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Resumo  

Esta dissertação buscou analisar como o processo de mentoria em rede impacta na construção 

da carreira profissional de executivos, na percepção dos sujeitos alvos da ação de mentoria. A 

pesquisa é de base qualitativa, do tipo descritiva, pois tem o objetivo de obter informações e 

opiniões do universo pesquisado e foi realizada através da rede de mentores do Sr. Américo 

Pereira, sócio-presidente do Rapidão Cometa, empresa do segmento de transportes, com 

atuação nacional e internacional. A metodologia de pesquisa utilizada foi a história de vida 

oral. Essa metodologia visa reconstruir uma experiência humana vivida em grupo e de 

tendência universal, a partir da totalidade sintética que é o discurso específico de um 

indivíduo, pois toda prática social humana é uma atividade sintética, uma totalização ativa de 

todo o contexto social (CARVALHO, 2003). Como técnica de análise dos dados foi utilizada 

a análise de conteúdo e para dar suporte à construção das redes de relacionamentos foi 

utilizado o software UCINET 6. Os resultados indicam que a rede de mentores teve um 

impacto positivo na construção da carreira dos profissionais pesquisados, pois os mentores 

ajudam no desenvolvimento dos mentorados dando suporte tanto em aspecto relacionados à 

carreira, quanto em aspectos psicossociais, o que causa um diferencial na vida dos 

mentorados. De modo geral, o estudo contribuiu para um melhor entendimento do fenômeno 

mentoria, rede de relacionamentos e construção de carreira, na realidade brasileira.  

Palavras-chave: Mentoria. Mentor. Carreira. Construção de carreira. Rede de relacionamento. 

História de vida. UCINET 6.  
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Abstract  

The objective of this dissertation was to analyze the impact of network mentoring process in 

the career construction of the executives in the perception of the individuals that undergo the 

action. It was based in a descriptive qualitative perspective, because the objective of the study 

was to get the information and opinion of the resourced universe. The research also was based 

in the Mr. Américo Pereira s networking who is partnership and president of the Rapidão 

Cometa, a transportation firm with national and international actuation. The methodology 

used was the oral life history. That methodology try to reconstruct the group human live 

experience and the universal tendency from the synthetic totality of the an individual specific 

discourse. Since every social practices is an synthetic activity, an activity totality of the social 

context (CARVALHO, 2003). The data analyze technique used was the content analyze and 

the UCINET 6 software was used to support the networking construction. The current study 

has concluded that the mentor networking has an positive impact in the career construction of 

the researched professionals. And also concluded that the psychosocial and career 

development support of the mentor makes a difference in the mentee life. In general, this 

study contributed for one better agreement of the mentoring phenomenon, networking 

relationships and construction of career, in the Brazilian reality.  

Keywords: Mentoring. Mentor. Career. Career development. Social network. Life history. 

UCINET 6.  
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1 Introdução  

O fenômeno mentoria, do inglês mentoring, é o apoio técnico e psicossocial dado por 

um indivíduo a outro em sua carreira (NOE, 1988). Tradicionalmente o mentorado, aquele 

que recebe apoio na carreira, descreve seu mentor, aquele que dá o apoio na carreira, como 

alguém excepcional, mais velho, mais experiente e com nível hierárquico mais alto na 

organização. Em muitas atividades, como orientador- orientando e na médico- residente, a 

relação de mentoria faz parte do processo de aprendizagem. É essa aproximação e o trabalho 

lado a lado com um sênior, que ajuda e instrui o mentorado por um determinado período de 

tempo (JANASZ et al, 2003). 

Especialistas concordam que indivíduos com mentores ganham salários mais altos, 

estão mais satisfeitos com o trabalho, conseguem mais promoções e são mais comprometidos. 

Além dos benefícios na carreira, o mentorado recebe suportes que abrangem seu senso de 

identidade e competência interpessoal. O mentor também tem benefícios com a relação, como 

rejuvenescimento da carreira, despertar para a criatividade, energia e satisfação, novos 

conhecimentos, status organizacional, reconhecimento pelo desenvolvimento de talentos, 

aprendizagem social e emocional, feedback e suporte do mentorado (JANASZ et al, 2003). 

