dos enfoques nos diferentes estudos 

realizados dos conceitos de cultura (Salgues, Araújo, Cassundé e Cunha, 2005). 

Indo mais além, sobre pessoas de diferentes culturas em processos de Mentoria, dentro das 

organizações, Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e Misra (2011) afirmam que 

conflitos e mal-entendido podem surgir a menos que as pessoas aprendam a interagir de forma 

harmônica com pessoas de diferentes culturas. E a Mentoria pode ser uma ponte para diminuir 

este espaço entre as pessoas. Sendo as regiões do Brasil de tão diferentes culturas, torna-se 

interessante um olhar sobre isto. E, ainda, para Stewart e Bennett, (1991) a Intercultura refere-

se à interação real entre pessoas de diferentes culturas, enquanto Mentoria intercultural é uma 

relação interativa quando Mentor e Mentorado vêm de culturas diferentes (Osula e Irvin, 

2009). Portanto, para que possamos compreender o sentido da expressão “cultura 

organizacional”, primeiramente, veremos algumas conceituações clássicas do termo cultura. 
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No Dicionário Ferreira (1999), a palavra cultura ligada a Antropologia é definida como “o 

conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação individual e coletiva, tal como 

se desenvolvem em uma sociedade ou grupo específico, e que se manifestam e praticamente 

todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, 

instituições, valores espirituais, criações materiais, etc.”. E no dicionário Houaiss (2001), o 

vocábulo cultura também ligado à Antropologia, é definido como o “conjunto de padrões de 

comportamento, crenças, conhecimentos, costumes etc., que distinguem um grupo social”. 

Com o mesmo olhar na Antropologia social, para Hofstede (2003), “cultura” é a palavra que 

engloba todos aqueles padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos referidos 

anteriormente. Ele afirma que a cultura é sempre um fenômeno coletivo, uma vez que é 

partilhada por pessoas que vivem em um ambiente social onde é adquirida. E, ainda, salienta 

que a cultura é adquirida, não herdada. 

Segundo Motta (1997), a cultura é linguagem, é código. Ela fornece um referencial que 

permite aos atores dar um sentido ao mundo em que vivem e a suas próprias ações. Ela 

designa, classifica. Define os princípios de classificação que permitem ordenar a sociedade 

em grupos distintos, desde os grupos totêmicos até as categorias profissionais. Ela fornece 

esquemas de interpretação que dão sentido às dificuldades da existência, apresentando-as 

como elementos de uma ordem.  

Longe de fixar para cada um dos papéis dos quais não se podem escapar, a cultura influencia 

assim as orientações que tomam, no seio de cada conjunto social, os jogos estratégicos por 

meio dos quais cada indivíduo defende seus interesses e suas convicções. Enfim, cultura é a 

adaptação de cultura em si, é a forma pela qual uma comunidade define seu perfil em função 
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da necessidade de adaptação ao meio ambiente (Motta e Caldas, 1997).  

No entanto, a cultura se reflete em significados emprestados pelos indivíduos a vários 

aspectos da vida, tais como a forma de olhar o mundo e a função do indivíduo nele, nos 

valores do indivíduo, sejam eles o bom e o mau; e também em crenças coletivas, sejam elas 

verdadeira ou falsa e, em expressões artísticas, sejam o bonito ou o feio (Bethlem, 1999). 

Porém, dentro das organizações, ocorre que a cultura e as instituições têm uma relação de 

feedback positivo. A cultura influi nas instituições, e estas influem por sua vez na cultura, e 

assim por diante, levando um dado sistema a ser diferente cada vez maior dos demais 

(Bethlem, 1999). 

Dos vários modelos culturais estudados, o que Hofstede, desenvolveu em 1991 é um dos mais 

conhecidos. É um modelo explicativo das culturas nacionais baseado em dimensões: 

Distância do Poder; Coletivismo versus Individualismo; Valores femininos versus Valores 

masculinos; Resistência à Incerteza; Orientação a longo prazo versus Orientação a curto 

prazo. O Brasil foi identificado como um país com cultura tendente ao estabelecimento de 

relações de dependência ou crítica radical em relação às instâncias de poder (elevada distância 

do poder), atitudes voltadas a evitar incertezas (alta aversão à incerteza), orientação do 

comportamento a longo prazo, mais coletivista que individualista e mais características de 

valores femininos (Hofstede, 2003). 

A seguir são apresentadas as dimensões culturais (Hofstede, 2003) para um melhor 

entendimento, que são: Distância do Poder, Resistência à Incerteza, Individualismo/ 

Coletivismo, Masculinidade/ Feminilidade, Orientação a longo prazo/ Orientação a curto 

prazo e Complacência/ Repressão. 

Distância do Poder: está ligado ao nível de tolerância dos membros menos influentes de 
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organizações e instituições (como a família) em aceitar e esperar; o poder é distribuído 

desigualmente. Poder e desigualdade são aspectos fundamentais de qualquer sociedade, pois 

todas as sociedades são desiguais, porém algumas são mais desiguais que outras (Hofstede, 

2003; Hofstede e McCrae, 2004; Lacerda, 2011).  

Resistência à Incerteza (mudanças): relacionada à tolerância de uma sociedade em relação à 

ambiguidade. Indica até que ponto uma cultura se sente confortável ou desconfortável em 

situações desestruturadas (desconhecidas, surpreendentes e diferentes do que é habitual). 

Culturas que resistem à incerteza tentam evitar tais situações por leis e regras rígidas. As 

culturas que aceitam a incerteza são mais tolerantes a opiniões diferentes; são mais 

relativistas, pacientes e pensativas. A resistência à incerteza é relacionada em nível de 

ansiedade cultural (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004). 

Individualismo/Coletivismo: refere-se ao grau em que os indivíduos são integrados em grupos. 

Em sociedades individualistas, as pessoas dispensam pouca atenção àqueles que não estão 

diretamente relacionados a seus círculos. Já nas sociedades coletivistas, as pessoas são desde a 

criação até a maturidade integrada em grupos fortes, aderentes, frequentemente as famílias 

estendidas (com tios, tias e avós) os protegendo em troca de lealdade inquestionável. Esta 

dimensão cultural mede o quanto as pessoas se engajam em grupos, ou cuidam primeiramente 

de si em detrimento do coletivo (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004); 

Masculinidade/Feminilidade: Relaciona-se com o predomínio de características mais 

masculinas ou femininas numa sociedade. A Masculinidade está relacionada à competição, 

agressividade, assertividade, materialismo, resultados e performance. A Feminilidade 

aproxima-se de um comportamento modesto e cuidado com os outros, igualdade, sentimentos, 

bem estar e qualidade de vida (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004); 
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Orientação a Longo Prazo/Orientação a Curto Prazo: Esta dimensão está relacionada à 

expectativa de tempo de retorno em termos de recompensa e resultado. De Longo Prazo é 

uma sociedade orientada para o futuro e as pessoas têm maior capacidade de adaptarem-se às 

novas situações, enquanto a Orientação a Curto Prazo representa valores orientados para o 

passado e presente, respeitando a tradição e outras obrigações sociais (Hofstede, 2003; 

Hofstede e McCrae, 2004). 

Indulgência/Restrição: Esta dimensão está relacionada com a gratificação/controle de desejos 

humanos básicos, relacionados com a forma de aproveitar a vida. É o grau em que cada 

membro da sociedade tenta controlar seus desejos e impulsos. As sociedades com alto índice 

de Indulgência tendem a permitir a satisfação livre e imediata dos desejos humanos básicos e 

naturais, principalmente os relacionados com o desfrute da vida e o divertimento. Nas 

sociedades com alto índice de Restrição, as pessoas têm a convicção de que tal gratificação 

deve ser controlada e regulada por normas rígidas e as pessoas tendem a ser mais pessimistas 

(Hofstede, 2011). 

Estas dimensões permitem explicar as diferenças entre as várias culturas nacionais, para 

compreender as “chaves culturais” dos nossos interlocutores e para interpretar corretamente o 

seu discurso, os seus atos e as suas intenções (Hofstede, 2003), mas neste estudo, estas 

dimensões serão consideradas como aspectos culturais que podem influenciar os processos de 

Mentoria nas diferentes regiões do Brasil, tão diversificadas, como serão expostos, a seguir. 

3.1. CULTURA ORGANIZACIONAL E CULTURA ORGANIZACIONAL 

BRASILEIRA 

A cultura organizacional é também chamada por alguns autores de cultura da empresa ou 

cultura empresarial e embora a expressão “cultura organizacional” esteja no singular, ela 
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representa, de fato, as várias subculturas existentes dentro de uma única organização.  

A cultura é uma característica de cada nação, povo, comunidade, família ou organização, e, 

segundo Salgues et al. (2005), sendo ela percebida por cada indivíduo de forma diferente de 

acordo com seus parâmetros e suas percepções internas e externas de si, a cultura é um 

conjunto de valores e crenças compartilhadas por seus membros. 

Neste sentido, devemos levar em consideração o que diz Alves (1997), que Cultura da 

empresa é um conjunto complexo de crenças, valores, pressupostos, símbolos, artefatos, 

conhecimentos e normas, que é difundido na empresa pelos sistemas de comunicação e pela 

utilização de mitos, estórias, rituais, além de processos de endoculturação (através do 

aprendizado e do convívio com os membros da sociedade, se assimila, incorpora, absorve a 

maneira de agir, sentir e pensar da própria cultura e as normas de sua sociedade). Nesses 

elementos culturais refletem as escolhas ou preferências da liderança empresarial e é 

compartilhada pelos demais membros da empresa, tendo o propósito de orientar o 

comportamento desejado, tanto em termos de integração interna, como de adaptação ao ambiente. 

Segundo Carriere (2001) o tema “cultura nas organizações” é amplo, complexo e profundo. É 

amplo na medida em que se pode ver a cultura como um objeto empírico concreto, podendo 

também ser estudada como uma metáfora da própria organização e até da realidade social em 

que estão mergulhadas as organizações, analisadas em seus aspectos simbólicos e ideológicos. 

É complexo, pois se pode apreender a cultura da organização como uma só, consensual, ou 

como várias, ambíguas e contraditórias, resultado de um processo histórico. Para Carriere 

(2001) cultura nas organizações não se pode dominar enquanto objeto de análise, talvez, 

inferir e configurar para tentar melhor compreender as organizações e as pessoas que nelas 

estão inseridas. 
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Resumidamente, Robetains (2005) afirma que "cultura organizacional é um sistema de 

significados comuns aos membros de uma mesma organização e que as distingue das outras”. 

Por outro lado, para Megginson, Mosley e Pietry Júnior (1998) cultura organizacional pode 

ser definida como o conjunto de valores, crenças e padrões de comportamento que forma o 

núcleo de identidade de uma organização.  

Numa visão mais simplista, Santos (2000), diz que a cultura organizacional representa a 

identidade da organização, como consequência de um sistema de significações que atua como 

elo de todos os membros, em torno de objetivos comuns. Por ser a cultura organizacional 

bastante ampla, ela tem vida própria e constitui uma das dimensões da organização, que é o 

conjunto de princípios cognitivos, de conhecimento e crenças, de símbolos e significados, 

resultantes do compartilhamento e da produção e negociação interna dos mesmos. Toda 

cultura é apreendida, transmitida e partilhada. 

Em relação às práticas organizacionais, Freitas (1997) afirma que as organizações têm 

descoberto que estratégias e práticas gerenciais têm sentido do ponto de vista financeiro e 

mercadológico, mas não podem implementar estas estratégias porque requerem pressupostos e 

valores muito diferentes daqueles pertencentes à cultura organizacional vigente.   

No entanto, Freitas (1997) afirma que, se de fato existe relação direta entre o desempenho de 

uma organização e sua cultura e, também, se for comprovado que esta cultura organizacional 

tem muito de nossa cultura nacional, a compreensão de nossas raízes se torna um ponto de 

suma importância na gestão das nossas organizações.  

Continuando, Freitas (1997, p.41), afirma que “indiscutivelmente, cada organização delimita 

uma cultura organizacional única, gerada e sustentada pelos mais diversos elementos formais. 

Isso significa que a cultura de uma organização sofre grande influência de seus fundadores, 
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líderes, de seu processo histórico, de seu mercado. Nesse quadro, a cultura nacional é um dos 

fatores que na formação da cultura organizacional e sua influência pode variar de organização 

para organização”. 

Destacando o mundo atual e processos de Mentoria, Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, 

Soto-Acosta e Misra (2011) afirma que um dos principais riscos do novo cenário, que é a 

globalização, é a gestão intercultural, em razão de que conflitos e mal entendidos podem 

surgir. Porém, se as pessoas aprenderem a interagir de forma harmônica com pessoas de 

diferentes culturas, este cenário será diferente. Como facilitador, a Mentoria tanto formal 

quanto informal é uma forma de preencher a lacuna entre as pessoas. E, ainda, em um cenário 

onde organizações apresentam força de trabalho multicultural, mesmo que não se entrelacem, 

os processos de Mentoria pode ser uma forma de influenciar a cultura das pessoas.  

No que diz respeito à competência intercultural, Osula e Irvin (2009) afirmam que os 

Mentores culturalmente conscientes devem entender que as dimensões culturais podem 

significativamente influenciar suas interações interculturais com Mentorados. Mentores são 

agentes que transferem cultura corporativa, fornecendo aos Mentorados informações sobre 

como navegar nas sutilezas do sistema político informal da organização, bem como 

comportamentos adequados (Singh, Bains e Vinnicombe, 2002). 

Porém, Osula e Irvin (2009) explicam e afirmam que nas relações interculturais de Mentoria 

deve ser aplicado o modelo de consciência cultural, em razão de que essas relações exigem 

que os Mentores exerçam a consciência cultural, com o objetivo de alcançarem resultados 

desejáveis, tais como benefícios para os Mentorados.  

Detalhando o conceito de Mentoria intercultural, Osula e Irvin (2009) afirmam que líderes 

podem julgar como necessidade a prática de Mentoria com o objetivo de desenvolver 
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seguidores e melhorar os resultados organizacionais, em razão de que relações de Mentoria 

em ambientes interculturais representam desafios e experiências únicas. A Mentoria 

intercultural seria o relacionamento entre Mentor e Mentorado de diferentes culturas. Destaca-

se então que ambos, o Mentor e o Mentorado trazem consigo os valores e pressupostos das 

suas bases culturais. Com isto, os líderes ao compreenderem a influência da cultura sobre as 

atitudes, expectativas e comportamentos, podem aumentar a sua consciência cultural e 

melhorar as práticas da Mentoria intercultural.  

Segundo Motta e Caldas (1997) estudos sobre o campo de cultura organizacional aportaram 

no Brasil da década de 80, e tem-se ocupado em definir e aprofundar essa apropriação das 

diversas concepções de cultura no âmbito social e organizacional. E destacam que não são 

apenas raças e etnias, ou ainda suas combinações, que produzem culturas. Classes sociais, 

instituições e organizações também produzem.  

Para Almeida (2007), a população brasileira não possui apenas um modo de agir e de pensar 

que seja universal. Ressalta-se que o Brasil, diferentemente da maioria dos países, possui um 

território de dimensões continentais, formado a partir de uma miscigenação profunda e, por 

isso mesmo, dotado de diversas subculturas que não convergiram e que provavelmente jamais 

venham a convergir (Caldas, 2009). 

O Brasil é um país com alta distância do poder e, consequentemente, possui uma gestão 

caracterizada pela liderança autoritária e concentração de poder. A hierarquia brasileira se 

encontra enraizada nas mais diversas situações sociais do cotidiano brasileiro, o que inclui as 

relações de trabalho (Almeida, 2007). 

No caso do Brasil, há organizações públicas, privadas e não governamentais marcadas por 

traços culturais mais intensos. Portanto, devem ser levados em consideração os traços típicos 
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do contexto em que a organização está inserida. Alguns aspectos da cultura brasileira foram 

evidenciados por alguns autores comopresentes nas organizações, que serão a seguir 

detalhados: o Personalismo, o Formalismo, o Jeitinho brasileiro, a Desigualdade de Poder e 

Hierarquia, a Flexibilidade, a Plasticidade, o Fatalismo, o Sensualismo e o Aventureiro. 

Personalismo - sociedade baseada em relações pessoais, busca de proximidade e afeto nas 

relações. Há uma necessidade do brasileiro de estreitar relacionamentos e torná-los mais 

afetuosos. As pessoas se sentem constrangidas e evitam qualquer tipo de conflito, tendem a 

atender primeiro as pessoas pertencentes ao grupo social no qual estão inseridos.  Indica o alto 

grau de confiança depositado na rede de amigos e familiares para resolução de problemas ou 

obtenção de privilégios. (Barros e Prates, 1996; Freitas, 1997; Motta, 1997; Chu e Wood Jr, 

2008). 

Formalismo - a tendência em querer regulamentar tudo denota o receio do brasileiro às 

incertezas do ambiente e a sua resistência às mudanças. A sociedade brasileira ao mesmo 

tempo em que é formalista, ao criar regras e normas para inúmeras situações, é também 

descumpridora de suas próprias leis. Pode provocar discrepâncias entre o que é escrito e o que 

é realizado ou entre o que é dito e o que é de fato feito. Na prática, tal condição implica a 

multiplicação das atividades de controle (Barros e Prates, 1996; Motta e Alcadipani, 1999; 

Chu e Wood Jr, 2008; Tanure, 2009). 

Jeitinho - uso do "jeitinho brasileiro", da malandragem, flexibilidade e adaptabilidade como 

meio de navegação social em todas as esferas sociais da população brasileira. Para Almeida 

(2007), o jeitinho brasileiro é o genuíno processo brasileiro de uma pessoa atingir objetivos a 

despeito de determinações contrárias, sejam elas leis, normas, regras, ordens etc. 

Diferentemente da corrupção, a concessão do jeitinho não é incentivada por nenhum ganho 

monetário ou pecuniário, pois a pessoa que dá o jeitinho não recebe nenhum ganho material 

ao concedê-lo. Além do que, como instituição cultural brasileira, o jeitinho pode ser encarado 

como um mecanismo de controle social que foi socialmente construído (Motta e Alcadipani, 
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1999; Chu e Wood Jr, 2008). 

Desigualdade de Poder e Hierarquia - tendência à centralização do poder, distanciamento nas 

relações entre diferentes grupos sociais, passividade e aceitação dos grupos inferiores. Esse 

traço foi herdado do sistema de relações hierárquicas entre senhor e escravo no Brasil 

colonial. No Brasil, muitos indivíduos julgam-se com direitos especiais que os eximem de 

sujeitar-se à lei de caráter generalizante. A desigualdade de poder enraizada na cultura 

brasileira e na cultura organizacional brasileira revela a força da hierarquia nas relações entre 

as pessoas e a grande importância dada ao status individual e à autoridade dos superiores 

(Barros e Prates, 1996; Motta, 1997; Freitas, 1997; Chu e Wood Jr, 2008);  

Flexibilidade - adaptabilidade e criatividade das pessoas frente às práticas organizacionais. A 

flexibilidade que permeia os comportamentos nas organizações brasileiras traduz-se na 

capacidade de adaptação e criatividade das pessoas. A adaptação é a capacidade de ajuste a 

situações diversas e a criatividade é a capacidade de inovação. Dentro das organizações esse 

aspecto é devido à capacidade de indivíduos de adaptação a diversas e difíceis situações 

econômicas. Além de adaptação às múltiplas práticas e ferramentas de administração de 

diferentes organizações (Barros e Prates, 1996; Chu e Wood Jr, 2008);  

Plasticidade - tem como raiz o novo e o exótico, que marcou a colonização do país. A 

plasticidade manifesta-se pela assimilação fácil de práticas e costumes estrangeiros e revela a 

propensão a novos modelos e conceitos. Histórica e tradicionalmente a adoção de conceitos e 

referenciais estrangeiros na gestão das organizações no Brasil é feita sem críticas, o que revela 

o alto grau de permeabilidade da nação àquilo que é desenvolvido lá fora. (Bertero e Keinert, 

1994; Caldas, 1997; Wood e Caldas, 1998; Motta, Alcadipani e Bresler, 2001; Chu e Wood 

Jr, 2008);  
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Fatalismo - o povo brasileiro adota uma postura de espectador diante das mudanças do 

ambiente, dependendo ou desejando ter alguém de quem possa depender para tomar suas 

decisões. Adota uma postura passiva; numa situação aonde não se sabe como agir (Almeida, 

2007). 

Sensualismo - gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais. Trata das relações 

interpessoais mais afetivas. Nesse contexto podemos dizer que o brasileiro coloca 

sensualismo em suas relações para obter o que deseja, se mostra agradável e cortês. Tendo em 

vista que o brasileiro gosta do contato com a pele, da fala carinhosa e certo teor de malícia. O 

brasileiro coloca uma dose de sensualismo em suas relações como modo de navegação social, 

para obter o que deseja mais facilmente (Freitas, 1997). 

Aventureiro - aquele que é mais sonhador do que disciplinado, sonha com o fruto sem plantar 

a árvore, seus esforços se dirigem a recompensas imediatas e fáceis. Tem tendência à aversão 

ao trabalho manual ou metódico e à disciplina, busca soluções mais fáceis para seus 

problemas, parece um tipo apto para a conquista, mas nem tanto para a construção. Não gosta 

de cumprir todas as etapas de um processo e gosta de resultados satisfatórios rápidos (Freitas, 

1997). 

Qualquer tentativa de análise organizacional que não observe tais características será 

incompleta, e não irá refletir a realidade com maior profundidade, complexidade e riqueza das 

diferentes culturas das organizações inseridas no contexto brasileiro (Freitas, 1997). 

Acrescentando às características da cultura brasileira acima citadas, Prates e Barros (1997), 

em seus estudos sobre os estilos brasileiros de administrar, caracterizam-no como único e 

original. Eles dizem que o modelo brasileiro é composto por quatro subsistemas: institucional 

ou formal; pessoal ou informal; líderes e liderados. Enfatizam que o personalismo e a 
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concentração do poder têm como síntese o paternalismo. Este refere-se, de fato, à face afetiva, 

protetora e supridora do senhor de engenho ou gerente. Mas, também a uma face superior e 

absoluta destas mesmas figuras, que, são vistas como um tipo de pai que provê, mas exige 

obediência absoluta. 

O paternalismo apresenta dois lados: o patriarcalismo (refere-se à parte supridora e afetiva do 

pai, atendendo ao que dele esperam os membros do clã), e o patrimonialismo (a face 

hierárquica e absoluta, impondo com a tradicional aceitação, sua vontade a seus membros). 

Para eles, os pontos críticos da cultura brasileira seriam o formalismo, a flexibilidade, a 

lealdade às pessoas e o paternalismo (Prates e Barros, 1997). 

Considerando-se todos os traços da cultura brasileira, não se pode deixar de ressaltar a 

pluralidade da cultura nacional e nem deixar de se levar isso em conta na construção de 

análises e argumentos (Prestes Motta, 1997). 

A seguir serão descritos os procedimentos metodológicos, que serviram de base analítica a 

este estudo, que teve como área de investigação a gestão do conhecimento, mas 

especificamente, a ferramenta Mentoria e Programas de Mentoria Formal. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos que foram utilizados na 

investigação desta pesquisa. Serão detalhados os subitens deste capitulo que constará com o 

tipo de pesquisa, o instrumento de coleta de dados, as variáveis do questionário, a população e 

amostra, e as hipóteses de investigação. 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

O presente estudo pode ser identificado como de natureza descritiva e exploratória, uma vez 

que buscou estudar os fatores de sucesso dos programas de Mentoria Formal nas 

organizações. 

Como estratégia de investigação para responder aos questionamentos desta pesquisa, se 

escolheu a pesquisa descritiva. Vergara (2008) afirma que esse tipo de pesquisa expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza.  

Este tipo de pesquisa possui como objetivo a descrição das características de um fenômeno, 

de uma experiência ou atuação prática. E, geralmente assumem a forma de levantamento Gil 

(2008).  Ele afirma, ainda, que este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. E 

uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário. 
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2.2. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para este estudo, como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário 

estruturado, direcionado a Mentores que participaram de processos de Mentoria em suas vidas 

profissionais. Os questionários foram enviados por email aos Mentores, num total de 264, de 

todas as regiões do território brasileiro. A construção do questionário resultou da leitura da 

literatura consultada. 

Foi utilizado o questionário como instrumento de pesquisa devido às vantagens que ele 

apresenta. Pois o questionário constitui uma das mais práticas e eficientes técnicas de coleta 

de dados. É aplicável aos mais diversos segmentos da população e possibilita a obtenção de 

dados facilmente tabuláveis e quantificáveis, além de não exigir treinamento de pessoal e 

garantir o anonimato (Gil, 2008). 

Richardson (1999) destaca outras vantagens: o questionário permite obter informações de um 

grande número de pessoas simultaneamente, em um pequeno espaço de tempo; apresenta 

relativa uniformidade entre as medições; no caso do questionário ser anônimo, as pessoas 

podem sentir-se com maior liberdade para expressar suas opiniões; a tabulação de dados pode 

ser feita com maior facilidade e rapidez, que com outros instrumentos, gerando economia de 

tempo e menores riscos de distorção das respostas, pela não influência do pesquisador, 

devendo ser respondido sem a presença do entrevistador (Marconi e Lakatos, 1996).  

O questionário elaborado para este estudo foi dividido em 6 partes, com um total de 68 

variáveis:  

1ª Parte: Perfil do Mentor;  

2ª Parte: Razões da Mentoria;  

3ª Parte: Benefícios para o Mentor;  
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4ª Parte: Benefícios para a Empresa e para o Mentorado;  

5ª Parte: Traços culturais; e  

6ª Parte: Questão de resposta aberta. 

Após a elaboração, o questionário foi submetido a um grupo de 6 (seis) pessoas, não 

integrantes da amostra dessa pesquisa, que avaliaram a compreensão das questões. Foi 

identificada a necessidade de mudanças de expressões visando contribuir para uma melhor 

compreensão das variáveis, tendo em vista o questionário ter sido respondido de forma 

anônima e sem a interferência do pesquisador. E o questionário só foi aplicado após os ajustes 

realizados neste instrumento. 

Nas questões fechadas sobre os benefícios recebidos pelos Mentores, Mentorados e pela 

organização com os processos de Mentoria, foram utilizadas escalas do tipo Likert de 5 

pontos. De acordo com Mattar (1996), a escala pode ser definida a partir de uma escala de 

Likert. Segundo o autor (1996, p.96), "as escalas somatórias para medir atitudes, propostas 

por Rensis Likert em 1932, (...) compreendem uma série de afirmações relacionadas com o 

objeto pesquisado. (...) A cada célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção 

da atitude do respondente em relação a cada afirmação". 

A análise exploratória dos dados foi realizada de forma predominantemente quantitativa 

utilizando-se estatística descritiva e a análise fatorial.  Os testes estatísticos foram compatíveis 

com o tamanho e especificidades da amostra. 

A análise quantitativa é um termo que refere-se a um método de análise que coloca uma 

declaração, ou hipótese, examinando a relação entre as variáveis. Tais variáveis, por sua vez, 

podem ser medidas tipicamente por instrumentos, para que os dados numéricos possam ser 
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analisados por procedimentos estatísticos e entender quais fatores ou variáveis influenciam 

um resultado (Creswell, 2007).  

Foram utilizadas frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas (os dados 

demográficos); para as variáveis qualitativas cruzadas foram utilizadas frequências simples; 

para as variáveis discretas, que tomam poucos valores, foram utilizadas frequências absolutas 

e relativas e, para as que tomam muitos valores, média, mediana, moda, desvio padrão e 

coeficiente de variação. 

Os dados foram codificados e os resultados digitados e analisados através do software de 

estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 20.0 para 

microcomputadores.  

A análise fatorial foi a técnica estatística utilizada, depois de realizada a estatística descritiva, 

com o objetivo de reduzir em dimensões ou fatores, as variáveis de cada grupo e buscar a 

correção entre elas. Segundo Hair et al. (2009), análise fatorial, que inclui análise de 

componentes principais é uma abordagem estatística que pode ser usada para analisar inter-

relações entre um número de variáveis e explicar essas variáveis em termos de suas 

dimensões inerentes (fatores). O objetivo é condensar a informação contida em um número de 

variáveis originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com uma perda 

mínima de informação.  

O tamanho da amostra foi adequado para a análise, porque para a realização da análise 

fatorial, em regra geral, o mínimo é ter pelo menos cinco vezes mais observações do que o 

número de variáveis a serem analisadas (Hair et al., 2009). 



 

71 

 

Para verificar a consistência interna entre as variáveis foi realizado o teste de Alpha de 

Cronbach, que se apresentar valor superior a 0,7 indica uma alta consistência interna entre as 

variáveis. Devido aos valores significativos do Alpha de Cronbach, indicando um alto nível 

de correlação, foi realizada a análise fatorial por componentes principais, utilizando a técnica 

de rotação ortogonal Varimax dos eixos e a técnica dos autovalores (eigenvalues) maiores que 

1. A análise dos componentes principais é usada quando o objetivo é resumir a maioria de 

informação original (discrepância) em um mínimo número de fatores (Hair et al., 1998).  

Todas as vezes que se faz uma análise fatorial, é importante verificar a medida de 

adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que é o índice usado para avaliar se 

a estrutura de correlação da matriz de dados é adequada à análise. Valores altos (entre 0,5 e 

1,0) indicam que a análise fatorial é apropriada. Porém, quanto mais próximo de 1, melhor. 

Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada (Malhotra, 2001). 

Este foi realizado para cada grupo de variáveis que serão expostos posteriormente. 

O teste de esfericidade de Bartlett é uma medida estatística para verificar a presença de 

correlação entre as variáveis. Ele provê se a probabilidade estatística que a matriz de 

correlação tem apresenta correlação significante com pelo menos algumas das variáveis (Hair 

et al., 1998). 

Segundo Malhotra (2001, p.506), “existem estatísticas formais para testar a conveniência do 

modelo fatorial. Pode-se aplicar o teste de esfericidade de Bartlett para testar a hipótese nula, 

de que as variáveis não sejam correlacionadas na população”. O valor do nível de 

significância (Sig.), do teste de esfericidade de Bartlett, apresentou-se com uma probabilidade 

de significância P <  0,01, que rejeita fortemente a hipótese nula, reforçando a hipótese de que 

as variáveis podem combinar-se em fatores. Então com isto há uma conveniência da análise 

fatorial ser realizada (Malhotra, 2001).  
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A cada dimensão gerada pelos fatores, foi atribuída uma nomenclatura para facilitar a análise 

das mesmas. A denominação atribuída nesta análise foi baseada na relação teórica encontrada 

entre as variáveis que compõem os fatores, com ênfase na variável com maior carga em cada 

fator. Hair et al. (1998) sugere que o processo de atribuir nomenclaturas aos fatores é baseado 

primeiramente na opinião subjetiva do pesquisador, no entanto deve seguir um padrão lógico 

que respeite a natureza intrínseca, de modo a facilitar a interpretação e a compreensão da 

solução fatorial e justificar seu procedimento.  

Porém, nas perguntas 2 e 3 haviam itens denominados de "Outro" e estes tinham espaço para 

serem preenchidos pelos Mentores respondentes, assim como a questão 5 que foi uma questão 

aberta, para que fossem explicitados aspectos positivos e/ou negativos. Portanto, houve uma 

necessidade de um estudo qualitativo destas respostas. E assim, "o estudo quantitativo pode 

gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa" (Minayo e Sanches, 

1993). 

