
GESTÃO PESSOAL

A importância do mentor
num mundo hipercompetitivo
Empresas de serviços profissionais andam tão concentradas em ganhar dinheiro que estão
esquecendo de cultivar talentos.

Thomas J. DeLong, John J. Gabarro e Robert J. Lees

EPOIS DE 10 ANOS de crescimento acelerado, a Freed-
man-Miller, consultoria de porte médio com sede na
cidade americana de Seattle, enfrenta dificuldades. A
rotatividade de funcionários de baixo e alto escalão

vem subindo e a firma pena para reter profissionais em número
suficiente para atender a clientes atuais — que dirá conquistar
novos. A cultura de lealdade e cooperação que reinava cinco
anos antes praticamente desapareceu. Jovens profissionais con-
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sideram seu passe livre e partem assim
que surge uma oportunidade melhor.
Outros — mulheres e homens — saem
para preservar o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional. Funcionários vol-
ta e meia reclamam que os sócios não
fazem nenhum esforço para ajudá-los a
crescer e a se desenvolver. Já os sócios se
perguntam por que gastar energia culti-
vando funcionários que provavelmente
deixarão a firma de qualquer maneira.

Nisso, a Freedman-Miller (nome fic-
tício) não está sozinha. Nos últimos se-
te anos, estudamos a fundo mais de 30
firmas de serviços profissionais (FSPs):
organizações multifuncionais de porte
grande e presença mundial, bem como
firmas pequenas com menos de 20 pro-
fissionais. Vimos que muitas organiza-
ções de estatura modesta no passado
— incluindo escritórios de advocacia,
consultorias, firmas de auditoria, bancos
de investimento, agências de marketing,
hospitais, firmas de gestão de recursos,
universidades — estão se "corporatizan-
do" à medida que crescem rapidamente
em porte e complexidade. Seus profis-
sionais começam a sentir que são meras
pecas na engrenagem. Uma avalanche
de ditames — protocolos padronizados,
metas de faturamento e alavancagem,
conformidade com normas — deixa os
sócios se sentindo assoberbados, aliena-
dos, sem voz nas decisões. É como disse
um deles: "Quando vi que já não conhe-
cia os profissionais que estavam sendo
promovidos a sócios, desisti de criar um
clima de inclusão".

Qual a saída para que firmas como a
Freedman-Miller revertam essa tendên-
cia tão nociva? Nas páginas seguintes
sustentamos que, para poder sobreviver,
a FSP deve ressuscitar a instituição do
mentoring — principal vítima da hiper-
competitividade e do crescimento ace-
lerado desse tipo de empresa. Com base
em nossa pesquisa, abordamos os princi-
pais problemas enfrentados pela FSP ao
traçar estratégias para o uso de mentores
e mostramos soluções até aqui adotadas
por firmas de vanguarda nessa matéria.

Que fique bem claro: reinventar o
modelo tradicional de mentoring não

será fácil. Para começar, o mentoring
em FSPs não se presta a uma aborda-
gem corporativa e sistematizada, já
que jovens profissionais não gostam
de sistemas e querem tratamento per-
sonalizado (veja o quadro "O que faz
um mentor"). Além disso, não basta dar
essa atenção pessoal aos 20% na elite
de seus jovens colaboradores: todo
profissional na firma precisa de uma
orientação ajustada a suas necessidades
específicas, sobretudo se houver pou-
cas oportunidades de aprendizagem
no próprio trabalho. Por último, líderes
de FSPs precisam entender que o men-
toring é uma via com várias mãos: um
sócio deve ser mentor de seus colabo-
radores, mas um colaborador também
precisa ser mentor de outros.

Mentor: vítima da competição
A dura realidade da sobrevivência no
setor de serviços profissionais é que a
competição é brutal. Num mundo de
barreiras comerciais em queda, no qual
empresas competem tanto em escala
como em escopo, a prestadora de servi-
ços profissionais deve acompanhar essa
clientela em sua jornada. Muitas firmas
regionais hoje precisam ter presença
mundial para atender satisfatoriamen-
te a uma grande conta — motivo da in-
cessante consolidação no setor.