Contudo, se comparado com a grande quantidade de publicações em revistas 

acadêmicas e literatura de mercado nos Estados Unidos e na Europa, pode-se dizer que o 

fenômeno mentoria ainda é um tema com poucas publicações na academia brasileira e pouco 

utilizado formalmente nas empresas nacionais, mesmo que se possam identificar relações de 

mentoria informais nessas organizações. Por exemplo, pesquisa realizada em 2002, pela firma 

de auditoria e consultoria Deloitte, sobre as práticas de Recursos Humanos em empresas de 

médio e grande porte no Brasil, constatou que apenas 12% das empresas respondentes tinham 
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programas formais de incentivos às práticas de coaching e/ou mentoria (DELOITTE, 2002). 

Já 73% das empresas pesquisadas pela Work Foundation, na Inglaterra, utilizam formalmente 

práticas de mentoria e 80% de coaching (HUBER, 2004), o que demonstra uma diferença 

significativa na disseminação destas práticas, na comparação entre brasileiros e ingleses. 

Fortalecendo esses dados, um levantamento bibliográfico feito nos anais do 

EnANPAD  Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração e outras 

publicações acadêmicas, na última década, constatou que há apenas cinco artigos, seis 

dissertações e, somente, uma tese sobre o fenômeno mentoria publicados. Isto pode ser 

considerado pouco, se comparado com a quantidade de artigos publicados com outros temas 

como, por exemplo, qualidade de vida e comprometimento no trabalho, ou ainda, se estes 

números forem comparados com a quantidade de publicações sobre mentoria, nas principais 

revistas acadêmicas norte-americanas e inglesas. 

Além disso, as pesquisas empíricas em geral têm focado as relações singulares ou 

primárias de mentoria, ou seja, relações que estão baseadas no primeiro mentor nomeado, ou 

na primeira pessoa considerada pelo mentorado. Esses estudos focam essa primeira 

experiência, em detrimento das configurações de relacionamentos que ocorreram 

simultaneamente, além de priorizarem a perspectiva do mentorado (HIGGINS; KRAM, 

2001). 

No entanto, Higgins e Thomas (2001) propuseram que as pessoas procuram mais de 

um indivíduo ou mentor para desenvolver suas carreiras, demonstrando que as pessoas 

recebem suporte de uma constelação de desenvolvedores, com os quais se relacionam como 

pares, amigos, familiares, subordinados e superiores hierárquicos. Ou seja, recebem suporte 

de mais de um indivíduo. Esses resultados contribuem para ratificar a importância dos 

múltiplos mentores e do desenvolvimento das redes de relacionamentos (HIGGINS; 

THOMAS, 2001). 
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O estudo das redes de relacionamento, ou redes sociais, também é algo recente nas 

ciências humanas, somente a partir da década de 1970 é que essa abordagem começou a ser 

utilizada com mais freqüência. No Brasil, apenas nos anos 1990 é que se iniciou o interesse 

por esta temática e, hoje, a análise das redes sociais vem crescendo em diversos campos do 

conhecimento (SIMMEL, 1983). 

As redes sociais são sistemas compostos por nós , cujas conexões são representadas 

por sujeitos sociais como indivíduos, grupos ou organizações conectados por algum tipo de 

relação; no caso deste estudo, conectado pela relação de mentoria. De forma geral, pode-se 

estudar o sistema visando entender como ele se comporta e como as conexões influenciam 

esse comportamento, com aplicações em diversas áreas, como por exemplo, na saúde pública, 

sociologia, tecnologia da informação, economia etc. A idéia de que as relações sociais 

compõem um tecido, que condiciona a ação dos indivíduos nele inseridos, é do início do 

século XX. A metáfora do tecido ou rede, inicialmente usada na sociologia e depois na 

psicologia e antropologia, para associar o comportamento individual à estrutura à qual ele 

pertence, transformou-se em modelo de análise que se apresenta na forma de um sociograma, 

isto é, um diagrama de redes que permitem a visualização da estrutura que está sendo 

estudada (MARTELETO; SILVA, 2004). 