Como os questionários foram enviados por email aos Mentores, e no questionário havia o 

telefone da pesquisadora, alguns dos respondentes, além de escreverem no próprio 

questionário, fizeram comentários por email e outros ligaram para comentar sobre a pesquisa 

e falar sobre suas respostas. Por isto a pesquisadora também utilizou estas contribuições ao 

longo da análise dos resultados. 
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2.2.1. Variáveis do instrumento de coleta de dados - Questionário 

Abaixo encontram-se três Tabelas 1, 2 e 3 contendo as variáveis e os autores que embasam o 

estudo de cada uma delas. 

Tabela1 - Não utiliza Programa de Mentoria. 
VARIÁVEL AUTOR(ES) 

Não utiliza Programa de Mentoria:  

Desconhecem o processo de Mentoria. Nockel (2013); Ragins e Kram (2007) 

Não acham importante A Mentoria. Zey (1997); Chaves, Ladeira, Costa e Ramos (2014) 

Programa de Mentoria é muito caro. Zey (1997) 

Programa de Mentoria é difícil de implantar na 
organização. 

Batista (2015); Chaves, Ladeira, Costa e Ramos 
(2014) 

Programa de Mentoria requer muito tempo dos 
Mentores. 

Zey (1997); Chaves, Ladeira, Costa e Ramos (2014) 

Utilizam outra prática de gestão do conhecimento. Queiroz et al. (2009) 

Não há uma preocupação com a gestão do 
conhecimento. 

Batista (2004); Sá Freire, Soares, Nakayama e 
Spanhol (2010) 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

 
Tabela 2 - Benefícios para o Mentor, Mentorado e a organização.  

VARIÁVEL AUTOR(ES) 
Benefícios para o Mentor, Mentorado e a 
organização: 

 

O Mentor Gosta de ser Mentor Salgues (2004); Murray (2001) 
O Mentor Cresce com a relação Mentor-Mentorado Kram (1988), Carr (1999a); Bennetts, (1998) 
O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o 
Mentorado 

Torrance, Goff e Satterfield (1998) 

 Mentor tem satisfação em Compartilhar conhecimento Higgins (2000); Kram (1985, 1988); Ragins e Kram, 
(2007); Shrestha et al. (2009); Murray (2001); Noe 
(1988); Owen e Solomon (2005); Allen e Eby (2008); 
Godshalk e Sosik (2007); Fagenson (1989); Higgins 
(2000); Salgues (2004) 

O Mentor tem satisfação na Carreira  Higgins (2000); Murray  (2001), Noe (1988), Owen e 
Solomon (2005); Allen e Eby (2008) e Fagenson 
(1989) 

O Mentor tem satisfação em Ser um exemplo para o 
Mentorado 

Kram (1988); Ragins e Kram, (2007) 

O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o 
Mentorado  

Kram (1988); Ragins e Kram, (2007); Godshalk e 
Sosik (2007), Walsh e Borkowski (1999) 

O Mentor recebeTreinamento para ser um Mentor Kram (1988); Greengard (2002); Carr (1999); Ragins 
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e Kram, (2007); Ragins, Cotton e Miller (2000) 
O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor Higgins (2000); Kram (1985, 1988); Ragins e Kram, 

(2007); Shrestha et al. (2009); Murray (2001); Noe 
(1988); Owen e Solomon (2005); Allen e Eby (2008); 
Godshalk e Sosik (2007); Fagenson (1989); Higgins 
(2000); 

Sente satisfação pelo Desenvolvimento Profissional do 
Mentorado 

Ragins e Scandura (1994) 

Sente satisfação pelo Desenvolvimento Pessoal do 
Mentorado 

Higgins e Thomas (2001); Ragins e Scandura (1994); 
Kram (1988) 

O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce 
com ele 

Kram (1988); 

O Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser 
Mentor  

Murray (2001) 

A Mentoria Supre de informações o Mentorado e a 
organização 

Singh, Bains e Vinnicombe (2002).  
Higgins e Kram (2001) 

A Mentoria auxilia no desenvolvimento de habilidades 
do Mentorado 

Torrance, Goff e Satterfield (1998). Higgins e 
Thomas (2001); Harrington (1999)  

A Mentoria contribui para a modelagem de papéis 
profissionais 

Lebre (2012), Ragins e Scandura (1994). Olian, 
Carroll, Giannantonio e Feren, (1988). 

A Mentoria gera maior Confiança do Mentorado na 
organização 

Carr (1999c), Ragins e Scandura (1994). Zey (1997). 

O Mentor Dá Suporte Pessoal ao 
funcionário/Mentorado 

Zey (1997); Bernhoeft (2001); Casado-
Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e 
Misra (2011)  

A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na 
empresa 

Kram (1985); Ragins e Kram (2007); Coimbra 
(2007); Barroso e Gomes (1999) 

A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento Chiavenato (2008) Abdul-Rahman e Wang 2010); 
Fehér e Gábor 2006); Batista (2012)  

A Mentoria Desenvolve Competências no 
funcionário/Mentorado 

Kram (1988); Bernhoeft (2001); Arnold e Johnson 
(1997); Douglas (1997). 

A Mentoria Promove a Integração do funcionário à 
empresa 

Zey (1997) Haggard, Dougherty, Turban & 
Wilbanks, (2011) 
CNJ 2012). 

A Mentoria favorece a orientação e Desenvolvimento 
na Carreira dos Mentorados 

Kram (1988); Ragins e Kram (2007) 

A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa Baugh e Fagenson-Eland (2007); Zey (1997). 
A Mentoria Promove Melhoria aos processos de 
trabalho 

Kram (2007); Shrestha et al. (2009)  

A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na 
empresa  

Coimbra (2007); Kram (1985); Ragins e Kram 
(2007); CNJ (2012); Baugh e Fagenson-Eland (2007) 

A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar 
Soluções diferenciadas 

Barroso e Gomes (1999). 

A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal Carr (1999a); Harrington (1999) 
A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os 
funcionários/Mentorados 

Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-
Acosta e Misra (2011); Singh et al. (2002). 

A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as 
pessoas  

Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-
Acosta e Misra (2011) 
Osula e Irvin (2009)  

A Mentoria Desenvolve Seguidores Osula e Irvin (2009) 
A Mentoria Melhora os Resultados da empresa Carr (1999b) Ragins e Kram, (2007); Ragins, Cotton 

e Miller (2000); Osula e Irvin (2009)  
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 
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Tabela 3 - Traços culturais brasileiros 
VARIÁVEL AUTOR(ES) 

Traços culturais brasileiros:  
Paternalismo – onde o superior dá ordens Prates e Barros (1997) 
Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de 
poder, autoridade 

Motta (1997); Barros e Prates (1996); Freitas (1997); 
Chu e Wood Jr (2008); Hofstede (2003); Hofstede e 
McCrae (2004); Lacerda (2011) 

Personalismo – amizades na resolução de problemas, 
privilégios 

Barros e Prates (1996); Freitas (1997); Motta (1997); 
Chu e Wood Jr (2008) 

Malandragem – Jeitinho brasileiro, contornar regras e 
normas 

Almeida (2007); Chu e Wood Jr (2008) 

Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais Freitas (1997) 
Aventureiro – mais sonhador que disciplinado Freitas (1997) 
Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das 
pessoas 

Barros e Prates (1996); Chu e Wood Jr (2008) 

Formalismo – apego às leis e regras Almeida (2007); Barros e Prates (1996); Motta e 
Alcadipani (1999); Chu e Wood Jr (2008) 

Fatalismo – postura passiva, postura de expectador Almeida (2007) 
Valores Masculinos - agressividade, assertividade, 
performance 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de 
vida 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Resistência à mudança - agrada e protege Tanure (2009) 
Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de 
práticas e costumes 

Caldas (1997); Motta e Alcadipani (1999); Chu e 
Wood Jr (2008) 

Individualismo – as pessoas querem ser únicas, 
distintas 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos 
demais integrantes de seus grupos e priorizam as metas 
grupais 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos 
de austeridade e perseverança, voltados a recompensas 
futuras 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Orientação a curto prazo - respeito à tradição, 
autorrespeito e prestígio, baseado no passado e no 
presente 

Hofstede, (2003), Hofstede e McCrae, (2004), 
Lacerda, (2011) 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

A seguir serão descritas a população e amostra desta pesquisa. 
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2.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população deste estudo atendeu a critérios pré-estabelecidos: os respondentes já tivessem 

tido experiência como Mentores em processos formais de Mentoria em suas vidas 

profissionais e, que estas experiências tivessem ocorrido em empresas públicas ou privadas no 

território nacional brasileiro. Além disso, que tivesse uma distribuição de acordo com o 

Produto Interno Bruto - PIB brasileiro. Ou seja, a distribuição da quantidade de pessoas por 

região brasileira de acordo com o PIB. Esta escolha se deu porque as regiões que possuem um 

maior PIB, espera-se que sejam locais com maior acesso à educação e ao conhecimento. 

O Brasil é um país de dimensões continentais, sendo o maior em extensão territorial e 

produção da América Latina, além de ser o quinto em extensão territorial e sétimo de 

produção em relação a todo o mundo.  

Dentro do Brasil, a região com maior representatividade econômica e populacional, desde a 

ascensão da produção de café no Século XVIII, é a Sudeste, tendo como principal estado São 

Paulo que possui a maior população, renda domiciliar mensal per capita e Produto Interno 

Bruto. São Paulo é responsável por 32% de tudo que é produzido no país, além de estar perto 

dos outros maiores polos de desenvolvimento brasileiros. O maior estado em tamanho de 

território é o Amazonas, localizado na Região Norte, como pode ser observado na Figura 2 

abaixo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2014). 

 



 

77 

 

 

       Figura2 - Mapa geográfico do Brasil 
       Fonte: IBGE (2014) 

Contudo, tanto o Amazonas quanto a Região Norte em geral têm menor participação na 

produção nacional e é maior em participação apenas em relação ao Centro Oeste. Já a região 

Nordeste é a terceira região em tamanho do Produto Interno Bruto (PIB) e segunda em 

população, mas é caracterizada como uma população pobre apresentando renda per capita 

abaixo da média nacional. A região Centro-Oeste por sua vez tem a menor população do país, 

ao qual faz parte o Distrito Federal, capital do Brasil, que tem a maior renda per capita. A 

Região Sul é a segunda região (IBGE, 2014).  

Esta distribuição heterogênea entre as regiões é relevante para a análise do trabalho, bem 

como para a amostragem, ou seja, regiões e estados com maior representatividade devem ter 

um peso maior para que haja significância dos resultados a nível nacional. Bem como a 

posição e formação dos respectivos locais são de suma importância para entender as 

diferenças culturais individuais e organizacionais entre elas (IBGE, 2014). 
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Seguem na Tabela 4 os dados acerca do Produto Interno Bruto (PIB) que elucidam a 

importância dos estados e respectivas regiões brasileiras: 

Tabela 4 - Produto Interno Bruto (PIB) nacional e por regiões 

Brasil e Unidades da Federação PIB 2012 (R$ milhões) Participação PIB nacional (%) 

BRASIL 4.392.094 100 

Região Sudeste 2.424.005 55 

Região Sul 710.860 16 

Região Nordeste 595.382 14 

Região Centro-Oeste 430.463 10 

Região Norte 231.383 5 

SÃO PAULO 1.408.904 32 
Fonte: IBGE (2014) 

Com isso, percebe-se, na Tabela 5, que a amostra dessa pesquisa obteve um percentual de 

distribuição regional, equivalente à distribuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.  

Tabela 5 - Relação da amostra da pesquisa com o PIB 

Região do Brasil Amostra da Pesquisa (%) Participação PIB nacional (%) 

Sudeste 44,1 55 
Sul 23,5 16 
Nordeste 14,7 14 
Centro Oeste 13,2 10 
Norte 4,4 5 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) e IBGE (2014) 

A partir disso, se construiu uma base de dados com empresas públicas e privadas que 

possuem ou possuíram programas de Mentoria Formal. Por esta razão optou-se pelo tipo de 

amostra denominada de amostra não probabilística, pois se caracteriza unicamente pelos 

critérios do pesquisador.  



 

79 

 

Daí contactou-as para identificar Mentores. Para esses Mentores foram enviados questionários 

via email. O total de questionários enviados via email para os Mentores foi de 264. Recebeu 

de volta 136 questionários validados, perfazendo um total de 51,5%. O período de 

questionamento foi de abril de 2014 a dezembro do mesmo ano. Nessa época foi decidido 

pela investigadora parar com o processo e trabalhar sobre os 136 questionários recebidos até 

então. 

Assim, neste estudo o tipo de amostra se caracteriza como sendo não probabilística de caráter 

intencional. Ela caracteriza-se como não probabilística porque a seleção dos sujeitos para 

compor a amostra foi feita por determinados critérios pré-estabelecidos, a fim de responder 

aos questionamentos da pesquisa (Richardson, 1999). Tem caráter intencional porque, 

segundo este autor, o plano de estudo possui características que definem a população, 

portanto, dessa forma, a amostra intencional apresenta-se como sendo representativa do 

universo. Assim, foi possível estabelecer uma amostra de 136 Mentores respondentes de 

várias empresas atuantes nas diferentes regiões do Brasil. 

Após a definição da população e amostra, parte-se para exposição das hipóteses formuladas 

para este estudo. 

2.4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Baseado nas teorias e nas questões investigativas, a seguir serão apresentadas as hipóteses que 

serviram de base desta pesquisa. 

Inicialmente, considerou-se diversos autores que ressaltam os inúmeros benefícios tanto para 

o Mentor quanto para o Mentorado e, principalmente, para a organização. Eles afirmam que a 
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Mentoria trás benefícios e proporcionam crescimento e desenvolvimento mútuo, tanto para o 

Mentor e o Mentorado, quanto para a organização (Scandura, 1998, Kram e Chandler, 2005; 

Lankau; Scandura, 2002; Bennetts, 1998; Carr, 1999, Burke e Mckeen, 1989).  Daí surgiu a 

primeira hipótese. 

Hipótese 1: Na organização que utiliza programa de Mentoria, há a percepção de que este 

processo proporciona crescimento pessoal e profissional para os Mentorados, benefícios para 

os Mentores e para a organização. 

Atualmente, nas organizações, o conhecimento passou a ocupar um lugar privilegiado nas 

organizações, sendo o real responsável pelo diferencial que poderia trazer uma maior 

vantagem competitiva (Barroso e Gomes, 1999, Júnior, 2005). O conhecimento tem origem e 

é aplicado na mente dos conhecedores (Davenport; Prusak, 1998), cristalizando-o como parte 

da rede de conhecimentos da organização (Nonaka e Takeuchi, 1997). E a Gestão do 

Conhecimento é a moeda mais valiosa do século XXI, uma das formas de gestão do 

conhecimento é a Mentoria (Chiavenato, 2008). Porém, como citado anteriormente, apenas 

10,9% das empresas no Brasil usam a Mentoria (Nockel, 2013). E, ainda, na experiência 

brasileira, a falta de interesse e informação ou falha da percepção da necessidade de participar 

do programa de Mentoria são limitações relatadas em publicações sobre programas de 

Mentoria (Chaves, Ladeira, Costa, e Ramos, 2014).  Foi neste contexto que foi gerada a 

segunda hipótese. 

Hipótese 2: A não utilização de programa de Mentoria se dá devido à utilização de outras 

ferramentas de gestão do conhecimento, porque há falta de informação ou interesse por parte 

das organizações sobre a Mentoria. 

Programas de Mentoria além de aspectos positivos também tem aspectos negativos ou 
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dificuldades. Uma das dificuldades encontradas para estruturar um programa de Mentoria, 

segundo Murray (2001) é a remuneração para o Mentor, pois o reconhecimento público, a 

promoção ou recompensa financeira são um resultado direto da Mentoria. Outro fator que 

pode dificultar a Mentoria é o investimento com o tempo, por parte do Mentor. Se o Mentor 

utilizar o tempo pessoal (fora da organização) ao invés de ser com sua família ou lazer; ou o 

Mentor gastar tempo e energia com o Mentorado em vez de gastá-lo com os negócios (Zey, 

1997). Pois, a Mentoria é um método, mediante o qual uma das partes investe seu tempo, 

energia e conhecimento pessoal para prestar assistência ao crescimento e talento do 

Mentorado (Shea, 2001). No prisma das dificuldades apresentadas frente aos programas de 

Mentoria, gerou-se a terceira hipótese. 

Hipótese 3: A não utilização de programa de Mentoria se dá porque é difícil de implantar e 

possui desvantagens como custo e tempo dos envolvidos no processo. 

Processo de Mentoria pode ser um instrumento de disseminação da cultura organizacional. O 

que ocorre é que algumas culturas contribuem mais para um relacionamento um a um do que 

outras (Zey, 1997). Para Bernhoeft (2001) os processos de Mentoria podem ser uma forma de 

influenciar a cultura das pessoas, além de ser um facilitador de disseminação da cultura 

organizacional (Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e Misra, 2011), porque 

Mentores são agentes que transferem cultura corporativa (Singh et al., 2002). 

Complementando, os líderes ao compreenderem a influência da cultura sobre as atitudes, 

expectativas e comportamentos, podem aumentar a sua consciência cultural e melhorar as 

práticas da Mentoria intercultural (Osula e Irvin, 2009). Neste contexto, emergiu a quarta 

hipótese. 

Hipótese 4: Na organização que utiliza programa de Mentoria, o processo de Mentoria 

transfere cultura organizacional para o Mentorado. 
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A Mentoria como um diferencial competitivo para as empresas, que melhora os resultados e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos Mentorados, contribui na formação e na 

preparação dos futuros líderes, melhora a comunicação empresarial, estimula o 

comprometimento dos empregados envolvidos no processo, maior produtividade e menor 

desperdício de tempo, bem como, maior flexibilidade e desempenho das suas tarefas com 

mais eficiência, e, ainda, a presença de um Mentor está se tornando um diferencial 

competitivo nas empresas (Coimbra, 2007; Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007), gerou-se a 

quinta hipótese: 

Hipótese 5: Na organização que utiliza programa de Mentoria, há uma preocupação com a 

gestão do conhecimento porque o conhecimento é um diferencial competitivo. 

A seguir, na Tabela 6, será mostrado um resumo contendo os objetivos e as hipóteses desta 
pesquisa. 
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Tabela 6 - Resumo dos objetivos e hipóteses deste estudo 
Objetivos Hipóteses Autores 

Investigar a relação que há entre o 
processo de Mentoria, o 
desenvolvimento de pessoas dentro 
de uma organização e os benefícios 
da Mentoria para a organização.  

H1: Na organização que utiliza 
programa de Mentoria, há a 
percepção de que este processo 
proporciona crescimento pessoal e 
profissional para os Mentorados, 
benefícios para os Mentores e para 
a organização. 

Scandura (1998); Kram e 
Chandler (2005); Lankau, 
Scandura (2002); Bennetts, 
(1998); Carr (1999); Burke e 
Mckeen (1989) 

 
Verificar os motivos que levam as 
empresas, a não utilizarem a 
Mentoria, já que ela é vista como 
ferramenta de gestão do 
conhecimento, melhoria dos 
processos de trabalho e geradora de 
aprendizagem interpessoal na 
organização.  

H2: A não utilização de programa 
de Mentoria se dá devido à 
utilização de outras ferramentas de 
gestão do conhecimento, porque há 
falta de informação ou interesse por 
parte das organizações sobre a 
Mentoria. 

Barroso e Gomes (1999); Júnior 
(2005); Davenport e Prusak 
(1998); Nonaka e Takeuchi 
(1997); Chiavenato (2008); 
Nockel (2013); Chaves et al. 
(2014) 

H3: A não utilização de programa 
de Mentoria se dá porque é difícil 
de implantar e possui desvantagens 
como custo e tempo dos envolvidos 
no processo. 

 
Murray (2001); Zey (1997); 
Shea (2001) 
 

Identificar os aspectos culturais 
brasileiros que podem influenciar 
positivamente ou negativamente 
processos de Mentoria Formal na 
organização.  

H4: Na organização que utiliza 
programa de Mentoria, o processo 
de Mentoria transfere cultura 
organizacional para o Mentorado. 

Zey (1997); Bernhoeft (2001) , 
Osula e Irvin (2009); Singh et 
al.(2002); Casado-
Lumbreras, Colomo-
Palacios, Soto-Acosta e 
Misra (2011) 

Identificar se as organizações que 
utilizam programas de Mentoria 
Formal percebem esta ferramenta 
como geradora de diferencial 
competitivo através do 
conhecimento.  

H5: Na organização que utiliza 
programa de Mentoria, há uma 
preocupação com a gestão do 
conhecimento porque o 
conhecimento é um diferencial 
competitivo. 

Coimbra (2007); Kram (1985); 
Ragins e Kram (2007) 

Fonte: da própria pesquisa (2015) 

 

A seguir serão apresentados os resultados e discussões desta pesquisa iniciando-se com o 

perfil dos respondentes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Aqui são apresentadas as análises dos dados coletados através dos questionários, respondidos 

pelos Mentores que já participaram de Programas de Mentorias, que têm como objetivo 

identificar os fatores de sucesso dos programas de Mentoria Formal nas organizações, na 

visão desses Mentores. 

Através das análises, busca-se atender aos objetivos específicos e responder às hipóteses 

formuladas através de estatística descritiva. Por fim, faz-se uma conclusão da pesquisa de 

acordo com as hipóteses apresentadas, limitações encontradas e sugestões de pesquisas 

futuras. Os dados são apresentados na sequência das hipóteses levantadas, de modo a buscar a 

compreensão dos resultados desta pesquisa. 

A seguir será realizada a descrição do perfil dos respondentes, a opinião dos respondentes 

sobre o porquê a maioria das empresas no Brasil não utilizam programas de Mentoria, os 

benefícios que os Mentores, Mentorados e as empresas recebem com os processos de 

Mentoria e os traços culturais que influenciam negativamente ou positivamente os processos 

de Mentoria. 

1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

A amostra foi composta de 136 Mentores que participaram de programas de Mentoria em 

diversas empresas no território nacional brasileiro. Não é possível determinar o percentual em 

relação à população por não existir levantamento oficial acerca de todos os Mentores 

existentes no Brasil. O que se tem de parâmetro é que foram enviados para 264 mentores nas 

diversas regiões do Brasil e 136 responderam os questionários que foram validados. Portanto, 

a amostra desta pesquisa, como pode ser observada abaixo na Tabela 7, constou com 136 

Mentores. 
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Tabela 7: Idade dos Mentores 
 Mentores 

N 
Idade 

Minimum 
Idade 

Maximum 
Idade 
Mean 

IDADE 136 32 60 46,21 
Valid N (listwise) 136    

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

No Gráfico 1 pode-se perceber que o Mentor respondente mais novo tem 32 anos, embora só 

9,56% têm entre 30 e 35 anos e o mais velho tem 60 anos, mas apenas 4,41% têm entre 56 e 

60 anos. A média de idade desses Mentores é de 46,21 anos. A maioria tem a faixa etária 

entre 41 a 55 anos (77,21%), sendo 31,62% de 46 a 50 anos, 23,53% de 41 a 45 anos e 

22,06% de 51 a 55 anos, predominando a idade entre 45/47 anos (26,47%). Apenas 8,82% dos 

Mentores têm entre 36 a 40 anos.  

 
Gráfico 1: Idade em intervalos dos Mentores 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 



 

89 

 

Os Mentores respondentes têm a sua maioria formada por homens (88,97%) e apenas 11,03% 

por mulheres, como pode ser observado no Gráfico 2. Para (Burke, Mckeen e Mckenna, 

1994), a predominância das posições hierárquicas mais altas nas organizações ainda está 

ocupada pelo gênero masculino.  Embora, atualmente, haja um redesenho do papel da mulher 

em função de suas ocupações, dos movimentos sociais, das pressões interacionais. Enfim, este 

cenário está mudando e as mulheres ocupam atualmente uma parcela bastante representativa 

do mercado de trabalho e do mundo organizacional (Palma e Santo Sá, 2011). 

 
Gráfico 2: Gênero dos Mentores 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Mas, a predominância de um gênero ou outro, para Fagenson (1989), não teria diferença 

porque ele afirma que em suas pesquisas, os Mentorados não sentiram seus relacionamentos 



 

90 

 

de Mentoria afetados por diferença de gêneros e níveis organizacionais entre eles e seus 

Mentores. 

 
De acordo com o Gráfico 3, o estado civil informado pelos Mentores diz que eles são em sua 

maioria casados (87,5%), sendo 5,88% divorciados, 2,94% separados, 2,94% solteiros e 

apenas 0,74% viúvos. 

 
Gráfico 3: Estado civil dos Mentores 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 
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Como pode ser observado no Gráfico 4, esses Mentores têm a maioria formação de nível 

superior. A maior parte deles cursou pós-graduação (93,38%), sendo, especialização (82,35%) 

e mestrado (11,03%). E somente 5,88% deles têm graduação e menos de 1% tem apenas o 

nível médio concluído. 

 
Gráfico 4: Escolaridade dos Mentores 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

A formação do Mentor se faz importante frente à preparação profissional que o Mentor tem 

que ter no seu papel durante o processo de Mentoria. Porque a Mentoria é um processo no 

qual envolve um superior ou um profissional sênior que ajuda um funcionário menos 

experiente na adaptação da cultura organizacional, na trajetória profissional ou no 
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desenvolvimento de tarefas. Por isto, os efeitos da Mentoria podem ser diferentes, 

dependendo da qualificação do Mentor (Haggard, Dougherty, Turban & Wilbanks, 2011).  

Resumindo, na Tabela 8 apresenta-se o perfil dos Mentores respondentes: 

Tabela 8 - Perfil dos Mentores  

MENTORES RESPONDENTES 

Gênero: Masculino 88,97% 
Idade: 41 a 55 anos 77,21% 
Escolaridade: Pós-graduados 93,38% 
Estado Civil: Casados 87,50% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

A seguir serão explanados o que foi revelado pelos Mentores respondentes ao longo do 

questionário de pesquisa, a respeito do que eles acham que são os motivos que levam as 

empresas a não utilizarem programas de Mentoria. Posteriormente, sobre os benefícios que o 

Mentor, Mentorado e empresa recebem com o programa e os aspectos culturais que podem 

influenciar positiva ou negativamente um programa de Mentoria. 

3.2. LOCAIS ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA SOBRE OS PROCESSOS DE 

MENTORIA FORMAL 

Abaixo serão detalhados os locais onde os Mentores respondentes informaram que 

vivenciaram seus processos de Mentoria Formal. Estes serão descritos por Estados brasileiros 

e por Regiões brasileiras. 
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O Brasil é uma República Federativa formada pela união de 26 estados e sua capital, o 

Distrito Federal (Brasília) que fica em Goiás. Eles estão divididos em 5 Regiões diferentes. 

Sendo 7 estados na Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins); 3 na Região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul); 4 na 

Região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo); 3 na Região Sul 

(Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), 9 na Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará. 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). 

Os Mentores que responderam o questionário desta pesquisa, são de 22 estados diferentes, o 

que corresponde a 84,6% dos estados brasileiros. Apesar da pesquisa não ter sido realizada 

nos 26 estados brasileiros, o estudo contempla todas as regiões do Brasil. 

De acordo com a Tabela 9 e Gráfico 5 abaixo, a Região brasileira onde ocorreu o maior 

número de Mentores respondentes foi o Sudeste (60 - 44,1%) seguidas pelas Regiões Sul (32 - 

23,5%), Nordeste (20 - 14,7%), Centro Oeste (18 - 13,2%) e Norte (6 - 4,4%). O percentual 

de Mentores da amostra, se asemelhou ao percentual proposto para a população (de acordo 

com a distribuição do PIB por região brasileira). 

Tabela 9: Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa 

Região do Brasil onde  

ocorreu a pesquisa 

Frequency 

(Amostra) 

Valid Percent Frequency 

(População) 

Valid Percent 

Valid 

Região Sudeste 60 44,1 145 55 

Região Sul 32 23,5 42 16 

Região Nordeste 20 14,7 37 14 

Região Centro Oeste 18 13,2 27 10 

Região Norte 6 4,4 13 5 

Total 136 100,0 264 100 
 Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015)   
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Gráfico 5: Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa  

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

O Estado onde teve um maior número de Mentores respondentes, como pode ser observado na 

Tabela 10 abaixo, foi o estado de São Paulo (33,8%), seguido pelos estados do Rio Grande do 

Sul (12,5%), Goiás (7,4%), Santa Catarina (5,9%), Minas Gerais (5,1%), Pernambuco e 

Paraná com 4,4%. 
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Tabela 10: Estados onde houve Mentores respondentes 

Estados que participaram da pesquisa Frequency Valid Percent 

Valid 

Tocantins 1 ,7 
Maranhão 2 1,5 
Rio Grande do Sul 17 12,5 
São Paulo 46 33,8 
Paraná 6 4,4 
Rio De Janeiro 3 2,2 
Bahia 4 2,9 
Goiás 10 7,4 
Santa Catarina 8 5,9 
Minas Gerais 7 5,1 
Amazonas 2 1,5 
Mato Grosso do Sul 5 3,7 
Pernambuco 6 4,4 
Rio Grande do Norte 3 2,2 
Espírito Santo 5 3,7 
Paraíba 2 1,5 
Alagoas 1 ,7 
Mato Grosso 3 2,2 
Pará 1 ,7 
Ceará 2 1,5 
Rondônia 1 ,7 
Acre 1 ,7 
Total 136 100,0 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 
 

Como podem ser verificado acima, na Tabela 10, os demais Estados obtiveram uma 

representatividade variando de 3,7% (Mato Grosso do Sul e Espírito Santo), 2,9% (Bahia), 

2,2% (Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato Grosso), 1,5% (Maranhão, Amazonas, 

Paraíba e Ceará) a 0,7% (Tocantins, Alagoas, Pará, Rondônia e Acre).  

Atualmente, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população 

projetada do Brasil é de 204.376.846 habitantes (IBGE: População brasileira às 22:19:49 de 

11/6/2015) e a de São Paulo é de 44.395.583 habitantes (IBGE: às 22:22:56 de 11/6/2015), 

representando 21,7% da população brasileira. São Paulo tem um destaque nacional como o 

maior centro comercial e financeiro do país. 
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A seguir serão explicitados fatores que podem influenciar as organizações a não utilizarem 

programas de Mentoria Formal como ferramenta de gestão do conhecimento, na visão dos 

Mentores respondentes. 

3.3. FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR AS ORGANIZAÇÕES A NÃO 

UTILIZAREM PROGRAMAS DE MENTORIA FORMAL 

Através do questionário de pesquisa aplicado nos Mentores, foi questionada a opinião dos 

mesmos acerca do(s) motivo(s) da maioria das empresas no Brasil não utilizarem um 

Programa de Mentoria Formal. Os fatores revelados serão descritos abaixo. 

 Para isso, foram apresentadas as seguintes opções de respostas, podendo ser escolhido mais 

de uma delas: "Desconhecem o processo de Mentoria"; "Não acham importante a Mentoria"; 

"Programa de Mentoria é muito caro"; "Programa de Mentoria é difícil de implantar na 

organização"; "Programa de Mentoria requer muito tempo dos Mentores"; "Utilizam outra 

prática de gestão do conhecimento"; "Não há uma preocupação com a gestão do 

conhecimento" e "Outro:", podendo neste último, o Mentor expressar um outro motivo não 

listado. 