Peguemos a arena de auditoria, que
nos últimos dez anos passou a ser do-
minada por quatro grandes firmas in-
ternacionais: PricewaterhouseCoopers,
KPMG, Deloitte e Ernst & Young. À me-
dida que essas organizações foram cres-
cendo, sua carteira de serviços e sua base
de clientes ficaram cada vez mais simila-
res. Com menos diferenciais, a disputa
passa a se concentrar no preço e, em cer-
ta medida, na flexibilidade frente a exi-
gências do cliente — com efeitos poten-
cialmente desastrosos. Para piorar, crises
em empresas como Enron e WorldCom
trouxeram mais normas — leis como a
americana Sarbanes-Oxley, de 2002 —,
aumentando ainda mais a carga de tra-
balho e o risco de profissionais.

Não é só na indústria de auditoria
que a competição acirrada e exigências

regulatórias passaram a exigir mais tem-
po do profissional. Praticamente todo
sócio de um banco de investimento, de
um escritório de advocacia ou de uma
firma de relações públicas precisa mos-
trar como está utilizando seu tempo e
os recursos da empresa. Isso significa re-
alizar mais tarefas administrativas sob
maior vigilância, o que não contribui
para o moral. E, devido à globalização,
um sócio precisa conduzir projetos em
filiais e departamentos distintos simul-
taneamente, com profissionais que até
ali nunca trabalharam juntos.

Diante de tanta pressão, algo tinha de
ceder na FSP — e esse algo foi o pro-
cesso de mentoring. Um profissional em
início de carreira que entrasse para uma
firma 20 anos atrás podia contar que
os sócios o tratariam como um pupilo.
Havia um acordo implícito de que um
sócio mostraria ao jovem o caminho das
pedras e orientaria seu desenvolvimento
dentro da organização. Hoje, um sócio
desses pode ter até 20 colaboradores
para orientar; relacionamentos outrora
fundados num acordo tácito hoje são
contratuais. Por mais que o sócio goste
de formar pessoas, é impossível cultivar
um grupo de colaboradores próximos e,
ao mesmo tempo, exercer sua função na
firma, administrar projetos, realizar tare-
fas administrativas e, às vezes, tocar um
projeto especial para o sócio-gerente.

A insatisfação em FSPs se manifesta
em evidências tanto anedóticas como es-
tatísticas. Todos os indivíduos com mais
de 40 anos com quem falamos eram ca-
pazes de citar um mentor em sua vida
profissional, o que em geral não ocorria
com gente mais nova. Um jovem fun-
cionário de um banco de investimentos
desabafou: "Não só trabalho com uma
série de colaboradores sem nenhum
supervisor de fato como, depois de to-
dos esses meses, nenhum sócio me pro-
curou, nem que fosse para um almoço.
Sei que sou o responsável por minha
carreira, mas os sócios que vejo só pen-
sam neles mesmos e em cumprir suas
metas". Não surpreende, portanto, que
o índice acumulado de evasão de pro-
fissionais em escritórios de advocacia
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no três anos compreendidos entre 2004
e 2006 tenha sido de 19%, o maior des-
de que a entidade americana National
Association for Law Placement (NALP)
começou a conduzir o levantamento,
cerca de uma década atrás. O porte dos
escritórios nitidamente pesa. Dados da
sondagem da NALP mostram que em
firmas com menos de 100 profissionais
esse índice costuma ser 50% inferior ao
de escritórios com mais de 500 advo-
gados. Nesse campo, até a definição de

Um jovem profissional segue buscando
um mentor que possa lhe dar orienta-
ção, estímulo e espaço para crescer.