Tendo em vista os benefícios que a relação de mentoria, os múltiplos mentores e as 

redes de relacionamento trazem para o desenvolvimento da carreira dos profissionais, além da 

escassez de pesquisas sobre o fenômeno mentoria na realidade brasileira, é importante 

destacar a relevância dos resultados deste trabalho.  

1.1 Pergunta de Pesquisa 

O mentor atua em diferentes atividades, como aconselhamento e coaching. Para Zey 

(1991), o processo de mentoria envolve a atividade de ensino, na qual o mentor exerce o papel 

de professor, ao investir seu tempo no fornecimento de instruções e informações ao 
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mentorado, e a atividade de suporte psicossocial, ao agir como conselheiro e exercer 

influência na vida pessoal do mentorado. Os mentores podem ser colegas, pares, parentes, 

membros da comunidade ou subordinados (HIGGINS; KRAM, 2001), desde que exerçam 

influência sobre os mentorados. 

Kram e Isabella (1985), ao analisarem a relação entre pares, demonstraram que é 

comum ocorrer uma forma de assistência que se apresenta tanto de natureza psicossocial 

quanto de carreira, o que caracteriza a relação de mentoria. 

Tradicionalmente, pesquisadores têm definido mentoria como uma assistência ao 

desenvolvimento, promovida por um sênior a um mentorado na organização, o que é uma 

visão singular, unilateral, do relacionamento (HIGGINS; KRAM, 2001). Adicionalmente, 

alguns fatores contribuem para o cultivo da relação, como locus de controle (NOE, 1888), 

orientação sexual (SCANDURA; RAGINS, 1993) e gênero e raça (THOMAS, 1990 apud 

HIGGINS; KRAM, 2001). Também há fatores organizacionais que afetam o crescimento de 

relações de desenvolvimento, como cultura organizacional (ARYEE et al, 1996 apud 

HIGGINS; KRAM, 2001), estrutura hierárquica (RAGINS; COTTON, 1991 apud HIGGINS; 

KRAM, 2001) e diversidade (RAGINS, 1997). 

Contudo, esse modo tradicional - uma relação longa entre um sênior e um aprendiz - 

talvez não seja viável para o futuro. Forças como mudanças rápidas na tecnologia, na 

estrutura organizacional e na dinâmica global do mercado, têm transformado a mentoria em 

um processo que extrapola a assistência de um único mentor. À medida que os conhecimentos 

vão mudando, fica difícil, senão impossível, para um mentor individualmente processar todo o 

conhecimento requerido pelo mentorado (JANASZ et al, 2003), fazendo-se necessário o apoio 

de uma rede social. 

Rede social, rede de relacionamento ou network, é um conjunto específico de ligações 

entre um determinado grupo de indivíduos (TICHY et al, 1979). Embora a teoria de redes 
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sociais abranja vários tipos de redes como de amizade ou de conselheiros, o foco deste estudo 

refere-se a um tipo especial: a rede de desenvolvedores. 

Rede de desenvolvedores pode ser entendida como o conjunto de relações 

interpessoais dos indivíduos, embora não façam parte dela todos os indivíduos com quem o 

mentorado se comunicou sobre seu desenvolvimento. Refere-se, especificamente, aos que têm 

uma relação consistente, a qual em um ponto particular do tempo foi importante para o 

desenvolvimento da carreira do mentorado (BAUGH; SCANDURA 1999; RAGINS; 

COTTON, 1999; WHITELY; COETSIER, 1993 apud HIGGINS; KRAM, 2001). 