Como pode ser observado na Tabela 11 abaixo - o porquê das empresas brasileiras não 

utilizarem Programas de Mentoria, para os Mentores respondentes, a maioria das empresas no 

Brasil, não utilizam um Programa de Mentoria Formal porque "Desconhecem o Processo de 

Mentoria" (66,9%). Por isto não utilizam esta ferramenta de Gestão do Conhecimento em suas 

empresas. Alguns Mentores endossaram afirmando que a Mentoria Formal ainda é uma 

minoria em práticas usuais nas empresas.  
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Tabela 11: Motivos das Empresas não utilizarem a Mentoria na visão dos Mentores 

Motivos das Empresas não utilizarem a Mentoria 
Responses Percent of Cases 

N  

Motivos das Empresas não 
utilizarem a Mentoria 
 

Desconhecem o processo de Mentoria. 91 66,9% 
Não acham importante A Mentoria. 39 28,7% 
Programa de Mentoria é muito caro. 13 9,6% 
Programa de Mentoria é difícil de 
implantar na organização. 

48 35,3% 

Programa de Mentoria requer muito 
tempo dos Mentores. 

29 21,3% 

Utilizam outra prática de gestão do 
conhecimento. 

34 25,0% 

Não há uma preocupação com a gestão 
do conhecimento. 

45 33,1% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

É possível perceber que as informações contidas nas publicações sobre o tema é algo que vem 

sendo crescente, mesmo que lentamente, e que as empresas estão buscando a gestão do 

conhecimento. E a Mentoria ainda é pouco conhecida ou até mesmo não é vista como uma 

ferramenta para esta gestão. Principalmente no Brasil onde apenas 10,9% das empresas fazem 

uso dessa prática (Nockel, 2013). Para Ragins e Kram (2007), esse desconhecimento não 

causa estranheza, pois é comum identificar pessoas que, mesmo participando de organizações 

que utilizam programa de Mentoria, desconhecem o processo e seus benefícios, ou não têm 

uma visão clara sobre ele. Isso significa que para esses Mentores que responderam a pesquisa, 

não há a rede nem a cultura empresarial da Mentoria. Por isto que desconhecem a ferramenta. 

A esse respeito, foi evidenciado que em alguns encontros iniciais do processo de Mentoria, do 

Mentor com o seu Mentorado, o primeiro verificou que havia ausência de informação do 

segundo sobre o significado da Mentoria, havendo pela parte dos Mentorados, 

descomprometimento e confusão de ideias, achando que o programa é de coaching, ou seja, o 

Mentorado não sabia o que era Mentoria nem a diferença desta com o coaching. Além disso, 

observa-se que mesmo que, os resultados observados com a Mentoria sejam bem positivos, 

infelizmente, não são todas as áreas da empresa que utilizam o Mentoring, principalmente por 

puro desconhecimento.  
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Outros motivos também emergiram nas respostas dos Mentores. Não tão enfáticos como o 

primeiro, mas significativos. Eles afirmaram que é porque as empresas julgam que um 

"Programa de Mentoria é difícil de implantar na organização" (35,3%). E complementando 

esta escolha, alguns respondentes detalharam suas respostas, afirmando que "há falta de 

pessoas (bons profissionais) com conhecimento na área para implantar um programa do 

gênero"; "o programa necessita de um conhecimento que a maioria das empresas não tem ou 

não consegue priorizar, seja pelo custo ou outras necessidades". E, ainda, "inicialmente, 

patinamos um pouco, pois não tínhamos muito conhecimento de como implementá-lo. Foi 

difícil, fomos com a cara e a coragem, e hoje, podemos afirmar que é uma prática que veio 

decididamente para ficar!" 

É possível observar, nas respostas dos Mentores respondentes, que a implantação dos 

programas de Mentoria não é fáceis. Que algumas empresas estruturaram o programa, fazem 

o piloto, reajustam, implementam, põe em prática, mas não vão adiante porque não 

conseguem atingir os objetivos, geralmente por falta de acompanhamento. E isto acontece no 

governo federal brasileiro, onde, no mínimo, há uma década, foi proposta a implantação da 

gestão do conhecimento e nela a ferramenta Mentoria. Porém, raras as empresas que estão a 

utilizar. Em virtude disso, a Gestão do Conhecimento vêm sendo disseminada muito 

lentamente nas organizações. Desconhecem que ações de retenção do conhecimento e 

preservação da memória organizacional são importantes, e entre elas, está a Mentoria. A 

exemplo disso, em última pesquisa realizada em 2014 pelo IPEA, apenas uma empresa do 

executivo do governo federal brasileiro está utilizando um programa de Mentoria Formal 

como ferramenta da gestão do conhecimento (Batista, 2015). 

Alguns aspectos são relatados como dificultadores na implantação de programa de Mentoria 

Formal, entre eles, a falta de informação sobre o programa, a falta de interesse e 

disponibilidade de tempo, além de acharem que o estabelecimento de relações de Mentoria 

Informal supriria a necessidade da experiência formal (Chaves, Ladeira, Costa, e Ramos, 

2014). 
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E ainda, os respondentes afirmam que nas empresas "Não há uma preocupação com a gestão 

do conhecimento" (33,1%). Para esses Mentores, as empresas acreditam na seleção de 

profissionais no mercado com os conhecimentos necessários, por isso não se preocupam com 

a gestão do conhecimento.  

Não há uma preocupação por que: ou não se julga importante essa gestão ou porque muitas 

instituições não conhecem ou utilizam o termo “Gestão do Conhecimento”; todavia, executam 

processos – com a utilização de técnicas e ferramentas – que podem ser classificados como 

práticas de gestão do conhecimento (Batista, 2004). Ou até mesmo porque de fato há uma 

inexistência da gestão do conhecimento, limitando a aprendizagem ao nível individual (Sá 

Freire, Soares, Nakayama e Spanhol, 2010).  

Ou mesmo, as empresas "Não acham importante a Mentoria" (28,7%). Os respondentes 

alegam que a grande maioria das empresas ainda não dá valor para as ações de Mentoria, 

qualificação e desenvolvimento de pessoas. As empresas estão mais preocupadas com os 

negócios e não priorizam o investimento na gestão de conhecimentos. Neste sentido, entre os 

respondentes, um Mentor é enfático quando diz: "se queremos formar um gestor completo, 

temos que falar lógico nos negócios, mas também nos processos e principalmente nas 

pessoas".  

A não valorização da Mentoria e o julgamento de que ela não é importante está associada 

também ao que alguns Mentores pensam a respeito. Um Mentor pode ter a sensação de que 

gasta o seu tempo e energia com o Mentorado em vez de gastá-lo com os negócios (Zey, 

1997). Além do que, existem Mentores que apresentam falta de interesse, de compromisso, 

falta de tempo, de informação sobre a Mentoria, e, ainda, julgam que as relações de Mentoria 

Informal suprem a necessidade da formal (Chaves, Ladeira, Costa, e Ramos, 2014). 
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Os Mentores respondentes afirmam que programa de Mentoring é algo recente e ainda está 

em processo de amadurecimento. Mas, o que não se pode desprezar é que o recurso realmente 

controlador, o fator de produção decisivo é o Conhecimento (Druker, 1999). A gestão é 

necessária pelo valor do conhecimento como vantagem competitiva (Chiavenato, 2008). E a 

Mentoria é uma das formas tradicionais de transferência de conhecimento (Kammeyer-

Mueller e Judge, 2008), uma técnica ou estratégia utilizada para gestão do conhecimento em 

empresas (Abdul-Rahman e Wang, 2010; Fehér e Gábor, 2006). 

Outro motivo apontado foi que no meio empresarial "Utilizam outra prática de gestão do 

conhecimento nas empresas" (25%). E ainda, que "Programa de Mentoria requer muito tempo 

dos Mentores" (21,3%). Para os Mentores respondentes, a Mentoria exige tempo e dedicação. 

E por fim, "Programa de Mentoria é muito caro" (9,6%). Sua implantação e multiplicação tem 

custo muito alto. 

De fato, o investimento direto por parte do Mentor é o tempo (Zey, 1997). Chaves et al. 

(2014) apontam como maior dificuldade a relacionada à disponibilidade de tempo, por parte 

tanto dos Mentores quanto dos Mentorados. E associam também a falta de tempo com a 

extensa carga horária com a necessidade de cumprir outras atividades.  

Então, quando se fala em utilização de outras práticas de gestão do conhecimento que não seja 

a Mentoria, é que as empresas estão utilizando outras práticas, atividades ou ferramentas de 

gestão que possibilitam a criação, disseminação, compartilhamento e aplicação da informação 

e do conhecimento dentro de um ambiente e sua relação com o ambiente externo (Queiroz et 

al., 2009). 

Pensando-se na Gestão do Conhecimento e que uma das formas de se fazer esta gestão é 

através da Mentoria, não podemos ignorar que o conhecimento passou a ser visto como um 
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diferencial proporcionador de vantagem competitiva (Júnior, 2005) tem origem e é aplicado 

na mente dos conhecedores (Davenport; Prusak, 1998). Então a Mentoria necessita de ser 

conhecida pelas empresas e pessoas que lá estão, como uma ferramenta da gestão do 

conhecimento dentro das organizações. 

Estes resultados confirmam parcialmente as Hipóteses H2 e H3 deste estudo - H2: A não 

utilização de programa de Mentoria se dá devido à utilização de outras ferramentas de 

gestão do conhecimento (25%), porque há falta de informação (67%) ou interesse por parte 

das organizações sobre a Mentoria. (28,7%); e H3: A não utilização de programa de 

Mentoria se dá porque é difícil de implantar (35,3%) e possui desvantagens como custo 

(9,6%) e tempo (21,3%) dos envolvidos no processo. 

A seguir serão descritos os benefícios que a Mentoria gera para os Mentores, Mentorados e 

organização, na visão dos Mentores respondentes. 

3.4. BENEFÍCIOS GERADOS PELA MENTORIA 

Os benefícios gerados pela Mentoria são diversos e pode proporcionar crescimento e 

desenvolvimento mútuo, tanto para o Mentor e o Mentorado, quanto para a organização 

(Scandura, 1998, Carr (1999), Kram e Chandler, 2005; Lankau e Scandura, 2007). 

Inicialmente, serão explicitados os benefícios recebidos pelo Mentor, na visão dos 

respondentes. 



 

102 

 

3.4.1. Benefícios que o Mentor recebe com a Mentoria Formal 

Foi perguntado aos Mentores respondentes com que frequência ele encontra os aspectos 

benéficos no Programa de Mentoria da empresa (considerando uma escala de 1 a 5 onde 1 é 

“nunca” e 5 é “sempre”). A seguir, serão explicitadas as respostas sobre os benefícios 

recebidos pelo Mentor nos processos de Mentoria Formal. 

Foi observado, de acordo com a Tabela 12 que, segundo os respondentes, o maior benefício 

que o Mentor recebe com o programa de Mentoria Formal é que "O Mentor tem satisfação em 

Compartilhar conhecimento" (média=4,87).  

 
Tabela 12 - Benefícios que o Mentor recebe com a Mentoria Formal (Média) 

Benefícios recebidos pelo Mentor N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

O Mentor Gosta de ser Mentor 135 3 5 4,54 ,608
O Mentor Cresce com a relação Mentor-Mentorado 136 4 5 4,78 ,416
O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o Mentorado 136 2 5 4,51 ,667
O Mentor tem satisfação em Compartilhar conhecimento 136 4 5 4,87 ,340
O Mentor tem satisfação na Carreira 135 3 5 4,64 ,566
O Mentor tem satisfação em Ser um exemplo para o 
Mentorado 

134 3 5 4,80 ,455

O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado 134 2 5 4,22 ,826
O Mentor recebeTreinamento para ser um Mentor 135 1 5 4,10 1,088
O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor 136 2 5 4,53 ,632
Sente satisfação pelo Desenvolvimento Profissional do 
Mentorado 

136 3 5 4,81 ,431

Sente satisfação pelo Desenvolvimento Pessoal do Mentorado 136 3 5 4,71 ,557
O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce com 
ele 

134 1 5 4,38 ,830

O Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser Mentor 136 1 5 1,34 ,827
O Mentor recebe outras Recompensas por ser Mentor 135 1 5 3,66 1,404
Valid N (listwise) 128    

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Embora os respondentes tenham expressado isto nas perguntas objetivas, alguns 

complementaram seus pensamentos e sentimentos por escrito. Eles enfatizaram que a 
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satisfação em compartilhar e trocar conhecimentos e experiências são as coisas mais 

importantes para eles. 

A satisfação sentida pelo Mentor emerge na literatura como algo frequentemente observado 

em processos de Mentoria, é enfatizada por diversos autores, tais como Higgins, (2000); 

Kram, (1985, 1988); Ragins e Kram, (2007); Shrestha et al. (2009); Murray, (2001); Noe, 

(1988); Owen e Solomon, (2005); Allen e Eby, (2008); Godshalk e Sosik,(2007); Fagenson, 

(1989); Higgins,(2000). Nesse sentido, o Mentor foi descrito como alguém confiável e 

verdadeiro, que sabe ouvir e expor o que pensa, estabelecer feedback, compartilhar 

conhecimento e deseja que o Mentorado se desenvolva em sua vida profissional (Salgues, 

2004). E sente satisfação em compartilhar conhecimento (Murray, 2001). 

O segundo benefício mais frequentemente citado pelos Mentores foi "Sente satisfação pelo 

Desenvolvimento Profissional do Mentorado" (4,81). Destaca-se que esse aspecto está ligado 

à função psicossocial da Mentoria, falado anteriormente.  Nela incluem comportamentos que 

impulsionam o crescimento pessoal do Mentorado e sua identidade. Além do que o Mentor 

tem como principal benefício, a satisfação pessoal de ver seus Mentorados impulsionarem a 

carreira profissional (Ragins e Scandura, 1994).  

O terceiro benefício apontado pelos Mentores é "O Mentor tem satisfação em ser um exemplo 

para o Mentorado" (4,80). Há de destacar o que foi explicitado pelos respondentes, quando 

afirmaram que vivenciaram o programa de Mentoria da empresa, considerado por eles, "bem 

estruturado, porque aliou a experiência de funcionários com bastante tempo de casa, para a 

recepção de Mentorados que ingressaram na instituição". Como também, "houve grande 

cuidado na escolha dos Mentores, o que é de grande valia, haja vista que a Mentoria tem no 

exemplo a sua principal característica". E ainda, os Mentores enfatizaram "a satisfação em ser 

um exemplo a ser seguido pelos Mentorados". 
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Então, o Mentor também serve de modelo ao Mentorado, como exemplo desejável e 

promovendo uma identificação do Mentorado (Kram, 1988). E nesse aspecto, o Mentorado vê 

o Mentor como um modelo em que, consciente ou inconscientemente, por tratar-se de um 

processo de aprendizagem baseado no respeito e na admiração, um exemplo a ser seguido 

(Kram, 1988; Ragins e Kram, 2007). 

O quarto benefício destacado pelos Mentores foi que "O Mentor Cresce com a relação 

Mentor-Mentorado" (4,78) . Nesse sentido, o Mentor ganha também por estar associado ao 

sucesso do Mentorado, pois o Mentor se desenvolve neste relacionamento, conforme aponta 

Kram (1988), a relação, proporciona crescimento e desenvolvimento para ambos. Em 

consonância, a Mentoria proporciona crescimento e desenvolvimento mútuo, tanto para o 

Mentor quanto para o Mentorado, (Carr, 1999a). E ainda, a Mentoria é um relacionamento 

que resulta no crescimento de ambos (Bennetts, 1998). 

Quanto ao quinto benefício apontado pelo Mentores é que o Mentor "Sente satisfação pelo 

Desenvolvimento Pessoal do Mentorado" (4,71). Os respondentes enfatizaram que "sentem a 

satisfação pelo desenvolvimento do Mentorado, como um todo, com o desenvolvimento 

pessoal/profissional deste". 

Higgins e Thomas (2001) destacam que Mentores que desenvolvem os Mentorados, e que 

lhes proveem suporte de funções de carreira (profissionais) e psicossociais (pessoais) refletem 

a mais verdadeira forma de Mentoria. Alguns autores ressaltam o tema dizendo que, o Mentor 

tem como principal benefício à satisfação pessoal de ver seus Mentorados se desenvolverem 

pessoalmente e de impulsionarem sua educação profissional (Ragins e Scandura, 1994). E 

ainda, Kram (1988) afirma que enquanto o Mentor ajuda o Mentorado na sua vida pessoal e 

profissional, ganha satisfação interna por contribuir para o seu sucesso. 
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Porém, os aspectos benéficos vão mais além, pois são destacados outros benefícios recebidos 

pelos Mentores, tais como o sexto: "O Mentor tem satisfação na Carreira" (4,64), onde alguns 

respondentes destacaram que "o Mentor sente satisfação e aprimoramento profissional e 

pessoal, satisfação de compartilhar as experiências de anos de carreira em gestão, 

reconhecimento profissional, satisfação pessoal e profissional e crescimento na carreira". 

O Mentor sente ampla satisfação com processos de Mentoria, mas em sua carreira, em sua 

vida profissional, ela é destacada por diversos autores, tais como: Higgins (2000); Murray 

(2001), Noe (1988), Owen e Solomon (2005); Allen e Eby (2008) e Fagenson (1989).  

Quanto ao sétimo benefício recebido pelo Mentor onde cita que "O Mentor Gosta de ser 

Mentor" (4,54). Vale destacar o que foi descrito pelos respondentes: "para o sucesso do 

programa de Mentoria o Mentor precisa gostar genuinamente da prática. Eu gostei de atuar 

como Mentor. Foram momentos ricos de troca de experiências, de saber ouvir". 

Numa relação de Mentoria o Mentor percebe que deve dar feedback ao Mentorado, gostar de 

ser Mentor e perceber as necessidades do Mentorado para ter sucesso com o processo 

(Salgues, 2004). Mais enfaticamente, Murray (2001) diz que o Mentor gosta de ser Mentor. 

E o oitavo benefício apontado pelos Mentores como sendo, "O Mentor sente satisfação 

emocional em ser Mentor" (4,53). Pois os respondentes afirmam que "sentem satisfação de ser 

útil, de ensinar e aprender conjuntamente e satisfação pessoal com os processos de Mentoria".  

Os Mentores vivenciam um sentimento de satisfação interna que é evidenciado pelos 

seguintes autores: Kram (1985, 1988), Noe (1988); Fagenson (1989), Higgins (2000), Higgins 

(2000), Murray (2001), Owen e Solomon (2005), Ragins e Kram (2007), Godshalk e Sosik 
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(2007), Allen e Eby (2008), Shrestha et al. (2009). Este aspecto é relatado por esses autores 

por tratar-se de um benefício vivenciado pelos Mentores nos seus processos de Mentoria. 

Quanto a "O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o Mentorado" (4,51), para os 

Mentores, "há um profundo aspecto pedagógico no processo e requer não apenas experiência 

de já ter feito, mas acima de tudo, o desejo verdadeiro de ajudar o colega".  

Para Torrance, Goff e Satterfield (1998), uma das características fundamentais do Mentor é 

ser verdadeiro, pois um Mentor deve ser uma pessoa verdadeira, honesta, humana e 

competente. Para que possa exercer o seu papel de Mentor e poder contribuir para o pleno 

desenvolvimento do Mentorado. 

Sobre a variável: "O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce com ele" (4,38), os 

Mentores respondentes endossaram suas respostas com as seguintes colocações: "o Mentor 

aprende tanto ou mais que o Mentorado, a partir de observações que consegue captar durante 

o processo; a experiência como Mentor foi excelente, pois aprendi muito com os meus 

Mentorados, pois a troca de experiências é fantástica; o programa de Mentoria permitiu o 

crescimento do Mentor e do Mentorado, consequentemente, melhoria nos resultados da 

empresa; a Mentoria permitiu também o autoconhecimento de ambos".  

Sobre isso, Kram (1988) afirma que enquanto o Mentor ajuda o Mentorado na sua vida 

pessoal e profissional, ganha satisfação interna por contribuir para o seu sucesso e cresce 

junto com o Mentorado. 

 



 

107 

 

"O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado" (4,22). Respondentes enfatizam 

que "um dos aspectos positivos da Mentoria é a amizade e confiança que é estabelecida entre 

Mentor e Mentorado, amizade e companheirismo".  

Nesse aspecto, Kram (1988) diz que a amizade na Mentoria é onde a relação de afetividade 

estabelecida entre o Mentor e o Mentorado se torna relacionamento fraterno de compreensão 

mútua e trocas informais agradáveis de experiências sobre o trabalho e fora dele. 

Principalmente nos relacionamentos novos onde se estabelece a amizade, as funções 

psicossociais estão presentes nestes papéis (Kram, 1988; Ragins e Kram, 2007; Godshalk e 

Sosik, 2007, Walsh e Borkowski, 1999) 

Em relação a "O Mentor recebe Treinamento para ser um Mentor" (4,10), os respondentes 

variaram as suas respostas afirmando, desde que, nunca receberam treinamento para atuarem 

como Mentores nas empresas, até aqueles que sempre receberam treinamento para isto. 

O desvio padrão das respostas das variáveis "O Mentor recebe treinamento" e "O Mentor 

recebe outras recompensas por ser Mentor" apresentou uma diferença significativa nos 

resultados (valor maior que 1), pois elas variaram suas respostas entre, nunca a 

frequentemente e sempre, apresentando uma inconsistência nas respostas, mesmo com média 

em torno de 4 (frequentemente). 

A variável "O Mentor recebe Treinamento para ser um Mentor", embora tenha tido uma 

média de respostas próxima de "frequentemente", informando que os Mentores recebem 

treinamento frequentemente, alguns dos Mentores destacaram que para eles "houve pouco 

tempo de treinamento, ou não o tiveram , e informaram que os Mentorados também não foram 

submetidos a treinamento"; sugeriram que "deve existir melhoria do acompanhamento do 

Mentorado e treinamento para que eles saibam o que é o programa"; afirmaram que "a 
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empresa investiu pouco em treinamento; houve carência nos treinamento dos Mentores e falta 

de orientação sobre o processo para os Mentorados".  

Autores falam sobre isto e expõem que nos processos de Mentoria Formal, onde ocorre um 

processo formalmente estruturado e iniciado pela organização, normalmente com um forte 

comprometimento com o crescimento individual e valorização do treinamento e do 

desenvolvimento profissional (Kram, 1988), e Greengard (2002) complementa, afirmando que 

este treinamento deve ser para o Mentor e o aprendiz. 

Ampliando este olhar sobre o tema, autores dizem que a Mentoria Formal também conhecida 

por Mentoria intencional ou sistemática é um modelo em que há uma delimitação prévia de 

objetivos e benefícios, e que tem um controle e acompanhamento das ações. Neste processo, 

comumente se faz recrutamento e seleção dos Mentores, e treinamento para orientar o 

Mentorado (Carr,1999; Ragins e Kram,2007; Ragins, Cotton e Miller, 2000).  

Destaca-se um benefício, apontado por eles, como não vivenciado nas organizações: "O 

Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser Mentor" (1,34), onde, de acordo com a 

Tabela 10, abaixo, 80,9% afirmam que nunca receberam recompensas financeiras por atuarem 

como Mentores.  

Respondentes enfatizaram que "a maior recompensa é a realização pessoal e profissional. Isso 

não tem preço”. Outros afirmaram que receberam outras recompensas, tais como: "é 

recompensador discutir temas relacionados ao dia a dia e ajudar um colega a sentir segurança 

em suas decisões, O Mentor recebe como recompensa, se sentir valorizado porque a sua 

experiência é útil para outras pessoas".  
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Tabela 13: Recompensas financeiras recebidas pelo Mentor 
Recompensas Financeiras Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Nunca 110 80,9 80,9 
Raramente 14 10,3 10,3 
Moderadamente 7 5,1 5,1 
Frequentemente 2 1,5 1,5 
Sempre 3 2,2 2,2 
Total 136 100,0 100,0 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Nesse aspecto, Murray (2001), destaca que os benefícios para os Mentores são, melhora da 

autoestima pelo reconhecimento; revitalização dos interesses; relação estreita com o 

Mentorado; satisfação interna; satisfação em passar conhecimento; respeito dos colegas e 

recompensa monetária.  

Estes resultados confirmam uma parte da Hipótese H1 - Na organização que utiliza programa 

de Mentoria, há a percepção de que este processo proporciona crescimento pessoal e 

profissional para os Mentorados, benefícios para os Mentores e para a organização. 

A seguir serão explicitadas as médias das respostas dos benefícios recebidos pelos Mentores 

em processo de Mentoria, de acordo com cada Região e observadas as respostas que se 

apresentarem diferentes em relação às suas médias. 

Observando a Tabela 14 abaixo, verifica-se que, de acordo com a média das respostas, há 

diferenças nos resultados dos benefícios recebidos pelos Mentores nos processos de Mentoria, 

de acordo com cada Região do Brasil. 
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Tabela 14 - Benefícios recebido pelo Mentor por regiões do Brasil 

 
Benefícios recebido pelo Mentor 

 nos processos de Mentoria Formal 

Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa 
Região 
 Norte 

Região 
 Nordeste 

Região 
 Centro 
Oeste 

Região 
 Sudeste 

Região 
Sul 

Mean Mean Mean Mean Mean 
O Mentor Gosta de ser Mentor 5 4 5 4 5 
O Mentor Cresce com a relação Mentor-Mentorado 5 5 5 5 5 
O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o Mentorado 4 5 5 4 4 
O Mentor tem satisfação em Compartilhar conhecimento 5 5 5 5 5 
O Mentor tem satisfação na Carreira  5 5 5 5 5 
O Mentor tem satisfação em Ser um exemplo para o Mentorado 5 5 5 5 5 
O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado  5 4 4 4 4 
O Mentor recebe Treinamento para ser um Mentor 4 4 5 4 4 
O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor 5 4 5 4 5 
Sente satisfação pelo Desenvolvimento Profissional do Mentorado 5 5 5 5 5 
Sente satisfação pelo Desenvolvimento Pessoal do Mentorado 5 5 5 5 5 
O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce com ele 5 4 4 4 4 
O Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser Mentor  2 1 1 1 2 
O Mentor recebe outras Recompensas por ser Mentor. 4 3 4 4 4 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Diante dos dados, podemos observar que há diferenças nas médias das respostas. Quanto à 

variável "O Mentor Gosta de ser Mentor", nota-se que nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul, 

as respostas são que este benefício é recebido sempre por eles (média 5), pois os Mentores 

nestas regiões gostam de ser Mentores. 

Quanto a "O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o Mentorado", nas regiões Nordeste 

e Centro-Oeste, a média das respostas foi maior, foi 5=sempre, denotando que nestas regiões 

os Mentores se sentem verdadeiros com mais frequência que nas demais regiões. 

Em relação a "O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado", os Mentores 

respondentes da Região Norte, obtiveram a média maior que as demais regiões do país, com 

média 5=sempre. Podendo ser apontado como os Mentores daquela Região sentem que 

desenvolvem mais amizade com os Mentorados que as demais regiões. 
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Em se tratando da variável "O Mentor recebe Treinamento para ser um Mentor", a Região que 

apresentou valores diferentes das demais foi a Região Centro Oeste, com média 5=sempre, 

demonstrando que na visão dos respondentes, naquela Região eles sempre recebem 

treinamento para ser um Mentor. 

Em referência a "O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor", em três regiões do 

Brasil, esta variável obteve uma média maior que as outras duas, emergindo uma média 

5=sempre, denotando que nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul, eles sempre=5 sentem uma 

satisfação emocional em ser um Mentor. 

Quanto a "O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce com ele", apresentou 

diferença de média em apenas na Região Norte, onde os resultados foram média 5=sempre, 

demonstrando que naquela Região os Mentores tem sempre o sentimento de que se os 

Mentorados crescem, os Mentores crescem com eles. 

Em relação a "O Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser Mentor", emergiu 

diferentes médias das respostas, onde nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, os 

Mentores afirmaram que nunca=1 receberam recompensas financeiras por ser Mentores, 

porém, nas regiões Norte e Sul, os Mentores afirmam que raramente recebem recompensas 

financeiras por ser Mentores. 

Em se tratando se "O Mentor recebe outras Recompensas por ser Mentor", quase todas as 

regiões apontam como recebendo frequentemente=4 algum outro tipo de recompensa que não 

financeira por ser Mentor, porém, a Região Nordeste diverge das demais apontando que 

moderadamente=3 recebem algum tipo de recompensa não monetária. 
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Quanto as demais variáveis, não foram observadas diferenças entre as suas médias de 

respostas. Salienta-se que as respostas das variáveis acima comentadas, de uma maneira geral, 

não apresentaram diferenças significativas entre as respostas dos Mentores de cada região, 

sobre os benefícios recebidos pelos Mentores com os processos de Mentoria. 

A seguir serão descritos os benefícios que o Mentorado e a empresa recebem com o Programa 

de Mentoria Formal. 

3.4.2. Benefícios que os Mentorados e as empresas recebem com a Mentoria Formal  

Para os Mentores que responderam o questionário, levando em consideração a média das 

respostas, todos os benefícios recebidos pelo Mentorado e pela empresa foram apontados 

como aspectos presentes nos processos de Mentoria Formal, e sinalizados como aqueles que 

ocorrem frequentemente (média de 3,94 a 4,55), como pode ser observado na Tabela 12 - 

Benefícios recebidos pela empresa e Mentorados, abaixo. 
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Tabela 15 - Benefícios recebidos pela Empresa e Mentorados 
 

Benefícios recebidos pela Empresa e Mentorados nos 
processos de Mentoria Formal 

 

 
N 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Mean 

 
Std. 

Deviation 

A Mentoria Supre de informações o Mentorado e a 
organização 

132 1 5 3,94 ,947 

A Mentoria auxilia no desenvolvimento de habilidades do 
Mentorado 

132 2 5 4,41 ,751 

A Mentoria contribui para a modelagem de papéis 
profissionais 

131 1 5 4,08 ,877 

A Mentoria gera maior Confiança do Mentorado na 
organização 

131 2 5 4,34 ,686 

O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado 133 2 5 4,07 ,889 
A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na 
empresa 

133 2 5 4,14 ,897 

A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento 133 2 5 4,53 ,681 
A Mentoria Desenvolve Competências no 
funcionário/Mentorado 

133 2 5 4,41 ,698 

A Mentoria Promove a Integração do funcionário à empresa 133 2 5 4,26 ,825 
A Mentoria favorece a orientação e Desenvolvimento na 
Carreira dos Mentorados 

133 3 5 4,48 ,681 

A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa 133 2 5 4,21 ,905 
A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho 133 2 5 4,25 ,792 
A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa 133 1 5 4,08 ,794 
A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar 
Soluções diferenciadas 

133 1 5 4,14 ,868 

A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal 133 3 5 4,50 ,623 
A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os 
funcionários/Mentorados 

132 3 5 4,55 ,584 

A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as pessoas 133 1 5 3,97 ,852 
A Mentoria Desenvolve Seguidores 132 2 5 4,04 ,860 
A Mentoria Melhora os Resultados da empresa 131 2 5 4,24 ,824 
Valid N (listwise) 128     
Fonte: Bando de dados da Pesquisa (2015) 

Observa-se na Tabela 12, acima, que todos os valores do desvio padrão foram inferiores a 1, 

indicando uma amostra homogênea dos dados.  