A necessidade de suprir jovens pro-
fissionais de mentores soa óbvia, banal
até. Com efeito, boa parte do apelo de
uma F SP costumava ser seu tradicional
modelo de mentor e pupilo. À medida
que essas firmas foram crescendo, no
entanto, o mentor teve de virar gerente
— papel que não condiz naturalmente
com a maioria dos que ingressam nu-

O mentoring em firmas de serviços profissionais não se
presta a uma abordagem corporativa e sistematizada, pois
jovens profissionais querem tratamento personalizado.

"pequeno" mudou: em sondagens feitas
dez anos atrás, pequeno era o escritório
com menos de 50 profissionais; hoje, é
aquele com menos de 100.

Para FSPs na maioria dos setores, um
índice de rotatividade tão elevado é in-
sustentável. Primeiro porque cada co-
laborador que sai traz um custo real de
contratação e assimilação de um subs-
tituto. A Deloitte calcula, por exemplo,
que terá de contratar 50 mil profissio-
nais nos próximos cinco anos só para
dar conta do nível normal de demanda
e rotatividade. Mais importante, contu-
do, é o fato de que uma FSP depende de
sua gente: sua vantagem competitiva
está menos na escala e no escopo dos
serviços (já que as adversárias são igual-
mente grandes e diversificadas) do que
na qualificação e na rede de contatos
dos profissionais da casa. Sem a cama-
radagem e o genuíno senso de parceria
que exibia lá atrás, uma FSP vai penar
para recrutar — que dirá reter — os ta-
lentos de que precisa para sobreviver.

ma FSP. Empresas como GE e Procter
& Gamble tendem a atrair aspirantes
a gerente — mas não FSPs, cujos pro-
fissionais não raro menosprezam os
deveres da gestão. Isso deixa o líder da
FSP num beco sem saída: se promove
alguém de desempenho estelar a um
posto de liderança, é provável que essa
pessoa não seja muito boa na gestão de
pessoas, ou não tenha interesse nisso;
já se promove alguém de menos des-
taque, a pessoa não terá credibilidade
para inspirar autoridade. O resultado?
Problemas com pessoal se acumulam, o
mentoring definha e a FSP busca a aju-
da de terceiros. Os 20 principais escritó-
rios de advocacia dos EUA, por exemplo,
estão contratando mais profissionais de
RH com especialização na formação de
líderes para ensino de técnicas de re-
lações humanas e mentoring, entre ou-
tras (300 profissionais hoje, ante 6o sete
anos atrás). Um especialista desses con-
tou: "Se esses sócios dessem atenção a
seu pessoal, eu quase não teria trabalho.
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Passo a maior parte do tempo conser-
tando o estrago causado por sócios que
geraram conflitos interpessoais ou sim-
plesmente ignoraram uma parte funda-
mental de suas responsabilidades".

Vejamos, agora, o que é preciso
para erguer uma estrutura básica de
mentoring em sua jovem equipe de
profissionais. Os quatro princípios que
discutimos devem servir de norte no
admirável — e competitivo — mundo
novo dos serviços profissionais.

PRINCÍPI01
Mentoring é pessoal
É ilusão achar que um sistema padro-
nizado de mentoring vai resolver seus
problemas. Recompensar um sócio por
interagir de modo programado com su-
bordinados simplesmente não funciona.
Quando falamos sobre um sistema for-
malizado de mentoring com o sócio de
uma F SP, o executivo revirou os olhos e
disse: "Por favor, chega de sistemas inú-
teis de mentoring. Tenho mesmo de per-
der meu tempo levando subordinados
de outro departamento para almoçar?
Só pode ser piada". Esse tipo de reação
surge quando o processo de mentoring
vira uma farsa estilizada, desprovida de
qualquer aprendizado real.

