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Na Procter &
Gamble, a

mentoria tem sido
útil após as
aquisições.

Juliana, da P&G,
foi fundamental

para a adaptação
de André Quadra,

ex-WelIa

Vale a pena ter um mentor?
PATRÍCIA CANÇADO

N a mitologia grega, Mentor era o
sábio e fiel amigo a quem Ulisses

confiou a educação de seu filho Telê-
maco antes de partir para a Guerra de
Tróia. De acordo com a narrativa homé-
rica, a própria deusa da sabedoria, Ate-
na, escolhia as palavras com que Men-
tor dava seus conselhos. Atena jamais
pôde ser encontrada para comentar es-
sa afirmação, mas a palavra mentor
passou para todas as línguas como si-
nônimo de conselheiro sábio e confiá-
vel. Também deu nome a uma das prá-
ticas que cada vez mais se espalham
pelas grandes empresas: a mentoria.

A mentoria é um acompanhamento
formal de toda a carreira de um pro-
fissional cujo talento e potencial são re-
conhecidos pela empresa. Em geral,
é feita por um colega de trabalho, al-
guém mais experiente, numa posição
hierárquica superior, mas não necessa-
riamente o chefe. Às vezes, o mentor
também pode ser um profissional res-
peitado, de fora da empresa. Ele aten-
de com hora marcada e tem objetivos
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a cumprir, como dar mais segurança ao
executivo ou orientá-lo. Ele acompa-
nha cada passo da carreira dele, orien-
ta as tomadas de decisão e procura en-
sinar a lidar com a politicagem no am-
biente de trabalho. O trabalho mais in-
tenso ocorre em períodos de promoção,
adaptação a novas culturas, transição
de comando, mudança de cidade ou
país. "O mentor é fundamental nas em-
presas modernas, que têm jovens bem
formados academicamente, mas ima-
turos para assumir cargos de responsa-
bilidade ", afirma Willian Bull, da con-
sultoria de recursos humanos Mercer.

Nos Estados Unidos, a mentoria virou
rotina. Um exemplo clássico foi a pas-
sagem do bastão na presidência da
GE, uma das maiores empresas do
mundo. O ex-presidente Jack Welch
passou um bom tempo como mentor
de seu sucessor, Jeff Immelt. Mas se-
rá que essa prática funciona em todas
as empresas? Uma pesquisa recente
feita pela Harvard Business Review,
uma das mais respeitadas revistas de
administração do mundo, dá um sinal
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positivo. No estudo, foram entrevista-
dos 1.250 executivos americanos. Dois
terços deles tiveram um mentor em sua
carreira. Segundo a pesquisa, eles são
mais bem recompensados e mais sa-
tisfeitos com o trabalho que os colegas
que não contaram com um mentor.

No Brasil, um dos exemplos mais an-
tigos e bem-sucedidos é a Rhodia. Co-
mandar a empresa, uma máquina que
soma R$ 1,8 bilhão em vendas e 3.100
funcionários na América Latina, não é
uma tarefa trivial. Pois os três últimos
presidentes foram antes conduzidos por
um mentor. O atual, Marcos De Marchi,
passou dez meses, em 2005, sendo trei-
nado pelo presidente, anterior, Walter Ci-
rillo. Há quatro meses, Cirillo se aposen-
tou e De Marchi assumiu o comando da
empresa. Ainda hoje, liga para pedir
conselhos ao antecessor. "Ele me mos-
trou todas as áreas da empresa, disse
o que era importante, os desafios que eu
teria pela frente, e me ensinou a agir
diante de situações difíceis", diz De Mar-
chi. " O processo acabou com inquie-
tações na empresa e me deu autocon-
fiança para tocar a companhia." >
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Os executivos Peter,
Alain, Selma e
Márcia (em sentido
horário) são
candidatos ao papel
de mentor na
Telemar. A empresa
vai treinar 300

-jovens talentos

Marcos De Marchi,
o novo presidente

da Rhodia, passou
dez meses sendo

treinado por
seu antecessor

O processo é mais comum nos car-
gos de alto escalão, quando um exe-
cutivo é preparado para assumir o co-
mando de uma área ou de toda a em-
presa. Mas há empresas que esten-
dem o programa de mentoria a um
grupo maior de empregados. A Tele-
mar vai começar, nos próximos dias,
um programa ambicioso para treinar
300 pessoas que a empresa conside-
ra seus futuros líderes. Para cada um
desses profissionais, ha-
verá um mentor. O obje-
tivo da Telemar é reter ta-
lentos, o bem mais valio-
so e disputado na econo-
mia do conhecimento. A
meta é conseguir manter
90% dessa turma na em-
presa após três anos. "A
Telemar tinha espaço pa-
ra discutir processos e re-
sultados. Só não tinha
para debater as aspira-
ções dos profissionais. Agora vai ter",
diz Júlio Fonseca, cujo cargo na Te-
lemar tem um nome revelador: dire-
tor de gente.

A mentoria também é útil depois de
fusões ou aquisições, fenômeno que
tem se tornado mais comum com a
globalização e concentração dos mer-
cados. Na Procter & Gamble, a pre-
sença do mentor facilitou a adapta-
ção dos funcionários da alemã Wel-
la à cultura da americana P&G. O ca-

É preciso
compromisso e
afinidade entre
os profissionais

para que a
prática tenha

sucesso

rioca André Quadra, ex-Wella, foi
buscar na executiva Juliana Schahin,
com dez anos de P&G, o norte para
entender os processos da empresa.
Para a mentora, conselheira de outros
cinco funcionários, o processo tam-
bém é importante para descobrir ta-
lentos. "Você consegue tirar das pes-
soas o que elas têm de melhor", diz
Juliana, diretora de marketing da
P&G. "Além disso, cria um ambiente

de diálogo produtivo pa-
ra o negócio."

Mas isso não significa
que a mentoria seja uma
solução fácil nem sem
custo. De acordo com os
especialistas, ela de-
manda muito tempo e
energia. Quem não tem
disponibilidade para in-
vestir no aprendizado
nem deve pensar em ter
ou ser um mentor. Tam-

bém é preciso compromisso e afinida-
de entre os profissionais para que a
mentoria tenha sucesso. Outro proble-
ma é quando ela se torna apenas uma
regra burocrática e torna obrigatórias
práticas que devem ser seguidas com
bom senso. Assim como todas as téc-
nicas de gestão, a mentoria não po-
de se tornar uma camisa-de-força -
conselho que, segundo consta, a pró-
pria deusa Atena teria enviado por
meio do mitológico Mentor. •
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