Podemos destacar que o maior benefício recebido pela empresa é que "A Mentoria Transfere 

Cultura Organizacional para os funcionários/Mentorados" (4,55). Para endossar este 

benefício, um Mentor com décadas de empresa relatou: "Devido aos fortes traços culturais 

presentes na empresa, esse processo (Mentoria), sempre existiu, ainda que informalmente. As 

pessoas 'menos experientes' sempre procuraram e procuram 'apoios' em outros profissionais 

com reconhecida bagagem e expertise em suas áreas de atuação. Assim, sempre existiu uma 
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'troca' de informações e conhecimentos que são disseminados entre os funcionários. Vale 

ressaltar que a empresa também sofre as influências dos 'novos tempos', e em algum momento 

essa prática (Mentoria Informal) vem perdendo força. Por isso, creio, que o Programa de 

Mentoria foi formalmente implantado na Empresa para que isso não aconteça. Na condição de 

ex-Mentorado dessa empresa, com passagem em 'quase todos' os níveis hierárquicos da área 

em que trabalho, entendo ser de suma importância à sistematização dessa prática, como forma 

de reforçar os valores, crenças e práticas 'consagradas' na empresa ao longo dos anos." Neste 

mesmo sentido, outros Respondentes destacaram como pontos positivos da Mentoria na 

empresa: "Disseminação da Cultura Organizacional, de valores e busca pelo resultado". 

Autores afirmam que os processos de Mentoria podem ser uma forma de influenciar a cultura 

das pessoas, além de ser um facilitador de disseminação da cultura organizacional (Casado-

Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e Misra 2011), porque Mentores são agentes que 

transferem cultura corporativa (Singh et al., 2002). 

Estes resultados comprovam a Hipótese H4 - Na organização que utiliza programa de 

Mentoria, o processo de Mentoria transfere cultura organizacional para o Mentorado - deste 

estudo. 

Em seguida, entre outros benefícios relevantes apontados, o segundo foi "A Mentoria 

Promove a Gestão do Conhecimento" (4,53). Respondentes afirmaram que: "temos a 

oportunidade de repassar conhecimentos vivenciados durante nossa carreira profissional; 

repassamos informações positivas e fatos negativos que devem sem evitados pelos novos 

funcionários; O processo permite a transferência de conhecimentos e experiências; temos 

como ressaltar os valores da empresa, as normas e o conhecimento pessoal, além de 

compartilhar experiência prática adquirida ao longo dos anos de profissão que já temos; na 

Mentoria há uma troca de conhecimento; compartilhei meus conhecimentos, e conforme 

feedback, houve aproveitamento dos Mentorados".  
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Para Chiavenato (2008), uma das formas de gestão do conhecimento é a Mentoria. A 

Mentoria foi identificada como uma técnica ou estratégia utilizada para gestão do 

conhecimento nas empresas (Abdul-Rahman e Wang, 2010; Fehér e Gábor, 2006). Batista 

(2012) fala que entre as práticas de Gestão do Conhecimento está a Mentoria. 

O terceiro benefício apontado pelos Mentores como sendo da empresa e Mentorado é que "A 

Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal" (4,50) . Nesse aspecto os respondentes 

explicitaram que , "o Mentor aprende tanto ou mais que o Mentorado, a partir de observações 

que consegue captar durante o processo; a Mentoria faz com que o Mentor e Mentorado 

aprendam a aprender; o Mentor sente satisfação de ser útil, de ensinar e aprender 

conjuntamente". 

Assim, a Mentoria é um caminho para ajudar pessoas a aprenderem, a mudar e administrar a 

adversidade no ambiente de trabalho, proporcionando crescimento e desenvolvimento mútuo 

(Carr, 1999a). Pois o Mentor é o fundamental no processo de ensino/aprendizagem da 

Mentoria (Harrington, 1999). O par, Mentor/Mentorado aprendem juntos durante o processo. 

O benefício que foi apontado em quarto lugar pela média das respostas é "O Mentor Dá 

Orientação e Desenvolvimento na Carreira do funcionário" (4,48). E para os respondentes, 

eles afirmam que: "precisamos preparar essas pessoas para as fases seguintes da carreira, 

repassando conhecimentos e preparando futuros líderes; o programa de M Mentorado sente 

que a empresa está preocupada com a carreira profissional dele; o Mentor ajuda no 

aprimoramento profissional do novato". 

Em relação a esse desenvolvimento na carreira do novato dentro da instituição, Kram (1988) 

salienta que o relacionamento estabelecido entre Mentor e Mentorado é o que de fato, 

desenvolve o aprendiz e permite o desenvolvimento da carreira. O Mentor comumente dá 
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assistência ao desenvolvimento da carreira do Mentorado, pois os relacionamentos de 

Mentoria oferecem vantagens significativas para a carreira deles (Ragins e Kram, 2007).  

Com médias de respostas um pouco menores, mas considerados como frequentemente 

vivenciados na organização, observou-se que "A Mentoria Constrói habilidades no 

Mentorado" (4,41). Para os Mentores, "a Mentoria além de conhecimento ela proporciona 

desenvolvimento de habilidades; ela consiste no desenvolvimento de competências e 

habilidades". 

O sucesso do relacionamento entre Mentor e Mentorado é evidente quando, entre outras 

coisas, ocorre aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, de forma que exista entre eles 

uma troca de saberes (Torrance, Goff e Satterfield, 1998). Higgins e Thomas (2001) observam 

que Mentores oferecem ao Mentorado experiências de caráter mais estruturador para sua 

formação e desenvolvimento de habilidades, dentro da empresa. E, Harrington (1999) afirma 

que durante a Mentoria o Mentorado aprende a dominar importantes habilidades e funções 

enquanto se ajusta aos valores e normas do grupo de trabalho. 

Junto ao desenvolvimento das habilidades, alguns autores associam ao desenvolvimento de 

competências. "A Mentoria Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado" (4,41). 

Para os Mentores que responderam a pesquisa, "a Mentoria consiste no desenvolvimento de 

competências e habilidades; O Mentorado vivencia experiências e desenvolve competências 

com a Mentoria". 

Alguns autores ressaltam o desenvolvimento de competências durante programas de 

Mentoria. Kram (1988) diz que as funções de Mentoria desenvolvem um senso de 

competência e de identidade do Mentorado, pois o Mentor cria oportunidades para o 

Mentorado demonstrar habilidades, responsabilidades e competências (Kram, 1988). Para 
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Bernhoeft (2001), o Mentor vai ajudá-lo a se manter atualizado tecnicamente, além de discutir 

práticas e competências necessárias para o seu crescimento. Para Arnold e Johnson (1997), os 

benefícios de Mentoria ampliam seu senso de competência, clareza, identidade e eficácia no 

trabalho. O programa de Mentoria tenta se concentrar em várias competências chave (ou seja, 

fatores de sucesso) que fazem a diferença entre resultado e desempenho (Douglas, 1997). 

Quanto a "O Mentor gera Confiança no Mentorado" (4,34), os Mentores perceberam que 

"durante a Mentoria houve uma absorção de maior confiança pelo Mentorado; Um dos 

aspectos positivos é o estabelecimento de amizade e uma maior auto confiança do 

Mentorado". 

Para Carr (1999c), no processo de Mentoria o Mentor desempenha diversos papéis e alguns 

deles são desenvolver confiança e comportamentos positivos no Mentorado. Pois o Mentor e 

Mentorado desenvolvem autoconhecimento através de feedbacks positivos comunicados e, em 

consequência, desenvolvem confiança mútua (Ragins e Scandura, 1994).E, ainda, o Mentor 

intensifica a autopercepção do Mentorado e ajuda-o a aumentar a sua autoconfiança (Zey, 

1997). 

Em relação a "O Mentor Promove a Integração do funcionário na empresa" (4,26), os 

Mentores apontam alguns detalhes em relação a isso, dizendo que "um dos aspectos positivos 

da Mentoria é que ela proporciona a integração do novato na empresa; é importante a 

integração dos funcionários que entram na empresa para que eles realizem as atividades com 

maior segurança, assertividade e produtividade. Na área técnica é muito importante a 

integração do funcionário para que ele aprenda às normas e formas de se fazer as coisas na 

empresa, e a Mentoria ajuda muito nisso". 
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Alguns autores destacam a importância da Mentoria nos processos de integração ou adaptação 

dos Mentorados recém-chegados na empresa. Zey (1997) diz que o Mentor transfere 

benefícios para a organização, tais como: integração do Mentorado na organização, sucessão e 

desenvolvimentos gerenciais, não deixando de ver que a Mentoria é um processo no qual 

envolve um superior ou um profissional sênior que ajuda um funcionário menos experiente na 

adaptação da cultura organizacional, na trajetória profissional ou no desenvolvimento de 

tarefas (Haggard, Dougherty, Turban & Wilbanks, 2011). E, Programa de Mentoria tem como 

um dos objetivos contribuir para a adaptação de recém-empossados no exercício do cargo 

(CNJ, 2012). 

Em se tratando de "A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho" (4,25), alguns 

respondentes destacam que, "um aspecto que melhora com a Mentoria tem a ver com a 

estrutura de tarefas realizadas pelo Mentorado; a Mentoria melhora a condição de condução 

dos processos pelo Mentorado; A atuação, informação, compartilhamento de valores, tudo 

isso foi fundamental e decisivo na vida dos Mentorados, pois estão iniciando e nada melhor 

como iniciar corretamente, com mais segurança e capacitação; houve uma melhoria na 

percepção do Mentorado sobre os processos que a empresa possui". 

Sobre isso, Kram (2007) afirma que se faz necessária uma atenção especial para o benefício 

pelo Mentorado recebido que é a melhoria na performance no trabalho. E, para Shrestha et al. 

(2009), os benefícios são vários, entre eles o do desenvolvimento das habilidades 

organizacionais e de comunicação, maiores oportunidades para o network e socialização e, o 

incentivo à reflexão que leva a melhorias de desempenho e ao senso de satisfação pessoal.  

Quanto a "A Mentoria Melhora os Resultados da empresa" (4,24), Mentores destacam que "o 

programa de Mentoria permitiu o crescimento do Mentor e do Mentorado, e, 

consequentemente melhoria nos resultados da empresa; Vale ressaltar que o iniciante, além de 

melhorar o conhecimento pessoal, alcançou melhor os seus objetivos depois da Mentoria";  
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Para alguns autores, além doa resultados pessoais, a Mentoria proporciona melhoria nos 

resultados organizacionais. Para Carr (1999b), as organizações que introduziram a atividade 

de Mentoria, apresentaram resultados mais elevados na escala de produção. A Mentoria tem o 

objetivo de desenvolver a carreira profissional do Mentorado para que ele alcance os 

resultados esperados pela organização (Carr,1999; Ragins e Kram,2007; Ragins, Cotton e 

Miller, 2000). E complementando, Osula e Irvin (2009) afirmam que líderes podem julgar 

como necessidade a prática de Mentoria com o objetivo de desenvolver seguidores e melhorar 

os resultados organizacionais. 

Em relação "A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa" (4,21), Mentores 

respondentes afirmam que "a Mentoria traz o ambiente forte da sucessão e contribui para uma 

empresa absorver os conhecimentos do profissional mais experiente, que tende a sair da 

empresa, sendo minimizada a perda de 'tecnologia' do Mentor adquirida ao longo do tempo; a 

Mentoria acelera o aprendizado, treina sucessores e profissionais com a cultura da empresa". 

A ideia dos programas de Mentoria Formal é ser capaz de contribuir para o desenvolvimento 

de gestores e líderes, com o objetivo de facilitar o processo de sucessão organizacional 

(Baugh e Fagenson-Eland, 2007). Na Mentoria o Mentor transfere benefícios para a 

organização, tais como: integração do Mentorado na organização, sucessão e 

desenvolvimentos gerenciais, melhoria da comunicação organizacional, redução de 

rotatividade de funcionários e aumento da produtividade (Zey, 1997). 

Esta variável apresentou seus resultados próximo de 4 (frequentemente), pois o Mentor julga 

que "A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa" (4,14) ocorre com 

frequência nos processos formais. Respondentes colocam que "esperam que os processos de 

Mentoria possam refletir em diferencial competitivo de um gestor que está contribuindo 

sobremaneira para a empresa, e o iniciante, que faça o esperado".  
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Nesse sentido, a presença de um Mentor está se tornando um diferencial competitivo nas 

organizações, em razão de que através das relações de Mentoria se melhora a comunicação 

empresarial (Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007). Complementando, Coimbra (2007) é 

enfático ao afirmar que a Mentoria no mundo atual pode e deve ser tratada como um 

diferencial competitivo para as empresas. Tem que haver um novo olhar de que não é possível 

obter vantagem competitiva simplesmente "jogando" mais informação para as pessoas "se 

virarem". Os problemas baseados no conhecimento não podem ser tratados da mesma maneira 

que os econômicos e comerciais e simplesmente serem documentados em papel. (Barroso e 

Gomes, 1999). 

Estes resultados comprovam a Hipótese H5 - Na organização que utiliza programa de 

Mentoria, há uma preocupação com a gestão do conhecimento porque o conhecimento é um 

diferencial competitivo - deste estudo. 

Em se falando de "A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções 

diferenciadas" (4,14), Mentores acham que "o programa de Mentoria visa que o Mentorado 

encontre as soluções de seus problemas, porque são diversos os desafios do dia do Mentorado; 

a Mentoria possibilita troca de experiências a partir de novas visões sobre a rotina e sobre os 

problemas". 

Na Mentoria, em relação a quem lida com conhecimento, este se encontra quase totalmente 

imerso numa realidade que altera bastante os métodos de gerenciamento, solução de 

problemas e ação (Barroso e Gomes, 1999). 

Quanto a, "O Mentor Modela papéis no Mentorado" (4,08), respondentes afirmam que "a 

Mentoria é importante para o iniciante porque ele vai ficar do jeito que a empresa quer. Isso é 
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muito bom na área técnica; na Mentoria, dependendo da área, o aprendiz pode ter mais de um 

Mentor, um pra cada área pra modelar ele". 

Alguns autores citam como uma das atividades da Mentoria o modelar os papéis do 

Mentorado. Para Lebre (2012), a Mentoria é centrada no apoio interpessoal, partilha de 

conhecimentos e modelos positivos. O modelar papéis, é uma função da Mentoria (Ragins e 

Scandura, 1994). O Mentor é visto pelo Mentorado como um modelo que possa ser 

identificado e replicado com facilidade (Olian, Carroll, Giannantonio e Feren, 1988). 

Em relação a esta variável, "A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa" 

(4,08), respondentes afirmam que" percebemos que o repasse de conhecimento para os 

Mentorados, no âmbito da gerência, está contribuindo positivamente para que realizem as 

atividades com maior segurança, assertividade e produtividade".  

Para alguns autores, a Mentoria gera maior produtividade e menor desperdício de tempo, bem 

como, maior flexibilidade e desempenho das suas tarefas com mais eficiência, e, a presença 

de um Mentor está se tornando um diferencial competitivo nas empresas (Coimbra, 2007; 

Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007). E ainda, a Mentoria incentiva metas institucionais de 

produtividade e qualidade traçados pela empresa, propiciando a eles uma adaptação mais 

rápida ao ambiente organizacional e às atividades próprias da nova função (CNJ, 2012). A 

Mentoria tem o objetivo de facilitar o processo de sucessão organizacional, aumentar a 

produtividade, melhorar a comunicação e diminuir a rotatividade na organização (Baugh e 

Fagenson-Eland, 2007).  

Em se tratando de "O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado" (4.07), respondentes 

afirmam que "a Mentoria proporciona aprimoramento profissional e pessoal para todos os envolvidos; 



 

122 

 

no processo de Mentoria é que o Mentor deve respeitar o processo natural de amadurecimento das 

relações e de evolução no que concerne a sanar lacunas no desenvolvimento pessoal/profissional". 

Zey (1997) expõe que o Mentor fornece conhecimento, suporte pessoal, proteção e promoção 

ao Mentorado e que o Mentorado ajuda o Mentor a fazer o seu trabalho, a desenvolver seu 

poder, amor-próprio e reputação, como também fornece informações, lealdade e prestígio ao 

Mentor. Bernhoeft (2001) a eficácia do processo de Mentoria será maior se houver na 

corporação, seja ela familiar ou profissional, uma cultura de desenvolvimento de pessoas 

voltada para o aprimoramento profissional e também pessoal. Casado-Lumbreras, Colomo-

Palacios, Soto-Acosta e Misra (2011) Salientam que a Mentoria tem recebido muita atenção 

recentemente como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal.  

Quanto ao fato de que "A Mentoria Desenvolve Seguidores" (4,04), Mentores citaram que "o 

programa de Mentoria gera uma gestão com mais qualidade, maximiza suas qualidades e 

minimiza os defeitos, torna-se mais humano, gera um exemplo em ações e decisões". 

Sobre isso, Osula e Irvin (2009) afirmam que líderes podem julgar como necessidade a prática 

de Mentoria com o objetivo de desenvolver seguidores e melhorar os resultados 

organizacionais, em razão de que relações de Mentoria em ambientes interculturais 

representam desafios e experiências únicas. 

Em relação a, "A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as pessoas" (3,97), Mentores 

explicitaram que, "o Mentor é um funcionário com mais experiência e motivado, dessa forma 

acolhendo os novos funcionários com a cultura da empresa e deixando-os mais "confortáveis" 

no período do aprendizado, mesmo nas tarefas mais complexas; na Mentoria, uma das 

dificuldade que senti foi o choque de cultura com o Mentorado recém chegado". 
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Alguns autores quando falam desse tema, dizem que, a Mentoria tanto formal quanto informal 

é uma forma de preencher a lacuna entre as pessoas. Para Casado-Lumbreras, Colomo-

Palacios, Soto-Acosta e Misra (2011), um dos principais riscos do novo cenário, que é a 

globalização, é a gestão intercultural, em razão de que conflitos e mal entendidos podem 

surgir. Já Osula e Irvin (2009) afirmam que os Mentores culturalmente conscientes devem 

entender que as dimensões culturais podem significativamente influenciar suas interações 

interculturais com Mentorados. 

Em se tratando de,"O Mentor Supre de informações o Mentorado" (3,94). Respondentes 

afirmam que "repassamos informações positivas e fatos negativos que devem ser evitados 

pelos novos gestores; a Mentoria traz reflexão, informações que poderão ser muito úteis". 

Autores citam que, Mentores são agentes que transferem cultura corporativa, fornecendo aos 

Mentorados informações sobre como navegar nas sutilezas do sistema político informal da 

organização, bem como comportamentos adequados (Singh, Bains e Vinnicombe, 2002). O 

relacionamento de Mentoria permite que o Mentorado tenha uma formação mais ágil em 

função das informações que recebe durante esse processo (Higgins e Kram, 2001). 

Estes resultados comprovam a segunda parte da Hipótese H1 - Na organização que utiliza 

programa de Mentoria, há a percepção de que este processo proporciona crescimento 

pessoal e profissional para os Mentorados, benefícios para os Mentores e para a 

organização. 

A seguir serão explicitadas as médias das respostas dos benefícios recebidos pelos 

Mentorados e pela empresa em processos de Mentoria, de acordo com cada Região e 

observadas as respostas que se apresentarem diferentes em relação às suas médias. 
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Observando a Tabela 16 abaixo, verifica-se que, de acordo com a média das respostas, há 

diferenças nos resultados dos benefícios recebidos pelos Mentorados e pela empresa nos 

processos de Mentoria, de acordo com cada Região do Brasil. 

Tabela 16 - Benefícios recebidos pelo Mentorado e pela Empresa por regiões do Brasil 
 

Benefícios recebidos pelo Mentorado e pela Empresa na 
Mentoria 

Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa 
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
 Centro 
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Mean Mean Mean Mean Mean 
A Mentoria Supre de informações o Mentorado e a organização 4 4 4 4 4 
A Mentoria auxilia no desenvolvimento de habilidades do 
Mentorado 

5 5 5 4 4 

A Mentoria contribui para a modelagem de papéis profissionais 4 4 5 4 4 
A Mentoria gera maior Confiança do Mentorado na organização 5 5 5 4 4 
O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado 4 4 5 4 4 
A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa 4 4 5 4 4 
A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento 4 4 5 5 4 
A Mentoria Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado 5 4 5 4 4 
A Mentoria Promove a Integração do funcionário à empresa 4 4 5 4 4 
A Mentoria favorece a orientação e Desenvolvimento na Carreira 
dos Mentorados 

5 4 5 4 4 

A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa 4 4 4 4 4 
A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho 4 4 5 4 4 
A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa 4 4 5 4 4 
A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções 
diferenciadas 

4 4 5 4 4 

A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal 4 4 5 4 4 
A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os 
funcionários/Mentorados 

5 4 5 4 5 

A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as pessoas 4 4 4 4 4 
A Mentoria Desenvolve Seguidores 4 4 4 4 4 
A Mentoria Melhora os Resultados da empresa 4 4 5 4 4 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com o que pode ser observado nas médias, sobre o benefício "A Mentoria auxilia 

no desenvolvimento de habilidades do Mentorado", as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste 

obtiveram médias maiores, de 5=sempre, diferente das demais regiões, denotando que nestas 

regiões há uma visão de que a Mentoria sempre desenvolve as habilidades do Mentorado. 

Quanto a variável, "A Mentoria contribui para a modelagem de papéis profissionais", apenas a 
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Região Centro Oeste que apresentou a média das respostas igual a 5=sempre, denotando que 

nesta Região , na visão dos Mentores, a Mentoria contribui para a modelagem dos papéis 

profissionais. As demais regiões apresentaram suas médias = 4. 

Em se tratando de "A Mentoria gera maior Confiança do Mentorado na organização", as 

regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste apresentaram suas médias maiores que as demais, 

com valores de 5=sempre, indicando que estes benefícios são observados pelos Mentores 

como sempre ocorrendo nas organizações. 

Em relação a "O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado", foi observado que 

apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais, 

indicando que os Mentores observam como o Mentor dando sempre suporte pessoal ao 

Mentorado. 

Quanto a, "A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa", foi observado que 

apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais 

regiões, indicando que os Mentores observam como a Mentoria promove sempre um 

diferencial competitivo na empresa onde eles atuam. 

Em relação a, "A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento", foi visto que para os 

Mentores das regiões Centro Oeste e Sudeste, a Mentoria sempre (média 5) promove a gestão 

do conhecimento, e as demais regiões apresentaram a média 4, frequentemente. 

Quanto a, "A Mentoria Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado", foi observado 

que nas regiões Norte e Centro Oeste apresentaram valores da média (5=sempre) maior que as 

demais regiões, indicando que os Mentores sinalizam como a Mentoria sendo sempre 
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desenvolvedora de competências para o Mentorado. 

Em se tratando de, "A Mentoria Promove a Integração do funcionário à empresa", foi 

observado que apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior 

que as demais regiões, indicando que os Mentores sempre promovem a integração do 

Mentorado na empresa. 

Quanto a, "A Mentoria favorece a orientação e Desenvolvimento na Carreira dos 

Mentorados", foi observado que nas regiões Norte e Centro Oeste apresentaram valores da 

média (5=sempre) maior que as demais regiões, indicando que os Mentores sinalizam como a 

Mentoria sendo sempre favorecedora a orientação e desenvolvimento da carreira do 

Mentorado. 

Em relação a, "A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho", foi observado que 

apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais 

regiões, indicando que a Mentoria sempre promove melhoria nos processos de trabalho dentro 

da organização. 

Sobre, "A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa", foi observado que 

apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais 

regiões, indicando que a Mentoria sempre promove um aumento na produtividade na empresa 

onde ocorrem os processos de Mentoria. 

Quanto a "A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções diferenciadas", foi 

observado que apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior 

que as demais regiões, indicando que a Mentoria sempre desenvolve profissionais capazes de 
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criar soluções diferenciadas para a organização em que trabalham. 

Em se tratando de, "A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal", foi observado que 

apenas a Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais 

regiões, indicando que a Mentoria sempre promove a aprendizagem interpessoal na 

organização devido à troca que há entre Mentor e Mentorado. 

Em relação a, A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os funcionários/Mentorados, 

foi observado que nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul apresentaram valores da média 

(5=sempre) maior que as demais regiões, indicando que os Mentores sinalizam como a 

Mentoria sendo sempre transferidora de cultura organizacional para o Mentorado na 

organização, e isto pode ser uma excelente ferramenta para os recém chegados na instituição. 

Quanto a, "A Mentoria Melhora os Resultados da empresa", foi observado que apenas a 

Região Centro Oeste apresentou valor da média (5=sempre) maior que as demais regiões, 

indicando que a Mentoria sempre promove melhoria nos resultados da empresa. 

Salienta-se que a média de todos os benefícios que foram observados como diferentes em 

relação a uma Região da outra, a Região Centro Oeste apresentou esta diferença pra mais, de 

4 (frequentemente) para 5 (sempre) no valor da média. Indicando assim, que na Região 

Centro Oeste, os Mentores veem a Mentoria como sempre provedora de benefícios para os 

Mentorados e para a organização.  

E as regiões que apresentaram a média igual a 4 (frequentemente), exceto em uma variável, 

foram as regiões Sudeste e Sul. Indicando uma menor média geral das variáveis, e como 

sendo os processos de Mentoria provedores de benefícios frequentemente. A Região Nordeste 
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apresentou apenas duas variáveis com média 5 (sempre) e as demais com média 4 

(frequentemente). 

Observa-se que, de maneira geral não houve diferença significativa entre as médias nas 

respostas acima citadas, sobre os benefícios recebidos pelos Mentorados e pela Empresa nos 

processos de Mentoria, nas diferentes regiões do Brasil.  

3.5. ANÁLISE FATORIAL DOS BENEFÍCIOS GERADOS PELA MENTORIA 

FORMAL 

Inicialmente foram realizados testes para se verificar a viabilidade e adequacidade para a 

realização da análise fatorial de dois grupos de variáveis: Benefícios recebidos pelo Mentor e 

Benefícios recebidos pelo Mentorados e Empresa.  

Destaca-se que, nos grupos de variáveis (Benefícios do Mentor e Benefícios do Mentorado e 

Empresa) acima citados, foram realizados os testes de consistência interna, como pode ser 

observado na Tabela 17 abaixo, apresentaram os valores de Alpha superiores a 0,7, indicando 

uma alta consistência interna entre as variáveis. 

Tabela 17 – Teste Alpha (Cronbach) 
Grupo de variáveis Nº de variáveis Alpha 

Benefícios do Mentor 14 0,822 

Benefícios do Mentorado e Empresa 19 0,959 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 
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Partindo-se da consistência dos dados apresentada nos índices da Tabela 14 acima, foram 

realizados os testes da medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e 

o teste de esfericidade de Bartlett, para cada um dos dois grupos de variáveis. 

3.5.1. Benefícios do Mentor 

Na Tabela 18, abaixo, pode-se observar os valores da medida de Kaiser-Mayer-Olkin para 

avaliar a adequação global da amostragem, para o caso das 14 variáveis, que foi 0,850, 

considerado alto (>0,50). Como também, o valor do nível de significância (Sig.), do teste de 

esfericidade de Bartlett, apresentou-se com uma probabilidade de significância P <  0,01, que 

rejeita fortemente a hipótese nula de que as variáveis não sejam correlacionadas, reforçando a 

hipótese de que as variáveis podem combinar-se em fatores. O valor da significância mostrou-

se muito pequeno o que permite a possibilidade de adequação do método de análise fatorial 

para o tratamento dos dados. 

Tabela 18 – Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett - Benefícios do Mentor 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,850 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 473,597 

Df 45 

Sig. ,000 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com a Tabela 19, abaixo, verifica-se que as 14 variáveis relativas aos Benefícios do 

Mentor, após rotacionadas, geraram 3 fatores que apresentam um total de variância explicada 

acumulada de 66,398%. A porcentagem da variância de cada variável explicada pelos fatores 

comuns é maior que 50% em todos os casos. 
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Tabela 19 – Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett - Benefícios do Mentorado e Empresa 

 

Fator 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 4,323 43,233 43,233 4,323 43,233 43,233 2,526 25,263 25,263 

2 1,269 12,691 55,925 1,269 12,691 55,925 2,284 22,841 48,103 

3 1,047 10,473 66,398 1,047 10,473 66,398 1,829 18,294 66,398 

4 ,752 7,520 73,918       

5 ,594 5,937 79,855       

6 ,567 5,670 85,525       

7 ,435 4,351 89,875       

8 ,416 4,158 94,033       

9 ,327 3,275 97,308       

10 ,269 2,692 100,000       

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com a Tabela 19, acima, alguns dos fatores apresentaram mais de uma variável 

com valores de cargas diferentes. Outros, apenas apresentam uma variável. Neste estudo, as 

variáveis que apresentaram a maior carga em cada fator (variável substituta) foram 

consideradas para estudo mais detalhado, e representaram a dimensão. “A escolha de 

variáveis substitutas envolve a seleção de algumas das variáveis originais para serem usadas 

na análise subsequente. Isto possibilita ao pesquisador fazer a análise subsequente e 

interpretar os resultados em termos das variáveis originais, e não em escores fatoriais. 

Examinando a matriz de fatores, podemos escolher para cada fator a variável com maior carga 

sobre aquele fator” (Malhotra, 2001. p.512).  

Portanto, analisando-se os fatores separadamente, o Fator 1 explica com um total de variância 

de 25,263%. Na Tabela abaixo, ele tem como variável de maior carga a característica “Sente 

satisfação pelo Desenvolvimento Pessoal do Mentorado” (0,838), seguida pelas variáveis 

“Sente satisfação pelo Desenvolvimento Profissional do Mentorado” (0,813), “O Mentor tem 

satisfação em Compartilhar conhecimento” (0,654) e “O Mentor sente que se o Mentorado 

crescer, ele cresce com ele” (0,545). Estas variáveis parecem estar relacionadas à satisfação 
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que o Mentor sente pelo desenvolvimento pessoal e profissional do Mentorado e por 

compartilhar seu conhecimento com ele. Assim, denominou-se a Dimensão D1 de “Satisfação 

pelo desenvolvimento do Mentorado” (indicando a satisfação que o Mentor sente com o 

amplo desenvolvimento do Mentorado e de compartilhar sua experiência e conhecimento com 

ele durante o processo de Mentoria, contribuindo para este desenvolvimento).  

Esta Dimensão 1 “Satisfação pelo desenvolvimento do Mentorado” indica que o Mentor sente 

satisfação em prover diversos tipos de suporte aos Mentorados, ou seja, as funções de carreira 

e as funções psicossociais da Mentoria, proporcionando ao Mentorado um amplo 

desenvolvimento (Kram, 1988 e Scandura e Pellegrini, 2007). Ainda, o Mentor tem como 

principal benefício a satisfação pessoal de ver seus Mentorados se desenvolverem (Ragins e 

Scandura, 1994). Este resultado comprova parcialmente a Hipótese 1, onde na organização 

que utiliza programa de Mentoria, há a percepção de que este processo proporciona 

crescimento pessoal e profissional para os Mentorados. 