O tipo altamente independente e
movido a conquistas atraído por FSPs
suspeita de tudo o que cheire a burocra-
cia e não tolera uma orientação genéri-
ca. Quer, isso sim, um feedback direto e
concreto de um profissional graduado
que exiba um interesse pessoal em sua
carreira. Um novo colaborador exige
certa dose de previsibilidade, mas está
disposto a suar a camisa. Assim como
um atleta de nível internacional, esse
profissional tem uma necessidade quase
insaciável de saber como vai seu desem-
penho: quanto mais capaz, maior esse
desejo. Um respeitado mentor de um es-
critório de advocacia contou: "Alguns de
meus melhores profissionais precisam
ouvir minha opinião sobre seu desem-
penho na segunda-feira e, de novo, na
quinta. Não há feedback que baste".

Líderes em FSPs devem estar atentos
não só ao volume de feedback oferecido,

mas também ao tom dos comentários.
Nossa experiência mostra que o pessoal
de FSPs tem a incrível capacidade de
detectar o mais leve traço de feedback
negativo. Uma FSP atrai gente extraor-
dinariamente competitiva. Ao entrar
para uma firma, um indivíduo desses
monitora não só o próprio progresso,
mas também o de outros colaboradores.
Sabe quem é destacado para trabalhar
com quem, quem recebe os melhores
projetos, quem parece estar progredin-
do. Além disso, está sempre atento a in-
dicadores de seu próprio desempenho,

colaborador quer fazer, quais são seus
interesses, que habilidades deseja cul-
tivar. Importante, essa tarefa não deve
ser relegada ao RH.

Infelizmente, o próprio profissional
que precisou de elogios e atenção en-
quanto galgava degraus raramente re-
serva um tempo para fazer o mesmo
por colaboradores de escalão inferior.
Mas isso pode mudar. Um sócio já
emprega seus dotes interpessoais com
clientes; precisa apenas estender es-
se tratamento aos subordinados. Essa
atenção adicional deve, no entanto, ser

Pergunte que tipo de trabalho o colaborador quer fazer,
quais são seus interesses, que habilidades deseja cultivar.
Importante, essa tarefa não deve ser relegada ao RH.

às vezes imaginando sinais que não
existem e aumentando o significado
das coisas. Um colaborador interpre-
ta qualquer traço de reconhecimento
— até um "oi" de um sócio graduado
— como sinal de sua posição na firma.
Ter a atenção de um mentor vira uma
maneira vital de competir.

Diante da importância que um cola-
borador pode dar ao mais ínfimo sinal
de reconhecimento, um gesto peque-
no — mas de significado — pode fazer
maravilhas. Sam, que tem um posto
de liderança no escritório de advoca-
cia Milbank, Tweed, Hadley & McCloy,
abordou um advogado com três anos
de casa que, sem que soubesse, estava a
ponto de deixar a firma. Num gesto ca-
sual, Sam deu um tapinha no ombro do
rapaz para parabenizá-lo por sua bela
atuação num projeto. "Um profissional
como você me motiva a ser um líder
melhor aqui", disse Sam. Mais tarde, o
rapaz confessaria que o elogio o deixa-
ra "nas nuvens pelo resto do dia" e "ra-
diante por um mês". Um gesto pequeno,
que consumiu menos de um minuto,
segurou na firma um profissional com-
petente — mas frustrado. Todo sócio
deve ouvir, sondar, mostrar interesse.
Deve perguntar que tipo de trabalho o

distribuída de modo criterioso, sem a
intenção de manipular os outros. Isso
vale sobretudo para FSPs de elite como
Merrill Lynch ou HSBC, onde a maioria
dos colaboradores era o primeiro da tur-
ma na universidade. Já que jovens tão
destacados podem ser muito inseguros,
o mentor deve distribuir sua atenção
de modo justo e meritocrático — ou irá
enfrentar uma revolução.

