
A importância dos mentores para a nova geração

"padrinho" de um jovem funcionário
com potencial acima da média. O cená-
rio, comum nas grandes organizações
norte-americanas, marca a introdução
do conceito de "mentoring" nas com-
panhias brasileiras.

Originada do grego, a palavra mentor
lembra a lendária figura do fiel escravo
de nome homônimo, a quem Ulisses en-
tregou a educação do seu filho Telêmaco,
ao partir para a guerra de Tróia. Já na Ida-
de Média, as corporações parisienses uti-

lizavam o ensino um a um, valorizando a
relação entre mestres e aprendizes. Da
velha Grécia e de Paris para o mundo no-
vo, foi apenas uma questão de tempo e
oportunidade, uma vez que a prática tem
sido testada com sucesso por empresas
pioneiras em toda a América.

Antes dos inovadores programas de
educação continuada, responsáveis pe-
lo preparo dos profissionais para o
atual mundo corporativo, as compa-
nhias davam menos importância à
perspicácia do profissional. A educação
tradicional, aplicada nas empresas até
meados da década passada, tinha como
modelo um demorado e burocrático
processo de análise para qualquer evo-
lução, desconsiderando a capacidade
de criatividade e inovação da equipe.

Podemos dizer que os programas de
"mentoring" vêm ao encontro dessa

realidade, ainda em transição. Eles ser-
vem para dar suporte aos profissionais
recém-chegados ao mercado auxilian-
do-os a definir melhor seu território,
ampliar seu potencial e alinhar suas
motivações internas com atividades e
projetos que o levarão ao sucesso.

A descoberta de um líder envolve uma
série de etapas que incluem encontros,
diálogos, visualização de cenas, entrevis-
tas, dinâmicas de grupo, testes vocacio-
nais e até mesmo estudo da carreira e au-
tobiografia. Depois de avaliar todos estes
aspectos, é feita uma análise de cenários,
com a estruturação de situações (proble-
mas e oportunidades), mediação de con-
flitos, práticas de liderança e trabalho em
equipe. Outros pontos devem ser consi-
derados, como família, trabalho, marke-
ting pessoal, empreendedorismo e vi-
vências alternadas, entre outros.

No entanto, grande parte das compa-
nhias que experimentam a idéia não
possui programas estruturados que le-
vem à escolha do mentor. Isto porque
encaixar-se nesta função não é uma
questão de opção, mas sim de atitude e
comportamento. Orientar jovens talen-
tos exige capacidade de transmitir ex-
periência e conhecimento alinhados às
estratégias da companhia, utilizando a
liderança como principal instrumento.

De modo geral, trata-se de uma fun-
ção exercida por um colega mais velho,
bem-sucedido em sua posição, dispos-
to a se colocar no papel de orientador
para facilitar o desenvolvimento do jo-
vem a partir do seu próprio exemplo.
Deve ter disponibilidade para dialogar
com o iniciante, estimulando-o e
orientando-o para o sucesso.

Apesar da popularidade dos pro-

gramas de "mentoring" nas grande
empresas norte-americanas, é funda-
mental que as companhias brasileira
observem com cuidado as caracteristi-
cas e peculiaridades culturais e con-
junturais do nosso país. Por exemplo,
existe nos dias de hoje uma certa falta
de credibilidade nos mais velhos; para
surpresa dos profissionais mais expe-
rientes, os jovens levam a bandeira da
atualidade, descobrindo novos espa-
ços e tendências. Estes são pontos que
devem ser considerados para que pro-
jetos desta natureza obtenham o re-
sultado desejado e sirvam como alter-
nativas para ampliar o potencial de to-
da a equipe. Afinal, todos têm a ga-
nhar: jovens e veteranos.
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m executivo que adquiriu ma-
turidade, liderança e reconheci-
mento profissional se torna o
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