O Fator 2 foi definido com um total de variância explicada de valor acumulado de 48,103%, e 

apresenta como a variável de maior índice “O Mentor Cresce com a relação Mentor-

Mentorado” (0,797) e em seguida as variáveis “O Mentor se sente Verdadeiro na relação com 

o Mentorado” (0,796) e “O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor” (0,614). As 

variáveis parecem estar relacionadas ao "Crescimento pessoal do Mentor", cujo termo foi 

escolhido para denominar a Dimensão D2 (indicando que o Mentor cresce, se sente 

verdadeiro e sente satisfação emocional com o processo de Mentoria). 

A Dimensão D2 "Crescimento pessoal do Mentor" indica que os processos de Mentoria além 

de gerar benefícios para o Mentorado, proporcionam crescimento e desenvolvimento para o 

Mentor, entre eles, o pessoal. A Mentoria proporciona crescimento e desenvolvimento pessoal 

e profissional para o Mentor (Carr, 1999a, Bennetts, 1998).  Isto comprova parcialmente a 

Hipótese 1, onde na organização que utiliza programa de Mentoria, há a percepção de que este 

processo proporciona benefícios para o Mentor. 
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O Fator 3 foi definido com um total de variância explicada de valor acumulado de 66,398%. 

Apresenta como a variável de maior índice “O Mentor recebe Treinamento para ser um 

Mentor” (0,791), seguida pelas variáveis “O Mentor recebe outras Recompensas por ser 

Mentor” (0,714) e “O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado” (0,644). As 

variáveis parecem ter relação com o “Crescimento profissional do Mentor”, cuja expressão 

intitulou a Dimensão D3 (indicando que o Mentor recebe treinamento e recompensas em sua 

vida profissional, além da amizade do Mentorado com o processo de Mentoria). 

A Dimensão D3 “Crescimento profissional do Mentor” complementa a D2. Indica que os 

processos de Mentoria além de gerar benefícios para o Mentorado proporcionam crescimento 

e desenvolvimento para o Mentor, entre eles, o profissional. A Mentoria proporciona 

crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional para o Mentor (Carr, 1999a, Bennetts, 

1998).  Isto comprova parcialmente a Hipótese 1, onde na organização que utiliza programa 

de Mentoria, há a percepção de que este processo proporciona benefícios para o Mentor. 
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Tabela 20 – Matriz dos Benefícios do Mentor  

Variáveis 
Fatores Dimensões 

encontradas 1 2 3 

Sente satisfação pelo Desenvolvimento 

Pessoal do Mentorado 
,838   

Satisfação pelo 

Desenvolvimento 

do Mentorado 

Sente satisfação pelo Desenvolvimento 

Profissional do Mentorado 
,813   

O Mentor tem satisfação em Compartilhar 

conhecimento 
,654   

O Mentor sente que se o Mentorado 

crescer, ele cresce com ele 
,545   

O Mentor Cresce com a relação Mentor-

Mentorado 
 ,797  

Crescimento 

pessoal do Mentor 

O Mentor se sente Verdadeiro na relação 

com o Mentorado 
 ,796  

O Mentor sente satisfação Emocional em 

ser Mentor 
 ,614  

O Mentor recebe Treinamento para ser 

um Mentor 
  ,791 

Desenvolvimento 

profissional do 

Mentor 

O Mentor recebe outras Recompensas por 

ser Mentor 
  ,714 

O Mentor tem ou desenvolve Amizade 

com o Mentorado 
  ,644 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa (2015) 

Na Tabela 20, acima, de acordo com o que emergiu da análise fatorial, pode-se dizer que o 

Programa de Mentoria Formal proporciona ao Mentor a satisfação pelo desenvolvimento 

pessoal e profissional do Mentorado, além de crescimento pessoal e profissional ao Mentor 

também. O Mentor investe no Mentorado ajudando-o a se desenvolver dando suporte de 

carreira e psicossocial (Higgins e Thomas, 2001), isto gera nele uma satisfação. Porém, no 

processo de Mentoria o Mentor também se desenvolve amplamente. Estes resultados 

corroboram com os achados acima e confirmam a hipótese H1.  

A seguir serão apresentadas as análises fatoriais realizadas dos benefícios do Mentorado e 

empresa. 
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3.5.2. Benefícios do Mentorado e Empresa 

Da mesma forma que foi realizado o teste acima, na Tabela 21, abaixo, pode-se observar os 

valores da medida de Kaiser-Mayer-Olkin para avaliar a adequação global da amostragem, 

para o caso das 19 variáveis, que foi 0,952, considerado alto (>0,50). Como também o teste de 

esfericidade de Bartlett que apresentou o valor do nível de significância (Sig) igual a zero, 

reforçando a hipótese de que as variáveis podem combinar-se em fatores. 

Tabela 21 – Teste KMO e Bartlett - Benefícios do Mentorado e Empresa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,952 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1876,586 

Df 171 

Sig. ,000 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com a Tabela 22, abaixo, verifica-se que as 19 variáveis relativas aos Benefícios do 

Mentorado e da Empresa gerados pela Mentoria, após rotacionadas, geraram 2 fatores que 

apresentam um total de variância explicada acumulada de 64,458%.  
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Tabela 22 – Total Variance Explained 

Fator Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 11,234 59,126 59,126 11,234 59,126 59,126 

2 1,013 5,332 64,458 1,013 5,332 64,458 

3 ,921 4,848 69,306    

4 ,700 3,682 72,988    

5 ,649 3,417 76,405    

6 ,620 3,264 79,670    

7 ,530 2,788 82,457    

8 ,464 2,444 84,902    

9 ,433 2,280 87,182    

10 ,382 2,012 89,194    

11 ,324 1,706 90,900    

12 ,275 1,448 92,348    

13 ,258 1,357 93,705    

14 ,252 1,329 95,034    

15 ,231 1,214 96,248    

16 ,212 1,118 97,366    

17 ,178 ,935 98,301    

18 ,169 ,887 99,188    

19 ,154 ,812 100,000    

Fonte: Coleta de dados da pesquisa (2015) 

Na Tabela 23, abaixo, analisando-se os fatores separadamente, observa-se que o Fator 1 foi 

definido com um total de variância de 59,126%. De acordo com a Tabela 23 abaixo, ele tem 

como variável de maior carga a característica “A Mentoria Promove um Diferencial 

Competitivo na empresa” (0,822) seguida pelas variáveis “A Mentoria Promove a Integração 

do funcionário à empresa” (0,759), “A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento” 

(0,741), "A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa" (0,722), "A Mentoria 

Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado" (0,674), "A Mentoria favorece a 

orientação e Desenvolvimento na Carreira dos Mentorados" (0,652), "A Mentoria Promove 

Melhoria aos processos de trabalho" (0,616), "A Mentoria Promove Aumento da 

Produtividade na empresa" (0,594), "A Mentoria Desenvolve Seguidores" (0,564) e "A 

Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os funcionários/Mentorados" (0,524). Estas 
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variáveis parecem estar relacionadas com os benefícios que a empresa recebe com os 

processos de Mentoria. Assim, denominou-se a Dimensão D1 de “Desenvolvimento da 

Empresa” (indicando que Programa de Mentoria promove um diferencial competitivo da 

empresa, além da integração do funcionário nela, da gestão do conhecimento, da sucessão 

organizacional, do desenvolvimento de competências, da contribuição para o 

desenvolvimento profissional do Mentorado, da melhoria dos processos organizacionais, do 

aumento da produtividade, do desenvolvimento de seguidores e da cultura organizacional). 

Estes resultados também corroboram na confirmação da hipótese H4. 

A Dimensão D1 “Desenvolvimento da Empresa” indica que Programa de Mentoria Formal 

gera benefícios para a organização, proporcionando desenvolvimento para a mesma. Quanto a 

isto, Lebre (2012) e Smith (2000) corroboram falando que a Mentoria gera benefícios para a 

organização. E Owen e Solomon (2005) e Allen (2009) ampliam esta visão quando dizem que 

indivíduos que possuem Mentores tendem a progredir mais rapidamente na organização, são 

menos propensos a abandoná-la, ganham salários mais elevados e expressam atitudes mais 

favoráveis em relação ao trabalho, trazendo benefícios para a organização. 

O Fator 2 definido com um total de variância explicada de valor acumulado de 64,458%.  Ele 

tem como variável de maior carga a característica “A Mentoria auxilia no desenvolvimento de 

habilidades do Mentorado” (0,817) seguida pelas variáveis “A Mentoria gera maior Confiança 

do Mentorado na organização" (0,731), "A Mentoria Supre de informações o Mentorado e a 

organização" (0,714", "A Mentoria contribui para a modelagem de papéis profissionais" 

(0,710), "O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado" (0,640), "A Mentoria 

Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções diferenciadas" (0,633), "A Mentoria 

Melhora os Resultados da empresa" (0,629), "A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre 

as pessoas" (0,615) e "A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal" (0,568). Estas 

variáveis parecem estar relacionadas com os benefícios que o Mentorado recebe com os 

processos de Mentoria. Assim, denominou-se a Dimensão D2 de "Desenvolvimento do 

Mentorado" (indicando que os processos de Mentoria favorecem o desenvolvimento de 

habilidades do Mentorado, além de gerar maior confiança, supri-lo de informações, 
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contribuindo para a modelagem de papéis profissionais e dando suporte pessoal a ele, assim 

como desenvolve profissionais e melhora os resultados da empresa, promovendo a 

interculturalidade e aprendizagem interpessoal). 

A Dimensão D2 de "Desenvolvimento do Mentorado" indica que os relacionamentos de 

Mentoria oferecem vantagens significativas para o Mentorado (Kram, 1985; Ragins e Kram, 

2007; Zey, 1997). Complementando esses benefícios, Arnold e Johnson (1997) mencionam 

que a Mentoria preparam os Mentorados para progredirem em suas carreiras, ampliam seu 

senso de competência, clareza, identidade e eficácia no trabalho. A Mentoria Formal 

demonstra maiores benefícios para o Mentorado, tais como, a promoção e a compensação; o 

afetivo e relacionados à carreira e satisfação profissional. Ainda, Mentorados relatam maior 

planejamento e envolvimento com a carreira, motivação e auto realização (Murray, 2001; 

Owen e Solomon, 2005; Allen e Eby, 2008).  
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Tabela 23 - Rotated Component Matrix  

Variáveis 
Fatores Dimensões 

encontradas 1 2 

A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa ,822  

Desenvolvimento 

da Empresa 

A Mentoria Promove a Integração do funcionário à empresa ,759  

A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento ,741  

A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa ,722  

A Mentoria Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado ,674  

A Mentoria favorece a orientação e Desenvolvimento na Carreira dos 

Mentorados 
,652  

A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho ,616  

A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa ,594  

A Mentoria Desenvolve Seguidores ,564  

A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os 

funcionários/Mentorados 
,524  

A Mentoria auxilia no desenvolvimento de habilidades do Mentorado  ,817  

A Mentoria gera maior Confiança do Mentorado na organização  ,731 

 

 

Desenvolvimento 

do Mentorado 

A Mentoria Supre de informações o Mentorado e a organização  ,714 

A Mentoria contribui para a modelagem de papéis profissionais  ,710 

O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado  ,640 

A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções 

diferenciadas 
 ,633 

A Mentoria Melhora os Resultados da empresa  ,629 

A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as pessoas  ,615 

A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal  ,568 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com o que foi mostrado na análise fatorial dos benefícios que o Mentorado e 

Empresa recebem, indica que Programa de Mentoria Formal promove o crescimento e 

desenvolvimento da Empresa e dos Mentorados, complementando a comprovação da 

Hipótese H1. Porém, o Fator 1 desta análise representa um percentual de variância de 

59,126%, indicando que esta Dimensão D1 "Desenvolvimento da Empresa" é quem tem a 

maior representatividade destas variáveis. Salienta-se ainda que, a variável de maior carga é 

“A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa”.  
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Isto indica que Programa de Mentoria Formal proporciona benefícios para o Mentor, 

Mentorado e Organização. Entre os benefícios que os processos de Mentoria proporcionam 

para as organizações, Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007, destacam que os profissionais 

envolvidos nestes processos se comunicam melhor e demonstram maior serenidade dentro da 

organização, além de favorecer uma maior produtividade e menor desperdício de tempo. E, 

ainda, que a presença de um Mentor está se tornando um diferencial competitivo, em razão de 

que através das relações de Mentoria se melhora a comunicação empresarial e estimula-se o 

comprometimento dos empregados, além de que os envolvidos se tornam mais adeptos às 

mudanças e tendem a executar as suas tarefas com mais eficiência. Complementando, a 

Mentoria no mundo atual pode e deve ser tratada como um diferencial competitivo para as 

empresas, considerando o seu potencial de resultados no desenvolvimento, na formação e na 

preparação dos futuros líderes, melhoria da comunicação empresarial, estímulo do 

comprometimento dos empregados, maior produtividade e menor desperdício de tempo, bem 

como, maior flexibilidade e desempenho das suas tarefas com mais eficiência (Coimbra, 

2007; Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007).    

Portanto, as organizações que utilizam programas de Mentoria Formal percebem esta 

ferramenta como geradora de diferencial competitivo através do conhecimento. Isto confirma 

a Hipótese H5. 

A seguir serão relatadas as verificações realizadas pelos Mentores respondentes sobre os 

traços culturais brasileiros que influenciam positivamente e negativamente o processo de 

Mentoria nas organizações. 
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3.6. ASPECTOS CULTURAIS BRASILEIROS QUE PODEM INFLUENCIAR A 

MENTORIA FORMAL  

Aqui foram separados os traços culturais que foram analisados pelos Mentores como sendo 

aqueles que influenciam positivamente e aqueles que influenciam negativamente nos 

processos de Mentoria, como está mostrado na Tabela 24. Iniciaremos com as questões 

envolvendo os traços culturais que influenciam positivamente o processo de Mentoria nas 

organizações na visão dos Mentores respondentes. 

Tabela 24 - Aspectos Culturais Brasileiros que podem Influenciar a Mentoria 
 Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
InfluênciaPositiva 133 97,8% 3 2,2% 136 100,0% 
InfluênciaNegativa 126 92,6% 10 7,4% 136 100,0% 
Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

A seguir serão vistos os dados dos aspectos culturais que influenciam positivamente 
e negativamente programas de Mentoria. 
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Tabela 25 - Aspectos Culturais Brasileiros que podem Influenciar a Mentoria Positivamente e Negativamente 
ASPECTOS CULTURAIS Responses 

N 
Percent of 

Cases 
Positivos 

Percent of 
Cases 

Negativos 
• Paternalismo – onde o superior dá ordens 16  12,0% 66,7% 
• Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 

autoridade 
8  6,0% 77,0% 

• Personalismo – amizades na resolução de problemas, privilégios 36  27,1% 60,3% 
• Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas 4  3,0% 87,3% 
• Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais 6  4,5% 61,1% 
• Aventureiro – mais sonhador que disciplinado 15  11,3% 64,3% 
• Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas 131  98,5% 1,6% 
• Formalismo – apego às leis e regras 97  72,9% 19,8% 
• Fatalismo – postura passiva, postura de expectador 6  4,5% 88,1% 
• Valores Masculinos - agressividade, assertividade, performance 69  51,9% 31,0% 
• Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida 107  80,5% 4,8% 
• Resistência à mudança - agrada e protege 9  6,8% 85,7% 
• Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e costumes 130  97,7% 0,8% 
• Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas 24  18,0% 73,0% 
• Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais integrantes 

de seus grupos e priorizam as metas grupais 
122  91,7% 4,0% 

• Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de austeridade 
e perseverança, voltados a recompensas futuras 

111  83,5% 9,5% 

• Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente 

105  78,9% 11,1% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Para um melhor entendimento dos dados da Tabela 25 acima, serão separadas as análises dos 

aspectos positivos dos aspectos negativos. 

3.6.1. Traços culturais que influenciam positivamente o processo de Mentoria 

Os aspectos culturais apontados pelos Mentores respondentes, como aspectos que influenciam 

positivamente nos processos de Mentoria, serão apresentados pelo índice de percentual das 

respostas, a partir do maior para o menor.  

Porém, aqui faz-se importante resgatar alguns conceitos de autores citados anteriormente, 

sobre a cultura do Brasil, tais como, Prates e Barros (1997) que caracterizam como único e 
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original os estilos brasileiros de administrar. Freitas (1997) que também afirma que o Brasil 

tem em suas organizações, traços próprios e marcantes da sua cultura. Almeida (2007), que 

afirma que a população brasileira não possui apenas um modo de agir e de pensar que seja 

universal. Ressalta-se que o Brasil, diferentemente da maioria dos países, possui um território 

de dimensões continentais, formado a partir de uma miscigenação profunda e, por isso 

mesmo, dotado de diversas subculturas que não convergiram e que provavelmente jamais 

venham a convergir (Caldas, 2009). 

Na visão dos Mentores, A Flexibilidade (98,5%) é o aspecto que mais influencia processo de 

Mentoria. Sobre esse aspecto, a flexibilidade é que permeia os comportamentos nas 

organizações brasileiras, traduz-se na capacidade de adaptação (de ajuste a diversas e difíceis 

situações) e criatividade (capacidade de inovação) das pessoas (Barros e Prates, 1996; Chu e 

Wood Jr, 2008; Freitas, 1997) diz que no Brasil, há organizações marcadas por traços tais 

como: a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o sensualismo, a aventura, a 

flexibilidade, etc.  

O segundo aspecto cultural que influencia positivamente os processos de Mentoria é a 

Plasticidade (97,7%). Alguns autores evidenciam esse traço, tais como: Wood e Caldas, 1998; 

Caldas, 1997; Motta, Alcadipani e Bresler, 2001; Bertero e Keinert, 1994; Chu e Wood Jr, 

2008. Eles destacam que a plasticidade manifesta-se pela assimilação fácil de práticas e 

costumes estrangeiros, e revela a propensão a novos modelos e conceitos na gestão das 

organizações no Brasil, que é feita sem críticas, o que revela o alto grau de permeabilidade da 

nação àquilo que é desenvolvido lá fora.  

O terceiro traço apontado como influência positiva é o Coletivismo (91,7%). Sobre isso, o 

Brasil foi identificado como um país com cultura tendente mais coletivista que 

individualista. Nas sociedades coletivistas, as pessoas são desde a criação até a maturidade 

integradas em grupos fortes, aderentes, frequentemente as famílias estendidas (com tios, 

tias e avós) os protegendo em troca de lealdade inquestionável. O coletivismo mede o 
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quanto as pessoas recorrem e se engajam em grupos (Hofstede, 2003, Hofstede e McCrae, 

2004, Lacerda, 2011). 

O quarto traço apontado pelos Mentores respondentes como influência positiva é a 

"Orientação a longo prazo" (83,5%). Este relaciona-se à expectativa de tempo de retorno em 

termos de recompensa e resultado. Representa valores de uma sociedade orientada para o 

futuro (Hofstede, 2003, Hofstede e McCrae, 2004, Lacerda, 2011). 

O quinto aspecto cultural explicitado pelos respondentes é "Valores Femininos" (80,5%). 

Relaciona-se com um comportamento modesto e atencioso em relação aos outros. Valores 

Femininos é uma preferência para a cooperação, modéstia, cuidar dos mais frágeis e qualidade 

de vida (Hofstede, 2003, Hofstede e McCrae, 2004, Lacerda, 2011). 

Quanto ao sexto aspecto cultural, a "Orientação a curto prazo" (78,9%), está relacionada à 

expectativa de tempo de retorno em termos de recompensa e resultado de uma tarefa ou ação 

implementada. Representa valores orientados para o passado e presente, respeitando a 

tradição e outras obrigações sociais (Hofstede e McCrae, 2004, Hofstede, 2003). 

Em relação ao sétimo aspecto cultural, o "Formalismo" (72,9%), é um aspecto cultural que 

apresenta uma tendência em querer regulamentar tudo, denota o receio do brasileiro às 

incertezas do ambiente e a sua resistência às mudanças. A sociedade brasileira ao mesmo 

tempo em que é formalista, ao criar regras e normas para inúmeras situações, é também 

descumpridora de suas próprias leis. (Tanure, 2009; Barros e Prates, 1996; Motta e 

Alcadipani, 1999; Chu e Wood Jr, 2008). 
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Sobre o oitavo aspecto cultural "Valores Masculinos" (51,9%), Relaciona-se com o 

predomínio de características mais masculinas ou femininas numa sociedade. O lado da 

masculinidade representa uma predominância na sociedade pelos valores dados 

historicamente aos homens como competição, agressividade, ambição, desejo de poder, 

assertividade, materialismo, performance e resultados (Hofstede e McCrae, 2004, Hofstede, 

2003). 

Quanto ao traço cultural "Personalismo" (27,1%), este obteve um pouco mais de 20%, 

denotando um grau menor de influência nos processos de Mentoria. Este indica o alto grau de 

confiança depositado na rede de amigos e familiares para resolução de problemas ou obtenção 

de privilégios. Está relacionado à necessidade do brasileiro de estreitar relacionamentos e 

torná-los mais afetuosos. Tendem a atender primeiro as pessoas pertencentes ao grupo social 

no qual estão inseridos (Barros e Prates, 1996 ; Freitas, 1997; Motta, 1997; Chu e Wood Jr, 

2008). 

Enfim, os aspectos culturais que influenciam positivamente os processos de Mentoria nas 

organizações brasileiras, na visão dos Mentores respondentes, em ordem do que mais 

influencia para o que menos influencia (até 20%), são: a Flexibilidade, a Plasticidade, o 

Coletivismo, a Orientação a longo prazo, os Valores Femininos, a Orientação a curto prazo, o 

Formalismo, Valores Masculinos e Personalismo. Há de se destacar que "Valores 

Masculinos" apresentou que 51,9% dos respondentes o julgam como um aspecto que 

influencia o processo de Mentoria de forma positiva, porém, 31,0% dos respondentes também 

apontaram que ele pode ser um fator de influência negativa nos processos. 
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3.6.2. Traços culturais que influenciam negativamente o processo de Mentoria  

Os Mentores respondentes apontaram a existência de traços culturais que influenciam 

negativamente os processos de Mentoria nas organizações. O que eles acharam como o que 

mais influencia foi o "Fatalismo" (88,1%). Este se refere a uma postura passiva; numa 

situação aonde não se sabe como agir.Há uma tendência do povo brasileiro adotar uma 

postura de espectador diante das mudanças do ambiente (Almeida, 2007). 

O segundo aspecto apontado como influenciador negativo é a "Malandragem – Jeitinho 

brasileiro" (87,4%). Este aspecto refere-se a flexibilidade e adaptabilidade como meio de 

navegação social (Freitas, 1997). É o genuíno processo brasileiro de uma pessoa atingir 

objetivos a despeito de determinações contrárias, sejam elas leis, normas, regras, ordens etc. 

(Motta e Alcadipani, 1999; Chu e Wood Jr, 2008). 

O terceiro aspecto com influência negativa é a "Resistência à mudança (incerteza)", com 

85,7% dos respondentes. Este aspecto está relacionado à tolerância de uma sociedade em 

relação à ambiguidade. Está ligado a culturas que resistem à incerteza e tentam evitar 

situações desestruturadas por leis e regras rígidas (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004).  

O quarto aspecto negativo é a "Desigualdade de Poder e Hierarquia" (77,0%). Esse traço foi 

herdado do sistema de relações hierárquicas entre senhor e escravo no Brasil colonial. Estes 

estão relacionados ao nível de tolerância dos membros menos influentes de organizações e 

instituições em aceitar e esperar; o poder é distribuído desigualmente. Revela a força da 

hierarquia nas relações entre as pessoas e a importância dada ao status individual e à 

autoridade dos superiores (Hofstede, 2003, Hofstede e McCrae, 2004, Lacerda, 2011, Motta, 

1997; Barros e Prates, 1996; Freitas, 1997; Chu e Wood Jr, 2008).  
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O quinto aspecto negativo é o "Individualismo" (73,0%). Refere-se ao grau em que os 

indivíduos são integrados em grupos. As pessoas querem ser únicas, distintas. Em sociedades 

individualistas, as pessoas dispensam pouca atenção àqueles que não estão diretamente 

relacionados a seus círculos (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004); 

Quanto ao "Paternalismo" (66,7%), este refere-se, de fato, à face afetiva, protetora e supridora 

do senhor de engenho ou gerente. Mas, também a uma face superior e absoluta destas mesmas 

figuras, que, são vistas como um tipo de pai que provê, mas exige obediência absoluta. (Prates 

e Barros, 1997). 

Em relação a este aspecto considerado negativo pelo Mentores respondentes, o "Aventureiro" 

(64,3%), refere-se a aquele que é mais sonhador do que disciplinado, tem tendência à aversão 

ao trabalho manual ou metódico (Freitas, 1997). 

Em se tratando desse aspecto considerado negativo pelo Mentores respondentes, o 

Sensualismo (61,1%), revela-se como o gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais 

(Freitas, 1997). Mostrando aqui que este aspecto dificulta os processos de Mentoria. 

Sobre o "Personalismo" (60,3%), denota-se uma sociedade baseada em relações pessoais, 

busca de proximidade e afeto nas relações, pois há uma necessidade do brasileiro de estreitar 

relacionamentos e torná-los mais afetuosos. Indica o alto grau de confiança depositado na 

rede de amigos e familiares para resolução de problemas ou obtenção de privilégios. (Barros e 

Prates, 1996 ; Freitas, 1997; Motta, 1997; Chu e Wood Jr, 2008) 

Quanto a "Valores Masculinos" (31,0%), este aspecto está relacionado ao lado da 

masculinidade representa uma predominância na sociedade pelos valores acenados 
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historicamente aos homens como competição, agressividade, assertividade, materialismo, 

resultados e performance (Hofstede e McCrae, 2004, Hofstede, 2003). 

De forma resumida, os aspectos culturais que influenciam negativamente os processos 

formais de Mentoria nas empresas brasileiras, são em ordem crescente de influencia, na visão 

dos Mentores respondentes, do maior para o menor (até 20%), são: o Fatalismo, a 

Malandragem (Jeitinho brasileiro), Resistência à mudança, Desigualdade de Poder e 

Hierarquia, Individualismo, Paternalismo, Aventureiro, Sensualismo e Valores Masculinos. 

Destaca-se aqui que embora 60,3% dos Mentores respondentes apontaram o "Personalismo" 

como aspecto cultural que influencia negativamente os processos de Mentoria, 27,1% dos 

respondentes o veem como aspecto positivo que influencia os processos. 

3.6.3. Traços culturais nas diferentes regiões do Brasil 

Abaixo serão identificados e há diferenças regionais entre os traços culturais que influenciam 

positivamente e aqueles que influenciam negativamente os processos de Mentoria Formal, no 

Brasil. 
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Tabela 26 - Aspectos culturais que influenciam positivamente a Mentoria 

Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa
 

Aspectos culturais que influenciam positivamente a Mentoria 
Região 
Norte 

N 

Região 
Nordeste 

N 

Região  
Centro 
Oeste 

N 

Região 
 Sudeste 

N 

Região 
 Sul 
N 

• Paternalismo – onde o superior dá ordens 1 2 1 9 3 
• Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 

autoridade 1 1 0 3 3 

• Personalismo – amizades na resolução de problemas, 
privilégios 0 5 3 18 10 

• Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas 0 1 0 1 2 

• Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais 0 1 0 3 2 

• Aventureiro – mais sonhador que disciplinado 0 2 1 10 2 

• Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas 4 20 18 59 30 

• Formalismo – apego às leis e regras 5 13 12 43 24 

• Fatalismo – postura passiva, postura de expectador 0 1 2 1 2 
• Valores Masculinos - agressividade, assertividade, 

performance 2 12 12 25 18 

• Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida 5 19 16 40 27 

• Resistência à mudança - agrada e protege 1 1 1 3 3 
• Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e 

costumes 5 20 18 58 29 

• Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas 0 4 4 12 4 
• Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais 

integrantes de seus grupos e priorizam as metas grupais 5 17 18 55 27 

• Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de 
austeridade e perseverança, voltados a recompensas futuras 3 18 15 48 27 

• Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente 5 15 16 41 28 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com a Tabela 26, observa-se que os aspectos culturais que mais influenciam 

(positivamente) os processos de Mentoria no Brasil, são diferentes nas regiões, segundo os 

Mentores respondentes. 
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Tabela 27 - Aspectos culturais que influenciam positivamente a Mentoria 

Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa
 

Aspectos culturais que influenciam positivamente a Mentoria 
(por ordem de preferência) 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região  
Centro 
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região 
 Sul 

• Paternalismo – onde o superior dá ordens 9a 11a 12a 12 11a 
• Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 

autoridade 
9b 13a  13a 11b 

• Personalismo – amizades na resolução de problemas, 
privilégios 

 9 10 9 9 

• Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas  13b  16a 14a 
• Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais  13c  13b 14b 
• Aventureiro – mais sonhador que disciplinado  11b 12b 11 14c 
• Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas 6 1a 1a 1 1 
• Formalismo – apego às leis e regras 1a 7 7a 6 7 
• Fatalismo – postura passiva, postura de expectador  13d 11 16b 14d 
• Valores Masculinos - agressividade, assertividade, 

performance 
8 8 7b 8 8 

• Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida 1b 3 4a 5 4a 
• Resistência à mudança - agrada e protege 9c 13e 12c 13c 11c 
• Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e 

costumes 
1c 1b 1b 2 2 

• Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas  10 9 10 10 
• Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais 

integrantes de seus grupos e priorizam as metas grupais 
1d 5 1c 3 4b 

• Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de 
austeridade e perseverança, voltados a recompensas futuras 

7 4 6 4 4c 

• Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente 

1e 6 4b 7 3 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

A seguir, de acordo com a Tabela 27 acima, serão apresentados, dos 17 traços culturais, os 

enfatizados como mais positivos, em ordem crescente de escolha pelos respondentes 

separadamente por regiões. 

Na Região Norte do Brasil, os 6 traços culturais positivos mais fortes são: Formalismo, 

Valores Femininos, Plasticidade, Coletivismo, Orientação a curto prazo e Flexibilidade. 

Na Região Nordeste do Brasil, os 6 traços culturais positivos mais fortes são: Flexibilidade, 

Plasticidade, Valores Femininos, Orientação a longo prazo, Coletivismo e Orientação a curto prazo. 
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Na Região Centro Oeste do Brasil, os 6 traços culturais positivos mais fortes são: 

Flexibilidade, Plasticidade, Coletivismo, Valores Femininos, Orientação a curto prazo e 

Orientação a longo prazo. 

Na Região Sudeste do Brasil, os 6 traços culturais positivos mais fortes são: Flexibilidade, 

Plasticidade, Coletivismo, Orientação a longo prazo, Valores Femininos e Formalismo. 

Na Região Sul do Brasil, os 6 traços culturais positivos mais fortes são: Flexibilidade, 

Plasticidade, Orientação a curto prazo, Valores Femininos, Coletivismo e Orientação a longo 

prazo. 

A partir da observação realizada na Tabela acima, quanto à classificação dos aspectos 

culturais nas escolhas dos Mentores, por Região, verifica-se que a Flexibilidade é tida como 

um dos aspectos mais relevantes para influenciar positivamente os processos de Mentoria nas 

organizações no Brasil, exceto na Região Norte que ela fica em sexto lugar de escolhas. 

E o Formalismo foi o inverso, na Região Norte esse aspecto cultural emerge como o primeiro 

que mais influencia positivamente e para as demais regiões ele surge como sexto ou sétimo 

nas escolhas dos Mentores. 

A Plasticidade emerge como homogênea em todas as regiões do Brasil, como primeira ou 

segunda escolha dos Mentores como aspecto que mais influencia positivamente os processos 

de Mentoria. 
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O Coletivismo e Valores Femininos também surgem como respostas variando de 1º a 5º lugar 

nas escolhas dos Mentores. 