PRINCÍPIO 2

Nem todos são craques
Embora quase todo colaborador de
uma FSP se julgue da primeira divisão,
nenhuma firma dessas possui apenas
profissionais desse calibre — e nem de-
veria, na nossa opinião. Com efeito, na
FSP típica dos dias atuais, apenas 20%
dos profissionais são da série A; outros
10% são da série B. Os 70% restantes são
da segunda divisão — um vasto grupo
que chamamos de "cidadãos sólidos".
Mesmo em firmas de elite esse pessoal
da segunda divisão é o coração e a alma
da organização. Se forem medíocres, a
firma será medíocre; se forem destaca-
dos, a firma também será. A turma da
primeira divisão, relativamente peque-
na, jamais substituirá esses cidadãos só-
lidos, por melhor que seja.
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Um cidadão sólido difere do astro
em muitos aspectos. Em geral, fica mais
tempo na firma — e, com isso, acumula
conhecimento institucional, o que faz
dele um ativo valioso em caso de fu-
são, cortes ou abertura de novas filiais.
Sua perspectiva é de longo prazo, pois
já atravessou muitos ciclos organiza-
cionais e entende os altos e baixos. Um
cidadão sólido tende a priorizar metas
da organização, e não pessoais, por va-
lorizar a estabilidade, para si e para a
firma. Aliás, tamanha é sua paciência
com o desenvolvimento da carreira que
os gerentes não raro se esquecem dele.

Por isso tudo, a presença de cidadãos
sólidos numa FSP serve para aterrissar
a carismática turma dos craques (que
pode desestabilizar a firma pela alta

manutenção exigida) e para escorar o
pessoal da terceira divisão (que, sem is-
so, talvez afundaria). Nossa experiência
mostra, ainda, que o profissional da série
B tem mais propensão a atuar bem em
equipe do que o astro individualista.

Ainda assim, nosso estudo revela que
entre 67% e 85% dos profissionais de
FSPs possuem uma necessidade extrema
de mostrar desempenho. Isso vale para
profissionais de nível médio, novos só-
cios e sócios veteranos com papel impor-
tante de liderança, independentemente
do porte ou da localidade da firma. Re-
sultado similar foi obtido entre parti-
cipantes de um programa na Harvard
— o Leading Professional Service Firms
— voltado a indivíduos de arenas distin-
tas da prestação de serviços profissionais,

da arquitetura à gestão de recursos à pu-
blicidade. Logo, muitos dos profissionais
com necessidade extrema de galgar pos-
tos são necessariamente da segunda divi-
são. Para nosso espanto, porém, identifi-
camos no estudo apenas um par de FSPs
com estratégias explícitas para premiar e
reconhecer essa turma, da qual o sucesso
da firma no longo prazo tanto depende.

Sócios de FSPs tendem a concentrar
o mentorirtg no pessoal da primeira divi-
são. No começo da década de 2000, por
exemplo, o diretor da divisão de ban-
co de investimento do Morgan Stanley
descobriu que, entre os mais de 20 su-
bordinados diretos que possuía, alguns
lamentavam que só uns poucos recebes-
sem o grosso da atenção. Ao perceber
que não sabia quem estava sendo mais
acompanhado, o diretor começou a mo-
nitorar seus contatos com os colabora-
dores. Logo surgiu um padrão claro: seis
astros de alto desempenho tomavam
mais de 50% do tempo do diretor — com
pedidos de capital e de gente, consultas
sobre promoções e coisas do gênero. Ou
seja, essa turma exigia atenção constan-
te. Pelo menos metade dos subordina-
dos diretos, no entanto, jamais iniciava
o contato com o cabeça da divisão. Dali
em diante, o diretor monitorou suas in-
terações para garantir que sua agenda
incluísse reuniões e jantares em interva-
los regulares com todos aqueles sob sua
tutela. Já o nível de discórdia entre os
subordinados caiu drasticamente.