Considerando esse contexto que a teoria das redes de relacionamento e o fenômeno 

mentoria parecem convergir, este estudo propõe a seguinte pergunta de pesquisa: Como o 

processo de mentoria em rede impacta na construção da carreira profissional de 

executivos, na percepção dos sujeitos alvos da ação de mentoria?  
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1.2 Objetivos de Pesquisa  

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar como o processo de mentoria em rede impacta na construção da carreira 

profissional de executivos, na percepção dos sujeitos alvos da ação de mentoria.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

1. Mapear e analisar a rede de mentoria dos pesquisados; 

2. Analisar as relações que se caracterizaram como mentoria entre os profissionais; 

3. Entender como a carreira dos profissionais pesquisados foi construída; 

4. Investigar como ocorre a influência das redes de mentores no desenvolvimento da 

carreira e na vida dos profissionais pesquisados; 

5. Identificar quem e de onde são os mentores dos profissionais; 

6. Identificar os benefícios e as limitações do fenômeno mentoria para os envolvidos no 

processo: mentor, mentorado e organização, na percepção dos pesquisados.  
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1.3 Justificativa  

A justificativa deste trabalho abrange o plano teórico e organizacional. Em se tratando 

do plano teórico, existe uma carência de estudos sobre mentoria na realidade brasileira. 

Estudar as organizações nacionais contribui para a criação de conhecimento mais adequado à 

realidade local no campo da administração e, mais especificamente, do comportamento 

organizacional. Também se torna relevante porque o trabalho considera a mentoria enquanto 

um fenômeno de múltiplos mentores, uma vez que a maioria dos estudos, inclusive os norte-

americanos e europeus, focam mentoria enquanto uma relação singular, ou seja, consideram 

exclusivamente o principal mentor e um mentorado que se relacionam. Neste contexto, a 

pesquisa pretende contribuir para o enriquecimento da literatura, especialmente colaborando 

com a construção de um referencial adequado à realidade brasileira e fomentando a 

multiplicação dos estudos empíricos sobre o fenômeno. Além da mentoria e dos múltiplos 

mentores, os resultados também contribuirão para o acúmulo de conhecimento científico 

sobre os outros temas envolvidos, como redes de relacionamento e construção de carreira. 

No plano organizacional, este estudo poderá ajudar na criação de um modelo de 

análise que poderá vir a tornar-se base de orientação para as organizações que desejem 

desenvolver e implantar programas formais de mentoria. Também se mostra relevante porque 

as relações de mentoria contribuem para o desenvolvimento da carreira das pessoas na 

organização. O profissional é visto, hoje, como um valioso recurso para que as organizações 

enfrentem seus desafios, e na busca da vantagem competitiva elas estão procurando valorizar 

o ser humano, como fonte criadora de conhecimento. 

A seguir será apresentado o referencial teórico sobre os temas que embasam este 

estudo. 
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2 Referencial Teórico  

Este capítulo apresenta o referencial teórico e os conceitos norteadores necessários 

para o desenvolvimento deste estudo e será exposto nas seguintes seções: (I) carreira; (II) 

mentoria; e (III) rede de relacionamentos.  

2.1 Carreira  

Esta seção aborda o conceito de carreira, os vários processos de desenvolvimento de 

carreira, a partir da perspectiva de diferentes autores, e como as habilidades e competências 

podem influenciar na carreira dos profissionais. 

O termo carreira é muitas vezes confundido com emprego, trabalho ou ocupação. 

Esses termos não são sinônimos, cada um deles tem um significado preciso. As pessoas 

entendem que possuem uma carreira no momento em que elas se dedicam a uma ocupação, 

conseguem um emprego ou um trabalho; contudo esta ocupação, emprego ou trabalho não são 

a carreira em si. Para a literatura acadêmica, uma carreira é uma seqüência de posições 

ocupadas por uma pessoa durante o tempo de sua vida, envolvendo aspectos objetivos e 

subjetivos numa seqüência pré-ocupacional, ocupacional e pós-ocupacional (SUPER; HALL, 

1978). Os indicadores objetivos de uma carreira abrangem número de promoções, salário etc. 

Já os aspectos subjetivos englobam a percepção do indivíduo quanto à sua satisfação no 

trabalho e no progresso de sua carreira. 