Quanto a Orientação a curto prazo e Orientação a longo prazo variaram as suas respostas,mas 

se mantiveram entre as 7 mais importantes. Porém, a Orientação a longo prazo apresentou 

respostas entre 4 e 7 na preferência dos Mentores. Mas, a Orientação a curto prazo se mostrou 

mais heterogênea, com respostas entre 1 (Região Norte), 3 (Região Sul), 4 (Região Centro 

Oeste), 6 (Região Nordeste) e 7 (Região Sudeste). Demonstrando a intensidade decrescente 

desse aspecto nessas regiões, onde na Região Norte, esse aspecto é o mais importante, e na 

Região Sudeste ele não emerge tão importante. 

A seguir serão descritos os traços culturais que influenciam negativamente os processos de 

Mentoria Formal nas diferentes regiões brasileiras. 
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Tabela 28 - Aspectos culturais que influenciam negativamente a Mentoria 
Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa

 
Aspectos culturais que influenciam negativamente a Mentoria 

Região 
Norte 

N 

Região 
Nordeste 

N 

Região  
Centro 
Oeste 

N 

Região 
Sudeste 

N 

Região 
 Sul 
N 

• Paternalismo – onde o superior dá ordens 4 14 13 33 20 
• Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 

autoridade 4 16 12 45 20 

• Personalismo – amizades na resolução de problemas, 
privilégios 5 13 13 31 14 

• Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas 5 18 17 48 22 

• Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais 4 12 14 31 16 

• Aventureiro – mais sonhador que disciplinado 4 14 11 32 20 

• Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas 1 0 0 1 0 

• Formalismo – apego às leis e regras 0 5 4 14 2 

• Fatalismo – postura passiva, postura de expectador 5 16 15 49 26 
• Valores Masculinos - agressividade, assertividade, 

performance 2 7 4 17 9 

• Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida 0 1 0 3 2 

• Resistência à mudança - agrada e protege 3 16 15 50 24 
• Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e 

costumes 0 0 0 1 0 

• Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas 5 12 12 41 22 
• Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais 

integrantes de seus grupos e priorizam as metas grupais 0 1 0 3 1 

• Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de 
austeridade e perseverança, voltados a recompensas futuras 2 1 1 7 1 

• Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente 0 3 0 10 1 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

De acordo com a Tabela 28 acima, observa-se que os aspectos culturais que mais influenciam 

negativamente os processos de Mentoria no Brasil, apresentam valores diferentes em cada 

Região, segundo os Mentores respondentes. 
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Tabela 29 - Aspectos culturais que influenciam negativamente a Mentoria 

Região do Brasil onde ocorreu a pesquisa
Aspectos culturais que influenciam negativamente a Mentoria 

(por ordem de preferência) 
Região 
Norte 

 

Região 
Nordeste 

 

Região  
Centro 
Oeste 

Região 
Sudeste 

 

Região 
 Sul 

 

• Paternalismo – onde o superior dá ordens 5a 5a 5 6 5a 
• Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 

autoridade 5b 2a 7 4 5b 

• Personalismo – amizades na resolução de problemas, 
privilégios 1a 13 6 8b 10b 

• Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas 1b 1 1 3 3a 

• Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais 5c 7a 4 8a 8 

• Aventureiro – mais sonhador que disciplinado 5d 5b 9 7 5c 

• Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas 12   16  

• Formalismo – apego às leis e regras  10 10 11 12a 

• Fatalismo – postura passiva, postura de expectador 1c 2b 2a 2 1 
• Valores Masculinos - agressividade, assertividade, 

performance 10a 9 11 10 10a 

• Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida  12a  14a 12b 

• Resistência à mudança - agrada e protege 9 2c 2b 1 2 
• Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e 

costumes    17  

• Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas 1d 7b 8 5 3b 
• Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais 

integrantes de seus grupos e priorizam as metas grupais  12b  14b 14a 

• Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de 
austeridade e perseverança, voltados a recompensas futuras 10b 12c 12 13 14b 

• Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente  11  12 14c 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

A seguir, de acordo com a Tabela 29 acima, serão apresentados os traços culturais negativos, 

em ordem crescente de escolha pelos respondentes separadamente por regiões. 

Na Região Norte do Brasil, os 6 traços culturais negativos mais fortes são: Personalismo, 

Malandragem (Jeitinho brasileiro), Fatalismo, Individualismo (estes quatro aspectos 

obtiveram pontuação máxima, e assim ocuparam o primeiro lugar na preferência dos 

Mentores dessa Região) Paternalismo, Desigualdade de Poder e Hierarquia, Sensualismo e 

Aventureiro, Alguns apresentaram empate em suas pontuações, por isto foram apresentados 8 

aspectos. 
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Na Região Nordeste do Brasil, os 6 traços culturais negativos mais fortes são: Malandragem 

(Jeitinho brasileiro), Desigualdade de Poder e Hierarquia, Fatalismo, Resistência à mudança 

(incerteza), Paternalismo e Aventureiro. 

Na Região Centro Oeste do Brasil, os 6 traços culturais negativos mais fortes são: 

Malandragem (Jeitinho brasileiro), Fatalismo, Resistência à mudança (incerteza), 

Sensualismo, Paternalismo e Personalismo. 

Na Região Sudeste do Brasil, os 6 traços culturais negativos mais fortes são: Resistência à 

mudança (incerteza), Fatalismo, Malandragem (Jeitinho brasileiro), Desigualdade de Poder e 

Hierarquia, Individualismo e Paternalismo. 

Na Região Sul do Brasil, os 6 traços culturais negativos mais fortes são: Fatalismo, 

Resistência à mudança (incerteza), Malandragem (Jeitinho brasileiro), Individualismo, 

Paternalismo, Desigualdade de Poder e Hierarquia e Aventureiro. 

Ainda observando a Tabela acima, sobre os aspectos que influenciam negativamente os 

processos de Mentoria, por diferentes regiões do Brasil, a classificação das escolhas dos 

Mentores, demonstram uma heterogeneidade em alguns aspectos e uma homogeneidade em 

outros. 

O Fatalismo apresenta valores homogêneos, demonstrando as escolhas dos Mentores entre sua 

primeira e segunda preferências. Nas regiões Norte e Sul, ele emerge em primeiro lugar nas 

escolhas dos respondentes. Nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Sudeste esse aspecto 

cultural fica em segundo lugar nas suas preferências. 



 

155 

 

A Malandragem, ou o Jetinho Brasileiro também apresentou uma homogeneidade nos 

resultados, variando de primeira a terceira escolha. Onde, nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro Oeste, este aspecto é o que mais influencia negativamente os processos de Mentoria. E 

para as regiões Sudeste e Sul, ele se apresenta em terceiro lugar. 

A Resistência à Mudança apresentou primeiro e segundo lugar para quase todas as regiões, 

exceto a Região Norte que apresentou o nono lugar em sua escolha. Já na Região Sudeste ele 

emergiu como primeiro lugar dos aspectos que influenciam negativamente os processos de 

Mentoria. Nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Sul, este aspecto foi o segundo mais 

escolhido pelos Mentores. 

O Individualismo mostrou-se bem heterogêneo em suas respostas. A Região Norte o escolheu 

como um dos aspectos que mais influencia negativamente a Mentoria (em primeiro lugar), a 

Região Sul como o terceiro, a Região Sudeste como quinto, a Região Nordeste como sétimo e 

a Região Centro Oeste como oitavo lugar nas escolhas dos Mentores respondentes. 

O Personalismo também foi escolhido pela Região Norte, como um dos aspectos que mais 

influenciam negativamente os processos de Mentoria (escolheu 4 aspectos em primeiro lugar). 

Porém, a Região Centro Oeste escolheu esse aspecto em sexto lugar, a Região Sudeste em 

oitavo lugar, a Região Sul em décimo e a Região Nordeste em décimo terceiro, demonstrando 

assim escolhas bastante heterogêneas. 

A Desigualdade de Poder e Hierarquia também apresentaram heterogeneidade nas respostas, quanto 

aos aspectos que influenciam negativamente os processos de Mentoria, segundo os Mentores por 

Região. Na Região Nordeste, esse aspecto apresentou resultados indicando uma segunda escolha. 

Na Região Sudeste ele apontou como em quarto lugar. Nas Regiões Norte e Sul, ele emergiu como 

quinto lugar. E na Região Centro Oeste como sétimo lugar na escolha dos respondentes. 
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O Paternalismo obteve resultados homogêneos na opinião dos Mentores. Pois, nas regiões 

Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sul, obtiveram o quinto lugar na escolha dos respondentes. E 

na Região Sudeste em sexto lugar de preferência. 

A seguir, de acordo com a Tabela 30 abaixo, serão apresentados de forma sucinta, os traços 

culturais positivos, em ordem crescente de escolha pelos respondentes, nacional e 

separadamente por regiões. 

3.6.4. Traços culturais que influenciam positivamente processo de Mentoria, uma 

comparação nacional e por regiões brasileiras. 

Tabela 30 - Aspecto culturais positivos nacional e por regiões 

Ordem de 
frequência 

Nacional Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região Centro 
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região Sul 

1º  Flexibilidade Formalismo Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade 
2º  Plasticidade Valores 

Femininos 
Plasticidade Plasticidade Plasticidade Plasticidade 

3º  Coletivismo Plasticidade Valores 
Femininos 

Coletivismo Coletivismo Orientação a 
curto prazo 

4º  Orientação a 
longo prazo 

Coletivismo Orientação a 
longo prazo 

Valores 
Femininos 

Orientação a 
longo prazo 

Valores 
Femininos 

5º  Valores 
Femininos 

Orientação a 
curto prazo 

Coletivismo Orientação a 
curto prazo 

Valores 
Femininos 

Coletivismo 

6º  Orientação a 
curto prazo 

Flexibilidade Orientação a 
curto prazo 

Orientação a 
longo prazo 

Formalismo Orientação a 
longo prazo 

7º  Formalismo Orientação a 
longo prazo 

Formalismo Formalismo Orientação a 
curto prazo 

Formalismo 

8º  Valores 
Masculinos 

Valores 
Masculinos 

Valores 
Masculinos 

Valores 
Masculinos 

Valores 
Masculinos 

Valores 
Masculinos 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 

Dos 17 traços culturais apresentados aos Mentores respondentes, foram selecionados os 8 

aspectos que emergiram com mais frequência nas respostas, tanto a nível nacional como em 

relação às regiões brasileiras. A escolha dos 8 mais frequentes, se deu porque a nível nacional 

emergiram 8 aspectos com percentuais acima de 50% das respostas. Apenas 1 com índice em 
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torno de 20%. Tanto a nível nacional como por regiões brasileiras, os 8 aspectos que 

emergiram como os mais importantes foram os mesmos, porém, diferenciando como mais ou 

menos importante para os respondentes de cada região. 

A Flexibilidade emergiu a nível nacional e em quase todas as regiões, exceto a região Norte, 

como o aspecto mais importante com influência positiva nos processos de Mentoria. E a 

Plasticidade emergiu a nível nacional e em quase todas as regiões, exceto a região Norte, 

como o segundo aspecto mais importante. Denotando assim, uma cultura com característica 

de adaptabilidade a diversas e difíceis situações, e criatividade para lidar com inovação em 

pessoas frente às práticas organizacionais. E, ainda, capacidade de assimilação fácil de 

práticas e costumes estrangeiros, com alto grau de permeabilidade frente a novos modelos e 

conceitos (Bertero e Keinert, 1994; Barros e Prates, 1996; Caldas, 1997; Wood e Caldas, 

1998; Motta, Alcadipani e Bresler, 2001; Chu e Wood Jr, 2008) é uma cultura que influencia 

positivamente os processos de Mentoria nas organizações. 

Porém, o olhar na Região Norte sobre os aspectos culturais diferiu, emergindo o Formalismo 

e os Valores Femininos como sendo as primeira e segunda escolhas dos respondentes. 

Denotando assim uma cultura com características à tendência em querer regulamentar tudo, e 

com isso denota o receio do brasileiro às incertezas do ambiente e a sua resistência às 

mudanças. E ao mesmo tempo, uma cultura que demonstra um comportamento modesto e 

cuidado com os outros, igualdade, sentimentos, bem estar e qualidade de vida (Barros e 

Prates, 1996; Motta e Alcadipani, 1999; Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004, Chu e 

Wood Jr, 2008; Tanure, 2009). 

Prosseguindo com os aspectos culturais, o Coletivismo que emergiu como o terceiro mais 

importante a nível nacional também emergiu na mesma colocação nas regiões Centro Oeste e 

Sudeste. Porém, na Região Norte ficou em quarto lugar e na Região Nordeste e Sul em quinto 

lugar. Indicando uma pequena heterogeneidade entre as respostas. Este aspecto denota que a 

cultura mais coletivista que individualista influencia positivamente os processos de Mentoria. 
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Uma cultura onde os indivíduos se integram em grupos se protegendo (Hofstede, 2003; 

Hofstede e McCrae, 2004). 

Em a relação aos aspectos culturais "Orientação a longo prazo" e "Orientação a curto prazo", 

que estão relacionados à expectativa de tempo de retorno em termos de recompensa e 

resultado, houve divergências de quem influencia mais positivamente, se um ou outro nos 

processos de Mentoria, embora ambos os aspectos tenham sido valorizados pelos Mentores. A 

nível nacional, nas regiões Nordeste e Sudeste, a Orientação a longo prazo, indica que estão 

mais orientados para o futuro e têm maior capacidade de se adaptarem às novas situações 

(Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004). E as regiões Norte, Centro Oeste e Sul, 

indicaram uma predominância na Orientação a curto prazo em detrimento da de longo prazo, 

denotando-se que estão mais voltados aos valores do passado e presente, respeitando a 

tradição e outras obrigações sociais (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004). 

Quanto aos aspectos culturais "Valores Femininos" e "Valores Masculinos", que estão 

relacionados com o predomínio de características mais masculinas ou femininas numa 

sociedade, apresentam-se os Valores Femininos com uma variação de preferência como 

aspecto cultural que influencia processos de Mentoria, variando de uma segunda classificação 

(Região Norte), uma terceira (RegiãoNordeste), uma quarta (Região Centro Oeste) e uma 

quinta classificação (Nacional e Região Sudeste). Percebe-se que os Valores Femininos 

emergem com mais intensidade na Região Norte do país e vai declinando a sua influência, na 

Região Nordeste, depois na Região Centro Oeste, depois na Região Sudeste, se igualando a 

nível nacional e a Região Sul se igualando à Região Centro Oeste. Indicando assim, que a 

Feminilidade, que se aproxima de um comportamento modesto e cuidado com os outros, 

igualdade, sentimentos, bem estar e qualidade de vida (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 

2004), ele vai enfraquecendo à medida que, geograficamente se vai em direção ao Sudeste, 

que é o centro financeiro e comercial do país. Os Valores Masculinos (que estão relacionadas 

à competição, agressividade, assertividade, materialismo, resultados e performance) emergem 

igual para todas as regiões e a nível nacional, em oitavo lugar na preferência dos Mentores 

respondentes como fator que influencia positivamente processos de Mentoria. 



 

159 

 

Por fim, o Formalismo, que emergiu de forma homogênea, tanto a nível nacional como nas 

regiões (7º ou 6º), exceto na Região Norte, que emergiu em 1º lugar na frequência das 

respostas como um aspecto que influencia positivamente processos de Mentoria. Indicando 

que nas culturas com essa predominância, há uma tendência em querer regulamentar tudo, 

demonstrando o receio do brasileiro às incertezas do ambiente e a sua resistência às mudanças 

(Barros e Prates, 1996; Motta e Alcadipani, 1999; Chu e Wood Jr, 2008; Tanure, 2009). Com 

isso, pode-se observar que os aspectos culturais que emergiram da Região Norte são bem 

diferentes das outras regiões do país. 

A seguir será explicitada uma comparação feita, entre as respostas a nível nacional e a nível 

de regiões, dos resultados sobre os traços culturais que influenciam negativamente processos 

de Mentoria 

3.6.5. Traços culturais que influenciam negativamente processos de Mentoria, uma 

comparação nacional e por regiões brasileiras. 

Tabela 31 - Aspectos culturais negativos nacional e por regiões 

Ordem de 
frequência 

Nacional Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região Centro 
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região Sul 

1º  Fatalismo Malandragem Malandragem Malandragem Resistência 
à mudança 

Fatalismo 

2º  Malandragem Fatalismo Fatalismo Fatalismo Fatalismo Resistência 
à mudança 

3º  Resistência 
à mudança 

Personalismo Resistência 
à mudança 

Resistência 
à mudança 

Malandragem Malandragem 

4º  Desigualdade 
de Poder e 
Hierarquia 

Individualismo Desigualdade 
de Poder e 
 Hierarquia 

Sensualismo Desigualdade 
de Poder e 
 Hierarquia 

Individualismo 

5º  Individualismo Paternalismo Paternalismo Paternalismo Individualismo Paternalismo 
6º  Paternalismo Desigualdade 

de Poder e 
 Hierarquia 

Aventureiro Personalismo Paternalismo Desigualdade 
de Poder e 
 Hierarquia 

7º  Aventureiro Aventureiro Individualismo Desigualdade 
de Poder e 
 Hierarquia 

Aventureiro Aventureiro 

8º  Sensualismo Sensualismo Sensualismo Individualismo Sensualismo Sensualismo 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2015) 
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De acordo com a Tabela 31, acima, dos 27 traços culturais apresentados aos Mentores 

respondentes, foram selecionados os 8 aspectos que emergiram com mais frequência nas 

respostas, tanto a nível nacional como em relação às regiões brasileiras. A escolha dos 8 mais 

frequentes, se deu porque a nível nacional emergiram 8 aspectos com percentuais acima de 

60% das respostas. A nível nacional os 8 aspectos que emergiram como os de mais influência 

negativa, não foram os mesmos das regiões. Eles diferenciaram em um aspecto que emergiu 

nas regiões Norte e Centro Oeste, que foi o Personalismo.  

O Fatalismo emergiu a nível nacional e na região Sul, como o aspecto mais importante com 

influência negativa nos processos de Mentoria. Nas demais regiões surgiram como segundo 

lugar. A Malandragem emergiu a nível nacional como o segundo aspecto mais importante, 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste emergiram em primeiro lugar. A Resistência à 

Mudança emergiu em terceiro lugar a nível nacional e nas regiões Norte e Centro Oeste, nas 

regiões Sudeste em primeiro lugar e na Sul em segundo. Porém, na região Norte ela não 

emergiu, e sim o Personalismo, que também surgiu em 6ª posição na região Centro Oeste. 

Denotando assim, que uma cultura com característica de postura passiva, de expectador ou de 

menor esforço, com o uso da Malandragem para conseguir as coisas ou o Personalismo, que 

atribui importância às pessoas e aos interesses pessoais em detrimento das pessoas ou 

interesses do grupo ou comunidade, além de Resistência à mudança, influencia de forma 

negativa às empresas utilizarem programas de Mentoria Formal. 

Autores falam desses aspectos. Que o povo brasileiro adota uma postura de espectador diante 

das mudanças do ambiente, dependendo ou desejando ter alguém de quem possa depender 

para tomar suas decisões. Adota uma postura passiva; numa situação aonde não se sabe como 

agir (Almeida, 2007). Assim como, culturas que resistem à mudança (incerteza) tentam evitar 

tais situações por leis e regras rígidas (Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004), além do 

que a Malandragem (o jeitinho brasileiro) é o genuíno processo brasileiro de uma pessoa 

atingir objetivos a despeito de determinações contrárias, sejam elas leis, normas, regras, 

ordens etc. (Almeida, 2007). Ainda, o Personalismo que expressa à importância atribuída às 

pessoas e aos interesses pessoais em detrimento das pessoas ou interesses do grupo ou 
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comunidade, que indica o alto grau de confiança depositado na rede de amigos e familiares 

para resolução de problemas ou obtenção de privilégios (Barros e Prates, 1996; Freitas, 1997; 

Motta, 1997; Chu e Wood Jr, 2008). Neste sentido, esses aspectos influenciam negativamente 

processos de Mentoria. 

A Desigualdade de Poder e Hierarquia e o Individualismo se mostraram diferentes nas 

regiões. A nível nacional e nas regiões Nordeste e Sudeste, a "Desigualdade de Poder e 

Hierarquia" emergiu em 4º lugar, nas regiões Norte e Sul em 6º e na região Centro Oeste em 

7º. Indicando que quanto mais valorizam esse aspecto, mais julgam que as culturas que têm a 

tendência a uma centralização do poder, mais interferem negativamente nos processos de 

Mentoria. O Individualismo surgiu no 5º lugar nacionalmente e na região Sudeste. Em 4º 

lugar nas regiões Norte e Sul. Em 7º na região Nordeste. Em 8º na região Centro Oeste. 

Denotando que em sociedades individualistas, as pessoas dispensam pouca atenção àqueles 

que não estão diretamente relacionados a seus círculos, e isto influencia negativamente 

processos de Mentoria.  

Essas duas variáveis mesmo estando entre as oito que mais influenciam negativamente, 

apresentaram diferenças de classificação entre elas. A "Desigualdade de Poder e Hierarquia" e 

o "Individualismo" estão enraizados na cultura brasileira e na cultura organizacional 

brasileira, e revela a força da hierarquia nas relações entre as pessoas e a grande importância 

dada ao status individual e à autoridade dos superiores. Pois o Individualismo refere-se ao 

grau em que os indivíduos são integrados em grupos e mede o quanto as pessoas se engajam 

em grupos, ou cuidam primeiramente de si em detrimento do coletivo (Barros e Prates, 1996; 

Freitas, 1997; Motta, 1997; Hofstede, 2003; Hofstede e McCrae, 2004; Chu e Wood Jr, 2008). 

O Paternalismo se apresentou de forma estável entre as respostas a nível nacional e nas cinco 

regiões do país, apresentando-se em 6º e 5º lugares. O Aventureiro também, exceto na região 

Centro Oeste que não emergiu entre os oito aspectos culturais que influenciam negativamente. 

Assim como o Sensualismo que emergiu em 8º lugar em todos, exceto na região Centro Oeste 
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que emergiu em 4º lugar. Indicando que uma cultura protetora e que exige obediência, com 

pessoas que sonham mais do que são disciplinados, que utilizam o sensualismo em suas 

relações para obter o que deseja, apresentam aspectos que interferem negativamente em 

processos de Mentoria. 

Autores falam sobre esses aspectos. O Paternalismo refere-se à face afetiva, protetora e 

supridora, como um tipo de pai que provê, mas exige obediência absoluta (Prates e Barros, 

1997). O Aventureiro é aquele que é mais sonhador do que disciplinado, sonha com o fruto 

sem plantar a árvore, seus esforços se dirigem a recompensas imediatas e fáceis (Freitas, 

1997). O gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais, coloca Sensualismo em suas 

relações para obter o que deseja, se mostra agradável e cortês, coloca uma dose de 

sensualismo em suas relações para obter o que deseja mais facilmente (Freitas, 1997). 

O que se pode verificar com todos esses resultados é que os aspectos culturais diferem no 

Brasil de uma Região para outra. Isto remonta o que foi dito anteriormente por Almeida 

(2007), que a população brasileira não possui apenas um modo de agir e de pensar que seja 

universal. Pois, o Brasil, diferentemente da maioria dos países, possui um território de 

dimensões continentais, formado a partir de uma miscigenação profunda e, por isso mesmo, 

dotado de uma pluralidade da cultura nacional, de diversas subculturas que não convergiram e 

que provavelmente jamais venham a convergir (Prestes Motta, 1997; Caldas, 2009). 

A seguir serão relatados aspectos positivos e aspectos negativos sobre os processos de 

Mentoria vivenciados pelos Mentores respondentes dessa pesquisa. 
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3.7. ASPECTOS POSITIVOS E ASPECTOS NEGATIVOS DOS PROCESSOS DE 

MENTORIA FORMAL VIVENCIADOS PELOS MENTORES 

No final do questionário respondido pelos Mentores, havia uma questão aberta, cujo 

enunciado dizia: Comentários, dificuldades, aspectos positivos e/ou negativos que queira 

ressaltar sobre Programas de Mentoria. A esse respeito, os Mentores relataram alguns 

aspectos das suas experiências que serão explicitadas a seguir, distribuídas em positivas e 

negativas. 

Dos Mentores que participaram dessa pesquisa, 115 (84,6%) responderam a essa questão e 21 

(15,4%) deixaram de responder. As respostas foram condensadas em blocos para um melhor 

entendimento. Porém, algumas colocações se entrelaçam nos blocos, mas foram colocados em 

apenas um deles para evitar repetições. 

3.7.1. Aspectos positivos dos processos de Mentoria Formal vivenciados pelos Mentores 

As observações iniciam-se com as colocações dos Mentores respondentes acerca dos 

Benefícios do Programa de Mentoria para os Mentores. A seguir, serão descritos os aspectos 

significativos que emergiram em suas respostas. 

Benefícios recebidos pelo Mentor nos processos de Mentoria. 

Satisfação em Compartilhar: 

• Satisfação em compartilhar conhecimentos;  

• Há um profundo aspecto pedagógico no processo e requer não apenas experiência de 

já ter feito, mas acima de tudo, o desejo verdadeiro de ajudar o colega;  

• Foram momentos ricos de troca de experiências, de saber ouvir;  
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• Porém é recompensador discutir temas relacionados ao dia a dia e ajudar um colega 

a sentir segurança em suas decisões.  

• Muito bom, Permite a transferência de conhecimentos e experiências;  

• Houve troca de experiências, conhecimentos e habilidades;  

• A experiência que tive de Mentoria foi muito positiva e atribuo aos encontros com os 

Mentorados, onde aproveitamos mais das experiências, do lado prático, do dia-a-dia, 

como lidar com as inúmeras situações que acontecem e que demandam do 

profissional uma postura profissional e ética. 

Podemos resumir os benefícios enumerados pelos Mentores da seguinte forma: o Mentor 

sente a satisfação em compartilhar conhecimento, tem o sentimento de ser um mestre para um 

discípulo no processo de Mentoria. Ele se percebe como um exemplo a ser seguido. Sente-se 

recompensado pela troca de experiências e por saber ouvir o Mentorado, que ele também 

consegue perceber, numa relação verdadeira, como seu par profissional. Os resultados aqui 

obtidos vão de encontro aos estudos que tratam sobre a Satisfação em compartilhar 

conhecimento, em ser verdadeiro na relação, ser um exemplo, em saber ouvir e trocar 

experiências (Kram, 1985, 1988; Noe, 1988; Torrance, Goff & Satterfield, 1998; Fagenson, 

1989; Higgins, 2000; Higgins, 2000; Murray, 2001; Murray, 2001; Salgues, 2004; Owen & 

Solomon, 2005; Ragins & Kram, 2007; Godshalk & Sosik, 2007; Allen & Eby, 2008; 

Shrestha et al. 2009). 

Satisfação Pessoal e Profissional do Mentor: 

• Satisfação pessoal do Mentor;  

• Alegria com o resultado obtido;  

• Eu gostei de atuar como Mentor; Estou pronto pra próxima;  

• Minha primeira experiência como Mentor foi muito positiva;  

• Foi a minha primeira atuação como Mentor, o que gerou maior satisfação e 

responsabilidade, pois houve uma grande troca de conhecimentos e experiências;  

• Foi um sonho realizado, onde compartilhei meus conhecimentos, e conforme feedback, 

houve aproveitamento aos Mentorados;  
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• A minha experiência como Mentor foi excelente, aprendi muito com os meus 

Mentorados, pois a troca de experiências é fantástica;  

• A amizade e confiança que é estabelecida entre Mentor e Mentorado; vínculo direto 

com o Mentorado;  

• Houve interação sem barreiras;  

• Me senti muito útil para o crescimento profissional do meu Mentorado e colaborando 

positivamente para a empresa; 

• Oportunidade de crescimento pessoal e profissional tanto do Mentor quanto do 

Mentorado; 

Podemos afirmar, com base nas resposta obtidas, que a recompensa é recheada de sentimentos 

pessoais de satisfação, alegria e sentimento de um sonho realizado por ser um Mentor, porque 

ele gosta desse papel. Porque ele se sente responsável e realizado por compartilhar o que sabe, 

adquirido através de conhecimento e de experiências dos anos de carreira. A amizade e o 

feedback positivo do Mentorado retroalimentação a sua satisfação e seu autoaprimoramento, 

causando um sentimento de amizade e confiança sem barreiras na relação Mentor-Mentorado. 

Kram (1985, 1988); Noe (1988); Fagenson (1989); Higgins (2000); Murray (2001); Murray 

(2001); Owen & Solomon (2005); Godshalk & Sosik (2007); Ragins & Kram (2007); Allen & 

Eby (2008); Shrestha et al. (2009) falam sobre satisfação pessoal e na carreira do Mentor, 

gostar de ser Mentor, satisfação e responsabilidade profissional, troca de conhecimento e 

experiências, amizade, feedback do Mentorado e autodesenvolvimento, o que vem suportar os 

resultados obtidos. 

Benefícios recebidos pelo Mentorado e pela Empresa 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional do Mentorado: 

• Interação com os profissionais mais novos, auxiliando no conhecimento da função. 

• Ganho de experiência de ambas as partes, principalmente ao Mentorado, 

preparando-o para desafios maiores. 

• Aumento do grau de satisfação, alcance dos objetivos e o nível de relacionamento;  

• Possibilita troca de experiências a partir de novas visões sobre a rotina e sobre os 



 

166 

 

problemas;  

• Não encontrei dificuldades, meus dois Mentorados estavam dispostos a compartilhar 

e ouvir e foram receptivos a sugestões. Bem como muitos contatos para dúvidas e 

apoio;  

• Os Mentorados escolhidos se sentiram valorizados;  

• Absorção de maior confiança pelo Mentorado;  

• Aprimoramento profissional e pessoal para todos os envolvidos;  

• Apesar do programa visar que o Mentorado encontre as soluções de seus problemas é 

inevitável a atuação como Coaching, são diversos os desafios do dia do Mentorado e 

o Mentor acaba auxiliando mesmo que indiretamente. 

Esses trabalhos sustentam as conclusões sobre os resultados apurados através dos 

questionários na medida em que podemos afirmar que, para a nossa amostra, a Mentoria 

promove a interação dos Mentorados, preparando-o para enfrentar desafios maiores e 

soluções diferenciadas diante dos desafios. Promove a satisfação pessoal e profissional do 

Mentorado e o alcance dos objetivos, com novas visões sobre as rotinas e problemas da 

organização, além do que os Mentores se sentem valorizados por participarem dos programas 

de Mentoria, desenvolvem uma maior confiança e aprimoramento. Autores como por 

exemplo, Kram (1988), Olian, Carroll, Giannantonio e Feren, (1988), Ragins e Scandura 

(1994), Zey (1997), Carr (1999), Barroso e Gomes (1999), Bernhoeft (2001), Ragins e Kram 

(2007), Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta e Misra (2011) e Lebre (2012), 

falam sobre a confiança, o suporte pessoal e profissional, a modelagem e o desenvolvimento 

de habilidades para soluções diferenciadas na organização. 