Não é difícil entender a razão desse
foco nos astros. Primeiro, a maioria dos
sócios também vem da primeira divisão
e, portanto, tende a se identificar com os
craques. Um deles chegou a dizer que
um cidadão sólido da firma não ambi-
cionava um posto de liderança pela for-
mação "inferior" recebida no curso de di-
reito. Segundo, devido ao tempo escasso,
é comum o sócio optar por ser mentor
de quem trará o maior retorno. Contudo,
como todo gerente profissional deveria
saber, o resultado do investimento num
punhado de produtos ou serviços de
margem elevada não é necessariamen-
te maior do que o do investimento em
muitos congêneres de margem inferior.
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Além disso, um cidadão sólido não
exige alta manutenção. Como no caso
de colegas da primeira divisão, um e-
mail ou gesto de consideração pode va-
ler muito. Já que o cidadão sólido tende
a ficar muito grato pela mínima dose de
atenção, há muitas saídas para promo-
ver sua inclusão e desafiá-lo. Uma delas
é instalá-lo em comitês transfuncionais
com gente de toda a empresa, para que
tenha a oportunidade tanto de interagir
com colegas de destaque como de de-
monstrar sua capacidade. Seja lá o que
fizer, crie um sistema para monitorar
quem recebeu reconhecimento e quem
não recebeu. Uma boa F SP monitora
a interação com astros e com cidadãos
sólidos (o quadro "Astro oculto" mostra
o valor de dedicar um pouco mais de
tempo à turma da segunda divisão).

PRINCÍPIOS

Bons projetos são escassos
É óbvio que a alocação de pessoal deve
ser feita com o cliente em mente. Mas
é preciso considerar também o desen-
volvimento da carreira de profissionais
mais jovens. Para monitorar o desen-
volvimento de seus colaboradores, a
consultoria nova-iorquina Katzenbach
Partners mantém um cadastro atualiza-
do das necessidades de crescimento de
cada um e do conteúdo de seu trabalho.
A gerência faz o possível para casar as
necessidades da firma com os desejos
do pessoal. Esse tipo de dedicação traz
frutos. Quando um profissional da Kat-
zenbach explica aos superiores por que
continua na firma, é comum citar o cli-
ma de desenvolvimento profissional, so-
bretudo o genuíno interesse da empresa
em dar a todos tarefas desafiantes. Só
que a Katzenbach é uma firma pequena,
com cerca de 150 profissionais apenas. O
desafio em organizações maiores é não
deixar os colaboradores saírem do radar.

Aqui, é mais fácil falar do que fazer. Da-
vid H. Maister, um dos primeiros acadêmi-
cos a estudar FSPs — e cujo livro de 1993,
Managing the Prqfessional Service Firm,
ainda é a obra seminal sobre o assunto —,
já dizia que um dos maiores problemas
numa firma dessas é a subutilização dos

Astro oculto

Um profissional que chamaremos Alex Parker era sócio de uma grande

multinacional de serviços financeiros. Experiente, com 40 e tantos

anos de idade, tinha 20 anos de casa e executava suas funções com

altíssima competência. Já na conquista de novos clientes, não se saía bem.

Por isso, os colegas o consideravam um profissional sólido, mas não um as-

tro. Colaboradores de escalão inferior não queriam trabalhar com ele — pois

não teriam sua ajuda para obter uma promoção.

Naturalmente, quando foi criado um novo departamento, Alex foi preterido

na liderança. No lugar foi instalada uma profissional ambiciosa. A nova líder do

departamento não sabia o que fazer com o colega. Achava difícil se entrosar

com ele — não só por Alex ser mais velho, mas também por não ser uma es-

trela como ela. Resolveu ignorá-lo e se concentrar em cultivar novos clientes.

Começou, então, a chover trabalho. O pessoal ficou assoberbado. Um

par de colaboradores se foi. Outro caiu de cama. A chefe do departamento

trabalhava mais do que nunca e lamentava que Alex não fosse como ela.

Passou um ano sem que nada se resolvesse. Mais colaboradores deixaram

a firma. O ressentimento se agravava.