Benefícios gerados para a Empresa: 

• Houve significativo crescimento nos resultados do Mentorado;  

• A atuação, informação, compartilhamento de valores, tudo isso foi fundamental e 

decisivo na vida dos Mentorados, pois estão iniciando e nada melhor como iniciar 

corretamente, com mais segurança e capacitação;  

• O Mentor conta com seu papel de consultoria resultado de sua experiência, na busca 
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de compartilhar e colaborar tanto com o Mentorado, quanto com a empresa, 

resultando em seu autoaprimoramento.  

• Possibilidade de interagir/interferir na equipe com soluções que outras unidades já 

utilizaram e deu certo;  

• Se queremos formar um profissional completo, temos que falar lógico nos negócios, 

mas também nos processos e principalmente nas pessoas; 

No que diz respeito aos benefícios organizacionais da Mentoria, os Mentores relatam 

crescimento nos resultados dos Mentorados e da empresa, desenvolvimento profissional, 

aprendizagem interpessoal, compartilhamento, segurança e capacitação do Mentorado. Assim 

com a contribuição direta dos Mentores no amplo desenvolvimento do Mentorado através da 

interação e interferência positiva nas soluções de tarefas mais desafiadoras, na busca da 

formação de um profissional completo, com visão de negócios, de processos e de valorização 

das pessoas dentro da organização. Em sintonia com alguns estudos como por exemplo, 

Kram, (1985); Carr, (1999), Harrington (1999), Ragins, Cotton e Miller, (2000), Ragins e 

Kram, (2007). Coimbra, (2007); Baugh e Fagenson-Eland, (2007), Kram (2007) Shrestha et 

al. (2009), Osula e Irvin (2009), CNJ (2012) que relatam sobre o aumento da produtividade e 

melhoria dos resultados para a empresa, aprendizagem interpessoal, melhoria dos processos 

de trabalho, desenvolvimento de competências e sucessores dentro da organização em 

situações de aplicabilidade dos programas de Mentoria. 

Cultura Organizacional e Mentoria: 

• Transmissão da Cultura Organizacional;  

• Devemos ressaltar os pontos positivos que foram muitos, transferência da cultura de 

valores e busca pelo resultado, outra visão de sua atuação profissional, liberdade 

para conversar e trocar experiência, mesmo porque o Mentor não é seu superior, 

facilitando o diálogo. 

• A Mentoria deveria ser da Cultura da Empresa dos Recursos Humanos, pois acelera o 

aprendizado, treina sucessores e profissionais com a cultura da empresa. 

• Normalmente o Mentor é um funcionário com mais experiência e motivado, dessa 
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forma acolhendo os novos funcionários com a cultura da empresa e deixando eles 

mais "confortáveis" no período do aprendizado, mesmo nas tarefas mais complexas 

(como na área técnica). 

• Ótima oportunidade para ressaltar os valores da empresa, as normas e o 

conhecimento pessoal, além de compartilhar experiência prática, traz uma maior 

cumplicidade dos participantes, maior interatividade e legitimidade ao programa.  

Em síntese, os Mentores relatam que a Mentoria favorece a transmissão da Cultura 

Organizacional, dos valores da empresa, das normas e da visão, além de compartilhar 

experiência prática para o desenvolvimento dos Mentorados. Afirmam, ainda, a importância 

da cultura da empresa no acolhimento dos novos funcionários, para que se sintam mais 

confortáveis e com isso possam desenvolver um melhor aprendizado, mesmo diante de tarefas 

mais complexas, treino de sucessores e profissionais. Corroboram assim estudos como os de 

Singh et al., (2002), Osula e Irvin (2009) e Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta 

e Misra, (2011). 

Mentoria Informal: 

• Devido aos fortes traços culturais presentes na empresa, esse processo (Mentoria), 

sempre existiu, ainda que informalmente.  

• As pessoas "menos experientes" sempre procuraram e procuram "apoios" em outros 

profissionais com reconhecida bagagem e expertise em suas áreas de atuação. Assim, 

sempre existiu uma "troca" de informações e conhecimentos que são disseminados 

entre os funcionários. 

• Vale ressaltar que a empresa também sofre as influências dos "novos tempos" e em 

algum momento essa prática (Mentoria Informal) vem perdendo força. Por isso, creio 

que o Programa de Mentoria está sendo formalmente implantado na Empresa para 

que isso não aconteça.  

• Na condição de ex-Mentorado dessa empresa, com passagem em "quase todos" os níveis 

hierárquicos, entendo ser de uma suma importância à sistematização dessa prática, como 

forma de reforçar os valores, crenças e práticas "consagradas" ao longo dos anos. 
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Os Mentores respondentes afirmam que em algumas empresas a Mentoria Informal já existia 

na organização e que foram Mentorados desse processo, que estava presente na cultura da 

empresa, onde as pessoas mais experientes apoiavam as menos experientes, assim havendo 

troca de informações e conhecimentos entre eles. No entanto, a Mentoria Informal vem 

perdendo atuação dentro das organizações e por isso percebe-se a necessidade de programas 

de Mentoria Formal serem instituídos nas empresas, para uma continuidade da Mentoria, 

agora em outro formato, instituído pela organização. Com essa sistematização a empresa 

consegue reforçar os valores, crenças e práticas consagradas ao longo dos anos. Estes 

resultados estão em sintonia com Kram, (1988) e Baugh e Fagenson-Eland, (2007). 

Mentoria e Gestão do Conhecimento: 

• Traz o ambiente forte da sucessão e contribui para uma empresa absorver os 

conhecimentos do profissional mais experiente, que tende a sair da empresa, sendo 

minimizada a perda do conhecimento do Mentor adquirida ao longo do tempo. 

• A Mentoria é de grande importância dentro das organizações que buscam sua 

perenidade – deve-se investir nesta direção como forma de perpetuar as boas práticas 

entre os colaboradores; aumentar as redes de relacionamento. 

• O processo de Mentoria é muito importante nas empresas, mas acredito na sua 

evolução e penso que este é um canal de conhecimento que deve ser muito explorado 

pela instituição.  

• O Programa de Mentoria facilitou o tempo de absorção dos conhecimentos 

necessários para executar as atividades desenvolvidas pelo funcionário;  

• O programa é o início de um processo de transferência de conhecimentos e 

preocupação da continuidade da instituição; 

• Um excelente programa para a disseminação do conhecimento e das experiências dos 

Mentores;  

• Temos a oportunidade de repassar conhecimentos vivenciados durante nossa 

carreira;  

• Repassamos informações positivas e fatos negativos que devem sem evitados pelos 

novos funcionários. 
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Neste estudo os Mentores foram um pouco mais além, na medida em que relatam que a 

Mentoria promove um ambiente forte de sucessão assim como contribui para a empresa 

absorver os conhecimentos dos profissionais que possuem a experiência e o conhecimento 

adquirido ao longo dos anos, que tendem a sair da empresa e levar consigo o conhecimento, 

caso este não seja absorvido por outros profissionais menos experientes na organização, o que 

comprometeria a perenidade e perpetuação das boas práticas dentro da organização. Os 

respondentes afirmam, ainda, que a Mentoria é um canal de geração de conhecimento que 

deve ter uma evolução e uma exploração do seu uso dentro da organização, tendo em vista 

que essa prática facilita o tempo de transferência e absorção dos conhecimentos necessários 

para execução de atividades. Assim, a Mentoria é vista como uma forma de disseminação do 

conhecimento e experiências com a preocupação da continuidade dos saberes organizacionais. 

Autores como, por exemplo, Fehér e Gábor (2006), Chiavenato (2008), Abdul-Rahman e 

Wang (2010) e Batista (2012) falam sobre a Mentoria como prática ou ferramenta da Gestão 

do Conhecimento.  

O Programa de Mentoria 

Estrutura e acompanhamento do Programa de Mentoria: 

• O Programa foi bem desenvolvido, foi muito bom;  

• A formatação é boa mas exige uma dedicação extra;  

• Um programa inovador, onde veio de encontro com o que eu esperava da empresa.  

• O programa de Mentoria está muito bem estruturado, aliando a experiência de 

funcionários com bastante tempo de casa ao ingresso de novos funcionários.  

• Houve um grande cuidado na escolha dos Mentores, o que é de grande valia;  

• Os encontros presenciais foram os mais aproveitados e com maior ênfase de troca de 

experiências. 

• O Programa tem uma Visão 360 graus dos participantes (vida e carreira).   

• O programa de Mentoria é recente e ainda está em processo de amadurecimento.  

• O acompanhamento do processo de Mentoria, por parte dos gestores, foi muito 

importante para posterior avaliação; 

• Como aspecto positivo cito a existência de avaliação para controle das informações, 

relatórios, etc.  
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• A continuidade e a quantidade de vezes que os Mentores atuarem vão dar uma “cara” 

para o programa. Ou seja, precisamos de mais experiência;  

• O Programa de Mentoria tem que continuar com pequenas atualizações, pois se 

demonstrou um grande apoio aos Mentorados. 

• Inicialmente, patinamos um pouco, pois não tínhamos muito conhecimento de como 

implementá-lo, fomos com a cara e a coragem, e hoje, podemos afirmar que é uma 

prática que veio decididamente para ficar!   

• Trata-se de iniciativa inovadora que beneficia os funcionários mais vulneráveis da 

empresa.   

Os Mentores relatam a sua satisfação com os programas de Mentoria que vivenciaram, do fato 

de ser um programa inovador, que beneficia os empregados novatos e a organização. Elogiam 

a estrutura do programa, principalmente no que diz respeito a critérios de escolha dos 

Mentores, da existência de encontros presenciais Mentor-Mentorado em seus locais de 

trabalho, da visão como um todo do Mentorado (vida e carreira), do acompanhamento e 

avaliação durante o programa. No quesito acompanhamento e controle podemos citar 

trabalhos como os de Carr (1999), Ragins, Cotton e Miller (2000) e Ragins e Kram (2007) 

que sublinham que a Mentoria Formal deve ter um controle ou acompanhamento das ações, 

deve ter um recrutamento e seleção, assim como deve ter um treinamento par aos 

participantes. 

Objetivos do Programa de Mentoria: 

• Essa prática que é muito importante para as empresas, que querem formar grandes 

líderes e pessoas, além de identificar e reter os seus talentos, permite troca de 

experiências entre Mentor e Mentorado em momentos distintos da vida profissional, 

onde existe crescimento mútuo (Mentor, Mentorado e empresa);  

• Programa com elevado ganho para a empresa e para o Mentorado;  

• Para o sucesso do programa de Mentoria o Mentor precisa gostar genuinamente da 

prática;  
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• Na minha opinião, o Mentor aprende tanto ou mais que o Mentorado, a partir de 

observações que consegue captar durante o processo de Mentoria;  

• Apesar de ainda estar em fase inicial, percebemos que o repasse de conhecimento 

para os Mentorados está contribuindo positivamente para que realizem as atividades 

com maior segurança, assertividade e produtividade;  

• A Mentoria é um processo de troca de conhecimento que produz bons resultados a 

curto e longo prazo.  

• Ele consiste no desenvolvimento de competências e habilidades a fim de alcançar um 

determinado resultado.  

• Para que o processo de Mentoria possa funcionar da forma esperada é preciso 

empenho, foco e acima de tudo é preciso haver um bom relacionamento entre Mentor 

e Mentorado.  

• Julgo o programa como excelente, e percebi que os Mentorados concordam comigo, 

mas ainda estamos na fase embrionária, todos muito “crus” para fazer uma avaliação 

muito precisa.  

• A preocupação da empresa com estes profissionais já é um aspecto positivo;  

• O Programa trouxe integração entre as partes, compartilhamento de práticas e 

experiências, transmissão de segurança para os Mentorados, crescimento mútuo com 

o processo;  

• O programa de Mentoria permitiu o crescimento do Mentor e do Mentorado. 

Consequentemente melhoria nos resultados da empresa;  

• A forma como foi conduzida a Mentoria permitiu também o autoconhecimento de 

ambos, as avaliações feitas ao longo do programa foram muito ricas;  

• O Programa de Mentoria valoriza as relações não profissionais, mais humanas, 

fortalecendo o vínculo pessoal e profissional entre o Mentor e Mentorado, o que só 

trás benefícios para a instituição. 

Para os Mentores pertencentes a este estudo, a prática da Mentoria é muito importante para os 

Mentorados e para as empresas, que querem formar grandes líderes e pessoas, além de 

identificar e reter os seus talentos, permite a troca de experiências entre o Mentor e 

Mentorado que gera crescimento para eles e para a empresa, proporcionando elevado ganho 
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para a empresa. Falam que os objetivos do programa que é transmitir conhecimento ao 

Mentorado para que o mesmo consiga desempenhar as suas atividades com maior, 

competência, habilidades, segurança, assertividade e produtividade, produzindo bons 

resultados a curto e longo prazo. Tudo isso ocorre com integração, troca de experiências, 

compartilhamento dos saberes, das práticas, valorizando as relações não profissionais 

fortalecendo vínculos pessoais e profissionais. Alguns autores como Kram (1985, 1988) falam 

sobre a prática da Mentoria e seus objetivos, tais quais preparar os profissionais mais jovens 

na organização a navegarem no mundo profissional com mais segurança e desenvolvimento 

pessoal e de carreira acompanhado por um mais experiente que o orientará nesse percurso.  

Sucesso do Programa de Mentoria: 

• O Processo de Mentoria é Fantástico em diversos aspectos;  

• Excelente Programa criado pela empresa;  

• Penso que o processo é muito positivo para todos os envolvidos;  

• Excelente Programa implantado;  

• Foi gratificante ver os novos funcionários empolgados com o Programa, levando a 

sério cada dica que passava.  

• Programa que acredito tenha vindo para ficar.  

• O Programa é excelente, principalmente no meu caso que foi um sucesso, pelo o 

empenho e dedicação do Mentorado;  

Aqui os Mentores relatam o quanto o programa foi excelente, fantástico e gratificante. 

Afirmam que é um sucesso e que ele veio para permanecer na organização dada a importância 

que foi para eles vivenciarem tal experiência.  

Porém, os Mentores também passaram por dificuldades e perceberam aspectos negativos 

durante os processos de Mentoria que eles vivenciaram. Estes relatos serão descritos a seguir. 
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3.7.2. Aspectos negativos dos processos de Mentoria Formal vivenciados pelos Mentores 

As observações iniciam-se com as colocações dos Mentores respondentes a cerca dos 

Aspectos Negativos e Dificuldades encontradas durante os processos de Mentoria vivenciados 

por eles. A seguir, serão descritos os que emergiram mais nas suas respostas. 

Comprometimento com a Mentoria:  

• Necessidade de disciplina para a condução do programa e da agenda entre o Mentor 

e o Mentorado.  

• Os encontros deveriam ter dias fixos, ou seja, determinado dentro do programa, os 

funcionários possuem muitas demandas e fica difícil conciliar isso.  

• Dificuldade de encontrar data e hora compatível entre Mentor e Mentorado, visto que 

ambos estão em um ambiente de negócios em que as ausências podem impactar na 

produtividade da equipe que comanda; 

• Acredito que o fato de já ter trabalhado com o Mentorado gerou uma maior facilidade 

para adiar as reuniões.  

• Como a disciplina é um dos segredos para o programa funcionar, acho que seria 

salutar que Mentor e Mentorado não tivessem trabalhado juntos anteriormente, 

gerando com isso um maior rigor na condução de cada etapa do processo. 

• Distanciamento da realidade do trabalho; e conhecer a realidade de ambos os lados.  

• Acredito que deveria proporcionar também ao Mentorado a oportunidade de um 

encontro no ambiente do Mentor; 

• Dificuldade em conciliar as tarefas profissionais com as responsabilidades de Mentor.  

• O processo de Mentoria requer muito comprometimento e disciplina, pois tanto 

Mentor como Mentorados têm muitas atribuições no dia a dia, metas a cumprir.  

• A preocupação é desvincular de resultados de curto prazo, pois o mundo corporativo 

cobra hoje demais isto.  

• Porém, mesmo com dificuldades, entendo que o processo foi bastante produtivo e que 

com alguns ajustes trará resultados ainda mais satisfatórios. 
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• Por ser um programa ainda em fase inicial, gerando expectativas quanto à sua 

aplicabilidade e manutenção futura, precisamos buscar um maior comprometimento 

das etapas entres Mentores/Mentorados, bem como a valorização das pessoas que 

participam no programa.  

• Iniciamos com esta prática recentemente, e os resultados observados têm sido bem 

positivos, infelizmente, não são todas as áreas que ainda utilizam o Mentoria, até por 

desconhecimento. 

• As duplas deveriam dispor de pelo menos meio dia para discussão e aprimoramento 

sem o concurso de outras atividades.  

Os Mentores relatam que vivenciaram algumas dificuldades durante os processos de 

Mentoria, e o que achou mais difícil foi conciliar a sua agenda com as dos Mentorados, 

principalmente por falta de disciplina de ambos. Alguns colocando a culpa na demanda de 

trabalho e do programa que deveria colocar dias fixos para ter encontros, outros que não 

deveria ter dias fixos para isso. Alegam dificuldades de conciliar agenda de ambos, trabalho 

de ambos e deixam a revelia a Mentoria. A falta de disciplina e o não comprometimento com 

o processo provoca uma perda da continuidade e das metas a serem alcançadas. Alguns 

autores falam da necessidade de disciplina e comprometimento para o sucesso do programa de 

Mentoria, (Kram, 1985; Ragins e Kram, 2007; Lentz e Allen, 2009; Chun, Sosik e Yun, 

2012). 

Recursos (Tempo e Financeiro): 

• Falta de disponibilidade de tempo para se dedicar ao programa e aos encontros 

presenciais.  

• Dificuldades tanto por parte do Mentor quanto do Mentorado.  

• Tive dois Mentorados e uma sensação de falha. Houve falha pela protelação dos 

encontros. A gente foi deixando pra depois, porque foram postergados os encontros.  

• Gostaria que a gente tivesse tempo disponibilizado, sem comprometer o nosso 

trabalho e nem o do Mentorado para que o processo acontecesse de fato. Adoro ser 

Mentor, mas queria mais tempo pra isto. 
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• A função profissional do Mentor requer um dispêndio de energia e tempo muito 

grande, fazendo com que atividades relevantes dentro do processo de Mentoria 

fiquem relegadas a um plano inferior.  

• Concorrência da Mentoria com as atividades rotineiras do Mentor; 

• A estrutura do programa foi perfeita, mas a execução foi falha, pois houve falta de 

tempo.  

• Considerando a grande quantidade de itens e metas pelos quais somos responsáveis 

no dia-a-dia, e a necessidade de nos deslocarmos até o Mentorado é muito 

complicado;  

• Os encontros deveriam ser agendados pelo programa e apoiados pelos superiores 

para terem substitutos para os Mentores e Mentorados em seus locais de trabalho.  

• A contínua necessidade de entrega de resultados, a falta de pessoal, fizeram com que o 

tempo de dedicação fosse reduzido. 

• Com uma rotina muito desgastante e de alta competitividade, muitas vezes falta tempo 

para encontros presenciais, temos que ser bem disciplinados com a agenda, porque 

todos os dias temos “motivos” ou “desculpas” para não parar, se desligar um pouco 

das metas e desafios e realmente pensar na carreira, no nosso planejamento 

profissional, pessoal e espiritual 

• Falta de incentivo financeiro/remuneração para os Mentores;  

• Devido a sobrecarga do Mentor, deveria haver uma recompensa para não 

sobrecarrega-lo e por sua vez desmotivá-lo a ser Mentor.  

Os Mentores relatam que a falta de recursos, sejam eles tempo e financeiro foram aspectos 

dificultadores do desenvolvimento do programa de Mentoria. Eles se depararam com a falta 

de disponibilidade de tempo para se dedicarem ao programa e aos encontros com o 

Mentorado. Diante das cobranças das metas, demanda de trabalho e falta de pessoal, foram 

postergados os afazeres de Mentor e Mentorado em prol dos afazeres provenientes dos seus 

cargos. O sentimento que tinham era que havia uma concorrência da Mentoria com as 

atividades rotineiras do Mentor, ficando em segundo plano as atividades de Mentoria. 

Também alegam falta de incentivo financeiro/remuneração para os Mentores, pois isso 

serviria de motivação para eles. Alguns autores relatam a importância de disponibilidade de 
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recursos financeiros e principalmente de tempo para o processo de Mentoria Formal, tais 

como: Kram (1985, 1988), Zey (1997), Ragins e Kram (2007) e Lebre (2012). 

Acompanhamento e Avaliação do Programa de Mentoria: 

• Avaliar o processo, verificar os pontos críticos, realizar compilação e debate como 

forma de aperfeiçoar o processo como um todo.  

• A participação do Mentorado é imperiosa na avaliação;  

• Não ocorreu um encontro para avaliação pós programa de Mentoria, nem reuniões 

durante o processo e pós processo de Mentoria.  

• Não fomos informados dos resultados desse programa.  

• Deveria existir acompanhamento, pós programa, dos Mentorados; 

• O programa precisa melhorar as ferramentas de acompanhamento dele. 

• Tivemos muitas dificuldades, no entanto, até isso ao final nos trouxe grandes 

ensinamentos e conseguimos nos superar com muita dedicação, entendo a 

importância e vontade pessoal de chegar ao final. 

Os Mentores relataram entre as dificuldades vivenciadas, a necessidade de se avaliar o 

processo de Mentoria para verificar os pontos críticos, realizar compilação dos dados e buscar 

aperfeiçoar o processo como um todo. Para isso a participação do Mentorado também é 

importante em todo o processo. Os Mentores afirmaram que sentiram falta de avaliações dos 

programas e dos resultados obtidos após o final de cada um deles e reuniões para discutirem 

os pontos fortes e fracos dos mesmos. Assim, teriam parâmetro para se avaliarem, avaliarem 

os resultados obtidos, e os aspectos a serem melhorados ou implementados para novos ciclos. 

Autores falam da importância que tem ser feito o acompanhamento, controle e avaliação dos 

programas de Mentoria: Scandura, 1998, Carr,1999; Ragins, Cotton e Miller, 2000; Ragins e 

Kram,2007.. 
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Envolvimento dos Gestores no Programa de Mentoria: 

• É um programa que precisa ter o reconhecimento de todos os escalões da empresa.  

• Desenvolver o espírito de perseverança dos Mentorados. Necessita de pleno apoio 

para os encontros presenciais, reconhecimento, material de apoio e apoio das áreas 

intervenientes. 

• O programa deveria ser mais bem valorizado.  

• Há dificuldades na liberação/autorização de ausências para o exercício da Mentoria, 

e falta de apoio por parte dos superiores.  

• Não existe uma valorização e respeito do processo pelos superiores, os participantes 

se sentem incomodados em parar o trabalho no dia-a-dia para se dedicar ao processo 

de Mentoria; Acho que a empresa precisa dar maior priorização ao processo.  

• A falta de reconhecimento pelos escalões superiores, sobre do Programa de Mentoria, 

é um dificultador da incrementação do Programa. 

•  Faltou a empresa dar mais flexibilidade ao Mentor/Mentorado para desenvolver o 

processo; Mentor e Mentorado têm dificuldades em conseguir horário livre e 

autorização de ausências para os contatos presencias;  

• Temos que estar disponíveis para o Mentorado e para o nosso trabalho. Isso é "o osso 

do ofício". 

Os Mentores apontaram como dificuldade vivenciada, a falta de apoio e reconhecimento por 

parte dos superiores. Eles acham importante que todos os escalões superiores da empresa 

apoiem e valorizem o programa de Mentoria. Apontaram como falta de respeito e 

desvalorização do programa a não liberação ou autorização deles para os encontros de 

Mentoria. Que essa falta de reconhecimento é um dificultador da incrementação do programa. 

O lado penoso de ser Mentor é que tem que estar disponível par ao Mentorado e para o 

trabalho, mas a empresa precisa dar mais flexibilidade ao Mentor e Mentorado para 

desenvolverem o processo. Autores falam da importância da valorização e do reconhecimento 

por parte da empresa e dos seus pares, para o êxito dos processos de Mentoria, tais como: 

Kram (1985), Murray (2001) e Ragins e Kram (2007). 



 

179 

 

Informações sobre o Programa de Mentoria: 

• Falta de Informação/Divulgação sobre o que é o programa para o Mentorado.  

• É necessário uma ampla divulgação para que os funcionários saibam o que é a 

Mentoria. 

• Iniciamos com esta prática recentemente, e os resultados observados têm sido bem 

positivos, infelizmente, não são todas as áreas que ainda utilizam o Mentoria, até por 

desconhecimento. 

• Ausência de informação dos Mentorados, onde percebemos descomprometimento e 

confusão de ideias achando que o programa é de coaching.  A divulgação do 

programa não foi medida.  

• Os Mentorados que estavam comigo não tinham conhecimento sobre o programa. Um 

deles chegou a pensar que seria um acompanhamento presencial e constante.  

• Os Mentorados de maneira geral não esperavam a Mentoria, mas sim soluções 

prontas para problemas relacionados ao cumprimento das suas tarefas, devido à forte 

cobrança existente neste sentido. Creio que isso distorceu um pouco o Programa, 

além do fato que os Mentores continuavam tendo seu trabalho para cuidar, ou seja, 

precisaram fazer todo o processo forçando a atuação do Mentorado e ainda cuidando 

de suas obrigações normais. 

• A percepção de quem participa do programa é que as demais pessoas da organização 

desconhecem o programa, e sua importância para a formação de profissionais mais 

qualificados na empresa.  

• Às vezes, nota-se a incompreensão de alguns em relação à necessidade da dedicação 

de um dia de trabalho, por exemplo, na condução do processo. Como todo processo, 

necessidade da aplicação por mais vezes na busca do aperfeiçoamento.  

• A troca de experiências, vivências, por todos os Mentores participantes, somado ao 

feedback do Mentorados, podem muito contribuir para a evolução do processo. 

A falta de informação e divulgação do que é o programa de Mentoria dentro da organização é 

um dificultador, inclusive porque Mentorados desconhecem do que se trata. Faz-se necessária 

uma divulgação interna para que se dê um amplo conhecimento do que se trata o programa. 

Tendo em vista que setores na organização não utilizam essa prática por nem saberem que ela 
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existe. A percepção de quem vivencia o programa é que as demais pessoas da organização o 

desconhecem. Também ocorreu de Mentorados irem participar dos programas de Mentoria 

sem saber o que eram eles, seus objetivos e processos. Alguns autores falam sobre o 

desconhecimento sobre os processos de Mentoria. Que acontece muitas vezes de pessoas que 

têm programas de Mentoria nas organizações e desconhecerem essa prática, tais como: Ragins 

e Kram, 2007, Batista, 2012. 

Treinamento para o Programa de Mentoria: 

• A maior dificuldade do programa de Mentoria é que tanto o Mentor quanto o 

Mentorado não tem uma preparação sobre o que realmente é o processo de Mentoria 

e sua importância para o crescimento profissional.  

• Pouco tempo de treinamento a que os Mentores foram submetidos.  

• Os Mentores foram prejudicados com o treinamento porque foi muito pouco. 

Iniciamos o programa com uma capacitação muito superficial, confusa, com diversos 

modelos distintos.  

• Tem que melhorar. Houve falta de orientação sobre o processo que levou os Mentores 

a cada um buscar sua fonte de aplicar o projeto;  

• Apenas um encontro de Mentores para informações do programa e ausências de 

encontros para alinhamento das ações e equalização das diretrizes de formação dos 

Mentorados. 

• O material precisa melhorar muito, é confuso. Uma sequência melhor para evolução 

da Mentoria seria bem vindo.  No material seria melhor ter casos práticos. O material 

é muito teórico, refletimos num primeiro momento, mas, rapidamente é esquecido e 

não coloca-se em prática. 

• É necessária a melhoria do acompanhamento mais presente do Mentorado.  

• Em nosso País existe um grande problema de formação, ou seja, a empresa contrata, 

mas, investe pouco em treinamento, acompanhamento do funcionário. 

Os Mentores apontaram como uma das maiores dificuldades enfrentadas nos processos de 

Mentoria a falta de preparação (dos Mentores e Mentorados) para participarem do programa, 
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a falta ou deficiência de um treinamento para eles. Com isso, alguns Mentores buscaram 

ferramentas próprias e formas diferentes de lidar com o processo. Assim, relatam que é um 

grande problema iniciar um programa e dar continuidade sem se ter uma preparação, um 

treinamento e acompanhamento para todos envolvidos no processo. Alguns autores falam 

sobre a necessidade de treinamento e acompanhamento para Mentor e Mentorado que irão 

participar de programa de Mentoria, tais como: Kram (1988), Carr (1999), Ragins, Cotton e 

Miller (2000), Smith (2000), Greengard (2002), Ragins e Kram (2007) e CNJ (2012).  

Fases da Mentoria: 

• Há prazos rígidos sem consonância com o dia a dia da empresa e os programas de 

desempenho/metas, onde o programa de Mentoria era deixado de lado, apenas como 

uma obrigação de fazer e terminar logo dentro do cronograma previsto.  

• Foram poucos encontros.  

• Faltaram mais encontros presenciais entre os Mentores para maior aprendizado, 

troca de opiniões e experiências.  

• Mais encontros. A proximidade cria laços essenciais para a troca de conhecimento, 

fazendo com que Mentor e Mentorado , aprendam a aprender.  

• O programa deveria ter mais encontros ou até mesmo não ter número definido de 

encontros.  

• Sugestão: que o Mentor acompanhe apenas um Mentorado por período, visto o 

volume de demandas que o cargo requer e que, digo, para o processo obter maior 

resultado. 

• O prazo para o processo de Mentoria deveria ser maior.  

• Há muita subjetividade no processo para que tenha uma data marcada para iniciar e 

terminar.  

• O processo deveria ser mais flexível quanto ao período de duração, respeitando o 

processo natural de amadurecimento das relações e de evolução no que concerne a 

sanar lacunas no desenvolvimento pessoal/profissional. 
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Os Mentores relataram sobre a rigidez dos prazos dos processos de Mentoria, quando a 

Mentoria deveria ser algo mais flexível devido as suas fases que não são estanques. Além de 

uma flexibilidade com o trabalho de cada um envolvido, senão a Mentoria passa a ser algo 

que tenha que simplesmente ser feito e terminar logo, sem um amadurecimento do Mentorado 

que a Mentoria requer. Mentores acharam que vivenciaram poucos momentos de Mentoria 

com seus Mentorados em encontros presenciais, julgando que assim teria havido um maior 

aprendizado, troca de experiências e opiniões. Assim, deveriam existir mais encontros entre 

eles ou mesmo encontros sem pré-determinação, que o par definia isto. Assim como o prazo 

para o processo de Mentoria fosse maior para vivenciarem plenamente as fases da Mentoria, 

respeitando o processo natural de amadurecimento das relações e de evolução no que no 

desenvolvimento pessoal/profissional. Alguns autores falam sobre as fases da Mentoria e a 

importância de serem vivenciadas, mesmo que não todas, mas que ocorram de forma natural, 

são eles: Kram (1988) e Harrington (1999). 

Reconhecimento do Mentor: 

• Acredito que a valorização dos trabalhos do Mentor, com o perfil para tal, é pouco 

reconhecida, aqui não se tratando de qualquer expectativa de remuneração, e sim, o 

valor de tais ações, no ambiente mais próximo do acompanhamento do Mentor, 

superior hierárquico, que deveria estar efetivamente alinhado a importância do 

projeto e diretamente atribuir o reconhecimento constante (seu grau de importância, 

recursos, valorização e percepção do todo num Programa de Mentoria).  

• A própria empresa deveria possuir mecanismo de valorização, que façam efetiva 

diferença, que possam refletir em diferencial de um profissional que está contribuindo 

sobremaneira para a empresa, e outro, que faz o esperado.  

• Precisamos de reconhecimento porque ao exercer o papel de Mentor nos sentimos em 

um formato de consultor psicológico, onde temos de estimular as competências do 

Mentorado utilizando parte de nosso conhecimento. Acontece que sem uma análise 

mais profunda pela empresa (este estímulo só tem representatividade para a mesma se 

houver resultados financeiro), acredito que os resultados comportamentais (ética, 

condução das pessoas e de processos) deveriam ter um peso maior.  
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Os Mentores expressam a necessidade de valorização e reconhecimento deles pelas ações 

desenvolvidas nos processos de Mentoria. Assim como atribuir a importância que o Programa 

de Mentoria requer. Os Mentores desejam que a empresa tenha um mecanismo de valorização 

dos seus trabalhos para refletirem o diferencial do profissional que está envolvido, seja o 

Mentor que está contribuindo direto para a empresa, seja o Mentorado que faz o esperado para 

também contribuir para ela. Para eles o reconhecimento se faz necessário, tendo em vista que 

o Mentor ao estimular as competências do Mentorado, utilizando parte do seu conhecimento, 

está contribuindo diretamente para os resultados financeiros da empresa, além dos resultados 

comportamentais, que implicam em ética, condução de pessoas e processos. Alguns autores 

falam sobre o reconhecimento do Mentor pelo seu papel nos programas de Mentoria, tanto 

pelos seus pares como por todos envolvidos, inclusive a organização, tais como: Kram, 1985; 

Murray (2001), Ragins e Kram, 2007, Ragins e Kram (2007). 

Espaço Físico - Local para a Mentoria: 

• Falta de espaço Institucional para a atuação do Mentor, efetivamente, no Programa.  

• Um espaço institucional para os encontros os tirariam do foco do trabalho e os 

colocariam no foco da Mentoria. Assim, seriam apoiados institucionalmente. 

• A distância física (geográfica) entre Mentores e Mentorados, Isto pode prejudicar o 

processo. 

• Alguns trabalhavam muito distante do Mentor, dificultando o processo.  

• Passei mais tempo com o deslocamento até o local de trabalho do Mentorado do que 

com ele propriamente dito.  

• A maior dificuldade no meu caso foi conseguir conciliar as necessidades do trabalho 

com os deslocamentos ate o Mentorado.  

Os Mentores relatam as suas dificuldades de deslocamentos até os Mentorados face não terem 

espaço físico institucional - locais para a atuação do Mentor, efetivamente, no Programa. 

Relatam que um espaço físico apropriado os tiraria do foco do trabalho e os colocariam no 

foco da Mentoria, devidamente apoiados pela organização. Assim, minimizariam o impacto 

do tempo gasto no deslocamento e na organização para os efetivos encontros do processo. 
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Chaves et al. (2014) falam sobre a necessidade de se conciliar tempo, carga horária e outras 

atividades que não são da Mentoria, sendo necessário um espaço físico - local para o 

desenvolvimento do processo. 

O iniciante e a Mentoria: 

• Alguns Mentorados estavam há quase dois anos na empresa, deveria ser no início 

dele lá.  

• Deveria ser na fase inicial do funcionário na empresa.  

• O processo de Mentoria precisa iniciar com os melhores profissionais ainda na "fase" 

inicial.  

• Precisamos preparar os novatos para as fases seguintes da carreira, repassando 

conhecimentos e preparando futuros líderes. E não quem já está há anos na empresa. 

Os Mentores relatam que a Mentoria deveria ser com ingressantes na organização e não para 

aqueles que estão lá há dois anos ou mais, porque o objetivo da Mentoria é para os 

funcionários que estão em fase inicial de suas carreiras, preparando-os para as fases seguintes 

da sua carreira, repassando conhecimentos e preparando futuros líderes. Autores falam que o 

processo de Mentoria deve ocorrer entre o mais experiente e o menos experiente na 

organização, tais como Kram (1985, 1988);  

Mentoria e Cultura Organizacional: 

• Disseminação do programa na Cultura da empresa, nem todos dão o referido valor 

ao programa na prática.  

• Há que se percorrer um caminho e persistir neste até que o processo de Mentoria 

esteja integrado à cultura organizacional. 

• Os Mentores relatam a importância que é a disseminação do programa de Mentoria na 

cultura da empresa onde ele está inserido, face ao desconhecimento ou valor atribuído 
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a sua prática, bem como, as empresas devem persistir nisso até que a Mentoria esteja 

integrado à cultura organizacional. 

Sobre a disseminação da cultura organizacional através da Mentoria para os funcionários 

recém chegados na organização e se tornam Mentorados, Haggard, Dougherty, Turban & 

Wilbanks (2011) afirmam que a Mentoria é um processo no qual envolve um profissional 

mais experiente que ajuda um funcionário iniciante, na adaptação da cultura organizacional, 

na trajetória profissional ou no desenvolvimento de tarefas. 

Tendo em conta os resultados obtidos a partir da análise aos questionários, podemos resumir 

da seguinte forma o teste das hipóteses levantadas, como pode ser observado na Tabela 32: 

Tabela 32 : Hipóteses e comprovação 

Hipóteses Comprovada / Não Comprovada 

H1: Na organização que utiliza programa de Mentoria, há a percepção de 
que este processo proporciona crescimento pessoal e profissional para os 
Mentorados, benefícios para os Mentores e para a organização. 

Comprovada 

H2: A não utilização de programa de Mentoria se dá devido à utilização de 
outras ferramentas de gestão do conhecimento (25%), porque há falta de 
informação (67%) ou interesse por parte das organizações sobre a Mentoria. 
(28,7%) 

Parcialmente comprovada 

H3: A não utilização de programa de Mentoria se dá porque é difícil de 
implantar (35,3%) e possui desvantagens como custo (9,6%) e tempo 
(21,3%) dos envolvidos no processo. 

Parcialmente comprovada 

H4: Na organização que utiliza programa de Mentoria, o processo de 
Mentoria transfere cultura organizacional para o Mentorado. 

Comprovada 

H5: Na organização que utiliza programa de Mentoria, há uma preocupação 
com a gestão do conhecimento porque o conhecimento é um diferencial 
competitivo. 

Comprovada 

Fonte: Banco de dados da Pesquisa (2015) 

 
Após a realização da análise dos resultados e discussões sobre eles, a seguir serão descritas as 

conclusões a cerca deste trabalho. 
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O trabalho de pesquisa é uma busca de respostas às inquietações, dúvidas e curiosidades que o 

pesquisador vivencia ao longo de seus estudos e que o impulsionam a investigar com 

dedicação e afinco o seu objeto de interesse. 

O tema Mentoria se faz presente na vida da pesquisadora há mais de uma década quando 

iniciou seus estudos acerca deste tema, desde a elaboração da própria dissertação de mestrado. 

Naquele trabalho, a mesma verificou a existência nas organizações de processos de Mentoria 

Informal, mas não identificou processos formais de Mentoria, instituídos pelas organizações, 

nas empresas dos pesquisados.  

Porém, o seu interesse se intensificou nos últimos anos quando percebeu que empresas estão 

perdendo seus maiores tesouros do conhecimento, a partir do momento que as pessoas estão 

se aposentando ou saindo da empresa e levando consigo seus saberes. Por isso, julgou 

necessário que algo fosse feito a respeito, de modo que houvesse a retenção deste 

conhecimento nas organizações, uma vez que, em diversos momentos, há investimentos em 

capacitação dos seus funcionários. No entanto, não conseguem transformar seus 

conhecimentos tácitos em explícitos.  

Assim, a prática da Mentoria como uma ferramenta de Gestão do Conhecimento, pode vir a 

ser usada mais plenamente pelas organizações, de modo a mitigarem esta perda. Para tanto, 

faz-se necessária a implantação de Programas de Mentoria Formal dentro das organizações, 

tomando como base os fatores de sucesso dos Programas de Mentoria Formal já existentes nas 

empresas. A partir dessa constatação, foi construída a ideia de se pesquisar o tema. 

Vale relembrar o objetivo deste trabalho, que foi "Identificar os fatores de sucesso dos 

programas de Mentoria Formal nas organizações". Assim como os objetivos específicos que 

foram: 1. Investigar a relação que há entre o processo de Mentoria, o desenvolvimento de 
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pessoas dentro de uma organização e os benefícios da Mentoria para a organização; 2. 

Verificar os motivos que levam as empresas, a não utilizarem a Mentoria, já que ela é vista 

como ferramenta de gestão do conhecimento, melhoria dos processos de trabalho e geradora 

de aprendizagem interpessoal na organização; 3. Identificar os aspectos culturais brasileiros 

que podem influenciar positivamente ou negativamente processos de Mentoria Formal na 

organização. E, 4. Identificar se as organizações que utilizam programas de Mentoria 

Formal percebem esta ferramenta como geradora de diferencial competitivo através do 

conhecimento. 

Retomam-se esses objetivos, em razão de que eles serão os norteadores dessas conclusões, 

junto com as hipóteses que foram formuladas. 

A pesquisa foi realizada com 136 Mentores (51,5% da população) que já tinham participado 

de programas de Mentoria Formal em empresas pública ou privada, de 22 estados brasileiros 

diferentes, em sua maioria homens, com faixa etária em média de 46 anos de idade, casados e 

pós-graduados. 

Com o objetivo de se Investigar a relação que há entre o processo de Mentoria, o 

desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização e os benefícios da Mentoria para a 

organização, buscou-se nas respostas dos respondentes esses aspectos. Os Mentores 

apontaram diversos benefícios gerados pelos processos de Mentoria, para o Mentor, 

Mentorado e para a organização. Salienta-se aqui que os benefícios recebidos pelos 

Mentorados, também geram benefícios para a empresa, tendo em vista que se a empresa tem 

um profissional com uma bagagem maior de conhecimento, ela terá uma vantagem com isto. 

Os benefícios que os Mentores relataram como tendo sido recebidos foram, por ordem de 

importância: satisfação em compartilhar conhecimento; satisfação pelo desenvolvimento 
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profissional do Mentorado; satisfação em ser um exemplo para o Mentorado; o crescimento 

com a relação Mentor-Mentorado; a satisfação pelo desenvolvimento pessoal do Mentorado; a 

satisfação com a própria carreira; gosta de ser Mentor; satisfação emocional por ser Mentor; o 

sentimento de ser verdadeiro na relação Mentor-Mentorado; cresce se o Mentor crescer; a 

amizade desenvolvida com o Mentor e o treinamento para ser Mentor. 

É importante que o Mentor tenha estes sentimentos de satisfação, desenvolvimento, 

crescimento, amizade, enfim, sentimentos positivos para que ele desenvolva inteligência 

emocional intrapessoal para lidar com as pressões inerentes ao trabalho e conseguir ter 

equilíbrio e ser produtivo. 

E quanto aos benefícios recebidos por eles, os Mentores reafirmaram em suas colocações na 

pergunta aberta, relatando suas satisfações em compartilhar conhecimento e pelo 

desenvolvimento pessoal e profissional do Mentorado. Denotando-se que o Mentor 

proporcionou suporte para o amplo desenvolvimento do Mentorado, cumprindo as duas 

funções de Mentoria apresentadas por Kran (1985,1988), que são as funções de carreira e as 

funções psicossociais. 

Os Mentores citaram que não recebem recompensas financeiras por ser Mentor. Destacam que 

as recompensas mais importantes que receberam não foram as monetárias, e sim a satisfação 

de compartilhar e ver o desenvolvimento de um colega. Porém, ficou evidente que Programas 

de Mentoria precisam melhorar as recompensas ao Mentor. 

Algumas médias das respostas dos Mentores emergiram de forma diferente nas regiões do 

Brasil, mesmo que essa diferença tenha sido de 0,4 da maior para a menor, onde eles falaram 

sobre as suas experiências com programas de Mentoria. A Região Norte foi a que apresentou 

um maior índice (de média=4,6, variando de 1 a 5, onde 1 é nunca e 5 é sempre) de benefícios 
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que as outras regiões, seguida pela Região Centro Oeste (média=4,5), Região Sul 

(média=4,4), Região Nordeste e Sudeste (média=4,2) com o mesmo índice. Demonstrando 

assim que mesmo havendo diferença entre elas, todas se sentiram beneficiadas com os 

processos de Mentoria. Porém, mesmo que pequena, a Região Norte apresentou uma média 

maior nos benefícios recebidos pelo Mentor, que as demais regiões. 

Porém, os benefícios de desenvolvimento gerados pela Mentoria se estenderam para o 

Mentorado e a organização. Estes foram salientados, em ordem crescente de importância 

atribuída pelos Mentores, como sendo: a transferência de Cultura Organizacional para os 

Mentorados; a Gestão do Conhecimento; a Aprendizagem Interpessoal; orientação e 

desenvolvimento de carreira para os Mentorados; desenvolvimento de habilidades e 

competências para os Mentorados; Maior índice de confiança do Mentorado; integração do 

Mentorado na empresa; Melhoria dos processos de trabalho na empresa; a sucessão na 

organização, o Diferencial Competitivo na empresa; desenvolvimento de soluções 

diferenciadas; a modelagem de papéis; aumento da produtividade na empresa; suporte pessoal 

ao Mentorado; preenche lacuna intercultural e supre de informações o Mentorado. 

Os três benefícios citados como os mais importantes que foram gerados pelos programas de 

Mentoria para os Mentorados e organização, formam um tripé de importância da Mentoria 

porque ele atinge o objetivo primordial do processo. Ele promove a transferência da cultura 

organizacional para os Mentorados, faz a gestão do conhecimento organizacional e gera 

aprendizagem interpessoal para os envolvidos no processo. 

O que se pôde perceber é que os programas de Mentoria Formal foram geradores de amplo 

desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, para todos os envolvidos nos processos, 

assim como, proporcionou diversos benefícios, tanto para o Mentor, Mentorado e 

organizações. Porém, houve uma diferença na média geral das respostas dos benefícios 

recebidos pelos Mentorados e pela organização. Uma diferença de 0,8 entre a média maior e a 

média menor. A região Centro Oeste obteve uma média de 4,8 (variando de 1 a 5, onde 1 é 
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nunca e 5 é sempre), a Região Norte de 4,3, a Região Nordeste de 4,1 e as Regiões Sudeste e 

Sul com média de 4,0. Demonstrando assim que os Mentores da Região Centro Oeste 

perceberam que os Mentorados e a empresa obtiveram mais benefícios que as demais regiões, 

com quase média máxima de 5.  

Buscando Verificar os motivos que levam as empresas, a não utilizarem a Mentoria, já que 

ela é vista como ferramenta de gestão do conhecimento, melhoria dos processos de trabalho e 

geradora de aprendizagem interpessoal na organização, se buscou as respostas através dos 

Mentores que participaram dos programas de Mentoria, e se obteve alguns dados que serão 

aqui explicitados de forma resumida. 

Os Mentores que participaram deste estudo identificaram como o maior motivo das empresas 

não utilizarem programas de Mentoria Formal é porque elas desconhecem o que é o processo 

de Mentoria. Percebeu-se uma necessidade de disseminação do que é um Programa de 

Mentoria, suas fases, funções, necessidade de acompanhamento e treinamento dos envolvidos 

para que se crie e se compartilhe uma cultura de Mentoria. 

Daí a importância de se realizar estudos e fazer publicações a cerca do tema para proporcionar 

um conhecimento dessa prática. Há de se destacar que isso também pode ser fruto de um 

despreparo dos gestores, desde a formação acadêmica em instituições de ensino superior que 

não contemplam em seus programas curriculares tópicos que falem sobre a Mentoria nas 

organizações, até os cursos de formação continuada e qualificação profissional em 

gerenciamento empresarial essa lacuna persiste. 

Outros aspectos foram citados com menos relevância, tais como: o fato de programas de 

Mentoria ser algo difícil de implantar; ou as empresas não têm uma preocupação com a gestão 

do conhecimento; ou quando conhecem a Mentoria, não a consideram uma ferramenta 
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importante; ou as empresas utilizam outra prática de gestão do conhecimento; ou os 

programas de Mentoria requerem muito tempo e dedicação dos Mentores envolvidos no 

processo, tornando-os inviáveis. 

Com o objetivo de Identificar os aspectos culturais brasileiros que podem influenciar 

positivamente ou negativamente os processos de Mentoria Formal na organização, se 

questionou dos Mentores respondentes a identificação dos mesmos. Com isso fluiu os 

seguintes aspectos. 

Os aspectos culturais que mais influenciam positivamente o processo de Mentoria, na visão 

dos Mentores são a Flexibilidade, a Plasticidade e o Coletivismo, demonstrando assim que a 

Mentoria requer para todos que estão envolvidos, capacidade de inovação, adaptação e 

criatividade das pessoas para aceitar as novas práticas e costumes da organização. Desse 

modo, todos sentem-se iguais dentro do seu grupo e priorizam metas grupais. 

Outros aspectos positivos também se demonstraram importantes, tais como, Orientação a 

longo prazo, Valores Femininos, Orientação a curto prazo, Formalismo e Valores Masculinos. 

Aspectos culturais que podem influenciar negativamente foram também relatados pelos 

Mentores respondentes. Os que emergiram com maior percentual de respostas foram, o 

Fatalismo, a Malandragem ou Jeitinho brasileiro e a Resistência à Mudança ou Incerteza, 

demonstrando assim que uma postura passiva diante das ações na organização, ou o uso do 

jeitinho brasileiro para tirar proveito contornando as regras institucionais e com resistência a 

mudanças, não contribui, tendo em vista que a Mentoria foi apontada acima como 

influenciada por um ambiente inovador, adaptável e criativo. 
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Outros aspectos negativos também foram apontados, tais como, a Desigualdade de Poder e 

Hierarquia, Individualismo, Paternalismo, Aventureiro, Sensualismo e Personalismo. 

Os aspectos culturais positivos apontados favorecem essa prática de Mentoria nas 

organizações. Também, os aspectos culturais com influência negativa servem de referencial 

para uma melhoria e ajustes dos programas em andamento. Os Mentores ao nomearem 

aqueles aspectos negativos, faziam acompanhados de algo positivo. Eles fizeram questão de 

dar ênfase no seu discurso ao dizer que, mesmo tendo aspectos negativos, o programa tem o 

seu valor positivo. Eles revelaram valores, benefícios gerados e importância do programa, 

mas também a necessidade de ajustes para que pudesse gerar um programa mais maduro 

dentro das expectativas por eles sentidas. 

A fim de Identificar se as organizações que utilizam programas de Mentoria Formal 

percebem esta ferramenta como geradora de diferencial competitivo através do 

conhecimento, se buscou nas respostas que emergiram do questionário respondido pelos 

Mentores aspectos que levem a essa identificação. 

Os Mentores que participaram de programas de Mentoria Formal perceberam que esta 

ferramenta promove a gestão do conhecimento e o diferencial competitivo nas organizações.  

Os fatores de sucesso dos programas de Mentoria apontados pelos Mentores servem de base 

para o aprimoramento dos programas já existentes, e de referência para a criação de novos 

programas de Mentoria, não deixando de lado a importância que tem o aspecto mais 

fundamental que permeia por todo o processo de Mentoria, que é o Conhecimento.  

 



 

196 

 

As organizações têm buscado o Conhecimento como Diferencial Competitivo, por meio das 

pessoas, porque estas são o maior diferencial competitivo para a otimização das estratégias 

organizacionais. É através das pessoas que o conhecimento é instrumentalizado na Mentoria, 

e esta percepção provoca o pensar que Programas de Mentoria são geradores desse 

diferencial. Então, Programa de Mentoria Formal é uma ferramenta que faz a Gestão do 

Conhecimento e este é quem faz o Diferencial Competitivo nas organizações. 

Escrever as conclusões parece, por fim, algo que traduza os objetivos propostos. Porém, os 

resultados encontrados geram novas inquietações que serão posteriormente expostas, bem 

como, serão descritas algumas limitações deste trabalho. Neste sentido, inicia-se com algumas 

contribuições relevantes deste estudo que são aqui retomadas: 

• Este estudo apresentou características inéditas sobre os fatores de sucesso de 

Programas de Mentoria Formal em um país que praticamente os desconhece, e os 

benefícios gerados por eles para o Mentor, Mentorado e para a empresa. 

• Também há de se destacar que ele foi realizado utilizando em sua amostra a relação 

entre o PIB (nas diversas regiões do Brasil) e a distribuição da mesma. 

• Ainda, para os estudos da Mentoria no Brasil este trabalho traz grandes contribuições 

por retratar a realidade nacional e apontar caminhos para a preservação do 

conhecimento tácito, que é um problema não só em nosso país, ou seja, aponta 

caminhos para as organizações nacionais alcançarem a melhoria da gestão do 

conhecimento. 

• Apontou aspectos relevantes como fatores culturais que podem influenciar 

positivamente e negativamente processos de Mentoria.  

• Mostrou motivos das empresas não utilizarem programas de Mentoria face a apenas 

10,9% das empresas brasileiras utilizarem essa prática.  

• Suscitou o que está implícito nas empresas que atrapalham a ascensão dos programas 

(que são os pontos negativos apontados pelos Mentores).  

• Evidenciou o que precisa ser feito para o deslanchar dos programas de Mentoria nas 

organizações. 
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• Realçou os benefícios que não são recebidos pelos Mentores e que eles julgam 

importantes e 

• Ressaltou que Programa de Mentoria Formal promove um diferencial competitivo na 

empresa através do conhecimento. 

Fazer uma gestão do conhecimento se faz urgente nas empresas que estão com os seus 

funcionários mais velhos se aposentando e levando consigo, em suas mentes os seus 

conhecimentos adquiridos ao longo de experiências profissionais. Ao mesmo tempo, a 

geração mais nova que está entrando na organização está perdendo a oportunidade de ter 

contato com este conhecimento tácito. Nesse sentido, os programas de Mentoria que facilitam 

a transferência de conhecimento tácito, podem ser a alternativa para esta gestão. 

Frente a isto, o que pode ser realizado pelas organizações é a prestação de maiores 

informações e esclarecimentos sobre o que é programas de Mentoria, os benefícios que ele 

geram para os Mentores, Mentorados e organização. E assim, permitir que essa informação 

seja disseminada e permeie por toda a organização fazendo com que o tema se torne comum a 

todos os funcionários, proporcionando com isso processos de Mentoria mais conscientes e 

com maior comprometimento. Até porque, foi relatado por vários Mentores que eles 

percebiam que existiam processos de Mentoria Informal que aconteciam espontaneamente 

entre os funcionários. 

Como também, pode ser implantado nos conteúdos programáticos das instituições de ensino, 

esse tema, face a "Gestão do Conhecimento", vir recebendo mais ênfase na literatura, mais 

enfaticamente, se tratando de ferramentas tecnológicas. É responsabilidade social da 

universidade divulgar um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional, 

principalmente porque a universidade está lidando com aprendizes. A universidade pode 

também ser o veículo de trazer a Mentoria da teoria para a prática. 
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Este estudo apresenta algumas limitações. Pelo tamanho da amostra, sugere-se replicar o 

estudo com outros tipos de amostra ou com amostras maiores. Outro aspecto, é a utilização 

apenas do questionário como única fonte de recolha de dados. Por isso, o estudo pode ser 

replicado com o uso de entrevistas aos gestores dos programas de Mentoria, com os 

Mentorados e com os superiores hierárquicos do topo das instituições.  

Este tema gera a necessidade de novos estudos, principalmente, face ao desconhecimento que 

as pessoas e empresas têm sobre a Mentoria Formal no Brasil. Estudos com os Mentorados 

também se faz importante para que possa ser percebido o outro lado do processo. Estudo de 

programas de Mentoria nas empresas por seguimento, por tipo ou pelo tamanho da empresa. 

O questionário pode ser reaplicado em outra amostra e ser feito um estudo comparativo. O 

importante é ampliar os estudos sobre o tema para que se possa aumentar as informações e 

divulgação sobre o mesmo. 
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 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO 
 
 
 

Recife (PE), 22 de abril de 2014. 
 
 
 
 
Prezado Mentor, 
 
 
 
 
Pesquisa Doutoramento em Gestão - Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD): Você 

foi selecionado, pela sua experiência profissional, para participar de pesquisa sobre Mentoria, que visa 

fundamentar tese da doutoranda Lyana Jacqueline Salgues.  

 

Sua contribuição é de fundamental importância para a investigação promovida sob o título provisório 

de: “PROGRAMAS DE MENTORIA: uma prática de Gestão do Conhecimento nas 

organizações”, em razão de sua experiência pessoal como Mentor. 

 

Ressalta-se que a participação na pesquisa é voluntária e não haverá identificação dos respondentes. 

No entanto, as suas percepções são de extrema valia, razão pela qual solicita-se a resposta a todas as 

questões. Dúvidas ou sugestões sobre o questionário ou a tese poderão ser dirimidas diretamente com 

a pesquisadora pelo telefone: 81-99652124 ou e-mail: lyanasalgues@gmail.com 

 
 
 

 
Antecipadamente grata, 

____________________________ 
Lyana Jacqueline de V. Salgues 
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UNIVERSIDADE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO 
DOUTORAMENTO EM GESTÃO 

 
 
1. Dados iniciais. 
 

Qual a sua idade?  ____________ anos 

Qual o seu gênero?         �   Masculino         �  Feminino       �   Outro 

Qual sua escolaridade?   �  Ensino Médio    �  Graduação    �  Especialização    �  Mestrado    �  Doutorado 

Qual seu estado civil?      �  Solteiro         �  Casado       �  Divorciado      �  Separado 

Qual foi o Estado onde ocorreu a Mentoria?______________________________________________ 

 
2. A maioria das empresas no Brasil NÃO utiliza Programa de Mentoria. Você acha que é porque (pode ser mais 
de uma opção): 
 

�  Desconhecem o processo de Mentoria. 

�  Não acham importante A Mentoria. 

�  Programa de Mentoria é muito caro. 

�  Programa de Mentoria é difícil de implantar na organização. 

�  Programa de Mentoria requer muito tempo dos Mentores. 

�  Utilizam outra prática de gestão do conhecimento. 

�   Não há uma preocupação com a gestão do conhecimento. 

 
�  Outro:________________________________________________________________________ 
 
3. Os Programas de Mentoria podem gerar benefícios para o Mentor, Mentorado e a organização. Na sua 
percepção, quais os benefícios que o Mentor e a empresa recebem com a Mentoria? Com que frequência 
você encontra esses aspectos nos processos de Mentoria (considerando uma escala de 1 a 5 onde 1 é “nunca” e 5 
é “sempre”). 
 

Benefícios que o Mentor recebe com a Mentoria: Na Empresa Não sei 
O Mentor Gosta de ser Mentor 1 2 3 4 5  
O Mentor Cresce com a relação Mentor-Mentorado 1 2 3 4 5  
O Mentor se sente Verdadeiro na relação com o Mentorado 1 2 3 4 5  
O Mentor tem satisfação em Compartilhar conhecimento 1 2 3 4 5  
O Mentor tem satisfação na Carreira  1 2 3 4 5  
O Mentor tem satisfação em Ser um exemplo para o Mentorado 1 2 3 4 5  
O Mentor tem ou desenvolve Amizade com o Mentorado  1 2 3 4 5  
O Mentor recebe Treinamento para ser um Mentor 1 2 3 4 5  
O Mentor sente satisfação Emocional em ser Mentor 1 2 3 4 5  
Sente satisfação pelo Desenvolvimento Profissional do Mentorado 1 2 3 4 5  
Sente satisfação pelo Desenvolvimento Pessoal do Mentorado 1 2 3 4 5  
O Mentor sente que se o Mentorado crescer, ele cresce com ele 1 2 3 4 5  
O Mentor recebe Recompensas Financeiras por ser Mentor  1 2 3 4 5  
O Mentor recebe outras Recompensas por ser Mentor. 
 
Qual (is)?____________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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Benefícios que o Mentorado e a Empresa recebem com a Mentoria: Na Empresa Não sei 
A Mentoria  Supre de informações o Mentorado e a organização 1 2 3 4 5  
A Mentoria auxilia no desenvolvimento de  habilidades do Mentorado 1 2 3 4 5  
A Mentoria  contribui para a modelagem de papéis profissionais 1 2 3 4 5  
A Mentoria  gera maior  Confiança do  Mentorado na organização 1 2 3 4 5  
O Mentor Dá Suporte Pessoal ao funcionário/Mentorado 1 2 3 4 5  
A Mentoria Promove um Diferencial Competitivo na empresa 1 2 3 4 5  
A Mentoria Promove a Gestão do Conhecimento 1 2 3 4 5  
A Mentoria Desenvolve Competências no funcionário/Mentorado 1 2 3 4 5  
A Mentoria  Promove a Integração do funcionário à empresa 1 2 3 4 5  
A Mentoria favorece a  orientação e Desenvolvimento na Carreira dos 
Mentorados 

1 2 3 4 5  

A Mentoria Promove a Sucessão dentro da empresa 1 2 3 4 5  
A Mentoria Promove Melhoria aos processos de trabalho 1 2 3 4 5  
A Mentoria Promove Aumento da Produtividade na empresa  1 2 3 4 5  
A Mentoria Desenvolve Profissionais capazes de Criar Soluções diferenciadas 1 2 3 4 5  
A Mentoria Promove Aprendizagem Interpessoal 1 2 3 4 5  
A Mentoria Transfere Cultura Organizacional para os funcionários/Mentorados 1 2 3 4 5  
A Mentoria Preenche Lacuna Intercultural entre as pessoas  1 2 3 4 5  
A Mentoria Desenvolve Seguidores 1 2 3 4 5  
A Mentoria Melhora os Resultados da empresa 1 2 3 4 5  
Outro benefício: 
 

      

 
4. A partir dos traços culturais brasileiros observados nas organizações, marque como você acha que eles 
influenciam no Processo de Mentoria: 

 
Traços culturais brasileiros 

 

Influência 
positiva 

Influência 
negativa 

Não 
Influencia 

Paternalismo – onde o superior dá ordens    
Desigualdade de Poder e Hierarquia – concentração de poder, 
autoridade 

   

Personalismo – amizades na resolução de problemas, privilégios    
Malandragem – jeitinho brasileiro, contornar regras e normas    
Sensualismo – o uso do sensual nas relações sociais    
Aventureiro – mais sonhador que disciplinado    
Flexibilidade – inovação, adaptação, criatividade das pessoas    
Formalismo – apego às leis e regras    
Fatalismo – postura passiva, postura de expectador    
Valores Masculinos - agressividade, assertividade, performance    
Valores Femininos – cuidado, igualdade, qualidade de vida    
Resistência à mudança - agrada e protege    
Plasticidade – aceitação do novo, assimilação de práticas e 
costumes 

   

Individualismo – as pessoas querem ser únicas, distintas    
Coletivismo – as pessoas se sentem similares aos demais 
integrantes de seus grupos e priorizam as metas grupais 

   

Orientação a longo prazo - adoção de comportamentos de 
austeridade e perseverança, voltados a recompensas futuras 

   

Orientação a curto prazo - respeito à tradição, autorrespeito e 
prestígio, baseado no passado e no presente 

   

Outro aspecto cultural: 
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5. Comentários, dificuldades, aspectos positivos e/ou negativos que queira ressaltar sobre Programas de 
Mentoria: 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Comentários e Sugestões sobre a pesquisa: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