Antenado, um sócio graduado buscou a líder do novo departamento para

avisá-la que alguns dos profissionais mais iniciantes sob sua tutela estavam

pedindo transferência. A chefe de Alex ficou sem escolha: teria de explorar

melhor seus recursos. Hesitante, agendou uma série de reuniões importan-

tes com Alex — durante as quais percebeu que ele tinha muito a oferecer.

Quanto mais tempo, atenção e bons projetos dava ao profissional, mais os

colaboradores passavam a procurá-lo. Chegaram à conclusão de que Alex

era bom no que fazia, ainda que não atraísse muita atenção para si mesmo.

Infelizmente, salvo nas firmas mais bem administradas, profissionais

como Alex não costumam ter boas oportunidades para crescer. A tendên-

cia de gerentes é simplesmente instalar indivíduos dessa segunda divisão

em postos em escalões distintos e instruí-los a se virar. Com isso, acabam

dando a impressão de estar claudicando ou de não ter potencial para

brilhar. Na realidade, não raro estão lutando contra as limitações de seu

trabalho, não de sua capacitação.

talentos. Era verdade em 1993 e mais ain-
da agora. Hoje, pode ser dificílimo prome-
ter a um colaborador o trabalho exigente
que essa pessoa precisa para aprender. A
briga por participação no mercado é tão
feroz que simplesmente não há projetos
apetitosos para todo mundo, salvo em
firmas de altíssimo nível. Na falta desse
tipo de projeto, o jovem profissional fica
frustrado — e passa a crer que o grupo
de sócios não liga de verdade para seu
desenvolvimento profissional. Tampouco
crê que o RH irá defender seus interesses.
É aí que entra o mentor.

Uma tática útil, sobretudo em tempos
de escassez de bons projetos, é permitir
que o profissional menos graduado ob-
serve um veterano. É algo particularmen-
te importante para jovens ambiciosos. O
mais cedo possível depois de um colabo-
rador ser admitido à empresa um sócio
deve levá-lo a uma visita profissional a
um cliente — e repassar a esse indivíduo
informações e know-how. Tal sócio deve
dizer ao pupilo qual sua opinião duas ho-
ras antes do começo da reunião e frisá-la
de novo 30 minutos antes do início. Fin-
da a reunião, deve voltar ao tema.
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Outra maneira de compensar a falta
de projetos interessantes é encarregar o
colaborador de tarefas sem ligação com
clientes. Projetos de pesquisa, por exem-
plo, permitem que o profissional vá mais
fundo num campo de seu interesse. Um
colaborador sênior de uma consultoria
foi encarregado de investigar o elo entre
o branding e novos medicamentos sen-
do desenvolvidos por um cliente da in-
dústria farmacêutica. Não tardou para
que ganhasse, por toda a firma, a fama

"criar [sua] própria McKinsey". Embora
o processo seja bastante informal, quem
trabalha na firma é orientado a estabe-
lecer vínculos com subordinados, cole-
gas e sócios para os quais naturalmente
gravita devido a química, a interesses, a
metas comuns. A mensagem é clara: não
é questão apenas de promoções, mas de
desenvolver seu potencial como profis-
sional e como ser humano. Se deseja um
mentor, comece a exibir tal desejo em
sua conduta e, cedo ou tarde, você estará

de especialista na matéria. Atividades
extracurriculares não precisam sequer
ter relevância para a empresa. Um escri-
tório renomado de advocacia, o Heller
Ehrman, permite que profissionais de
alto valor se dediquem, nas horas vagas,
ao trabalho pró bono em causas de alta
visibilidade, dignas do empenho. É al-
go bom não só para a imagem da firma,
mas também para manter um colabo-
rador forte motivado e permitir que se
sinta como um sócio. Um profissional
do Heller Ehrman já trabalhou até com
documentos para otimizar o processo
judicial de detentos em Guantánamo.

PRINCÍPIO 4

Mentoring não ocorre em
mão única
Nem toda a responsabilidade pelo
mentoring pertence aos sócios. Muitos
colaboradores de FSPs logo desistem e
saem em busca de prados mais verdes,
em vez de tentar conquistar a atenção
de mentores e sócios para poder pro-
gredir. O fato é que na FSP de hoje, com
seus recursos limitados, ninguém pode
cruzar os braços e esperar que lhe desta-
quem um mentor — é preciso descobrir
como atrair um.

Uma abordagem particularmente
interessante surgida na McKinsey &
Company é incentivar o colaborador a

ligado a um núcleo de sócios e colabo-
radores com interesse em seu desenvol-
vimento pessoal. Com efeito, esses cole-
gas viram parte de seu comitê consultor
pessoal. Um profissional de nível médio
numa agência de publicidade nos disse:
"Há dois sócios e outros cinco colegas
que procuro em busca de conselhos pro-
fissionais, para saber como administrar
meus projetos e como lidar com meus
colaboradores. Esses colegas são a arga-
massa que me segura na firma".

O co-mentoring incentiva jovens pro-
fissionais a assumirem parte da respon-
sabilidade pela própria carreira. Sócios
devem estar atentos ao profissional par-
ticularmente apto a agir como mentor,
seja qual for seu escalão. O mentoring
recíproco é bom não só para a carreira,
mas também para ajudar o profissional
— que nem sempre sabe atuar em equi-
pe — a cultivar habilidades fundamen-
tais nesse terreno.

Peguemos o caso de um sócio encar-
regado de criar um novo braço de gestão
de recursos para um banco de investi-
mento — e que, na empreitada, buscou
a ajuda de um punhado de sócios me-
nos graduados e de vice-presidentes.
Devido à desconfiança mútua, cada um
deles buscou demarcar a própria posi-
ção com base em relacionamentos ou
papéis antigos. A equipe não era eficaz

em suas reuniões e penou para traçar
uma estratégia competitiva que o gru-
po todo respaldasse.

Um líder sagaz veio e disse a todos
que apenas com o apoio mútuo conse-
guiriam ser competitivos. Criou indica-
dores coletivos que incentivavam todos
a trabalhar juntos, não uns contra os
outros. Os integrantes da equipe vira-
ram co-mentores ao começar a atuar de
modo mais colaborativo — já prevendo
a competição no mercado — e a rece-
ber sua recompensa econômica como
um grupo. Apesar da tendência a traba-
lhar isoladamente e a competir com os
outros, esses profissionais atuaram bem
como equipe quando motivados a tal.

Mais do que qualquer outro tipo de or-
ganização, FSPs dependem totalmente
de seu capital intelectual. Uma firma
que não cultiva esse talento vai perder
o coração e a alma do negócio, bem
como os indivíduos recrutados para
garantir sua vantagem nesse mundo
hipercompetitivo.

Infelizmente, a disputa acirrada por
espaço no mercado leva os sócios dessas
firmas a darem prioridade aos clientes,
não aos próprios colegas — e quanto
mais sucesso registram com a clientela,
mais acentuado fica seu foco nela. Essa
dinâmica é simplesmente insustentável;
sócios em FSPs devem tomar providên-
cias para corrigir a situação. Terão de
abrir espaço em sua agenda para culti-
var todos os colaboradores, não só aque-
les com quem mais se parecem. Terão
de envolver colaboradores menos gradu-
ados de modo freqüente e substantivo
em tarefas importantes ligadas a clien-
tes — e, na falta dessas oportunidades,
criar outros desafios. Já o colaborador
terá de aprender a assumir as rédeas da
própria carreira e a buscar oportunida-
des de mentoring junto aos colegas, não
só aos superiores. Sócios e colaboradores
das melhores firmas reconhecem esses
desafios. Para poder competir com elas,
a sua também terá de reconhecer.
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