No passado, os estudos sobre sucesso na carreira focavam o indivíduo e fatores 

organizacionais que envolviam o construto. Mas, os aspectos individuais e organizacionais 

podem ser significantemente diferentes quanto à definição do que é uma carreira bem 
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sucedida. Não é porque um indivíduo tem uma posição de status e um alto salário que irá 

determinar o sucesso na sua carreira, mas o quanto o indivíduo está apto a manter-se ou a 

alcançar novas posições (CALLANAN, 2003). 

Variáveis da personalidade do indivíduo, como motivação com o trabalho (JUDGE et 

al, 1995) e proatividade, também podem influenciar no sucesso de sua carreira. Pessoas com 

personalidade proativa não se constrangem com pressão ou mudanças no ambiente, 

identificam oportunidades e tentam captá-las, têm iniciativa, agem e são persistentes 

(CRANT, 2000). Essas pessoas são vistas de forma favorável na organização, o que pode 

resultar no sucesso na carreira (CALLANAN, 2003). 

Aspectos individuais são pré-requisitos para o desenvolvimento na carreira numa 

organização. Mas uma vez que os indivíduos tenham as competências requeridas, seu 

desenvolvimento na carreira dependerá também da cultura organizacional, das expectativas do 

líder da organização e de como os indivíduos vêem sua relação com os empregadores 

(JACKALL, 1983). A crença tradicional de que uma carreira era estabelecida por um vínculo 

entre empregado e empregador, com uma dependência entre eles e que uma pessoa passava 

sua vida em uma ou duas organizações foi substituída pela crença não-tradicional, ou carreira 

sem fronteiras, na qual o possuidor de habilidades pode se mover entre diferentes trabalhos ou 

empregos (HALL, 1996). 

A visão tradicional pressupõe um contrato relacional com um alto grau de 

comprometimento, enquanto a não-tradicional é apoiado pelo contrato transacional, que está 

baseado na recompensa pelo desempenho e no menor comprometimento entre as partes 

(SULLIVAN, 1999). 

Atualmente, sucesso na carreira vem sendo definido como resultados ou realizações 

positivas psicológicas ou relacionadas ao trabalho que o indivíduo acumula como 

conseqüência de sua experiência. O sucesso no gerenciamento da carreira é alcançado através 
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do desenvolvimento da identidade própria e da consistência dessa identidade com as 

estratégias de carreira e resultados conquistados. Em outras palavras, os teóricos do 

gerenciamento de carreira apontam o sucesso e satisfação na carreira quando há um 

alinhamento entre interesses verdadeiros, valores, talentos, estilo de vida e preferências 

(CALLANAN, 2003). 

É essa definição atual de carreira e a visão de que esta envolve aspectos objetivos e 

subjetivos numa seqüência pré-ocupacional, ocupacional e pós-ocupacional que tomaremos 

como base para este estudo. Para tanto é preciso entender o processo de desenvolvimento de 

carreira. 

Abordar a maneira como a carreira se desenvolve ao passar do tempo ajuda a avaliar o 

progresso dos sujeitos nas organizações e dá instrumentos para compreender e administrar o 

relacionamento com outras pessoas no local de trabalho. A análise sobre os eventos da 

carreira profissional pode ser entendida enquanto uma série de crises ou transições pessoais e 

de carreira que ocorrem na vida adulta (LEVINSON et al, 1978), uma estrutura plural para 

definir sucesso de carreira (BROUSSEAU et al, 1996), um modelo cônico, que está baseado 

em como o movimento dos indivíduos dentro das organizações afeta a carreira (SCHEIN, 

1971) ou papéis de carreira profissional (DALTON et al, 1977). Apesar de alguns desses 

estudos terem sido desenvolvidos na década de 70 e desde então a força de trabalho e o 

padrão de carreira terem mudado, seus resultados proporcionam uma base valiosa para 

compreender como a vida e a carreira das pessoas mudam com a idade ou conforme o 

desenvolvimento na organização. Adicionalmente, essas perspectivas têm sido bastante 

citadas, inclusive por pesquisadores em estudos contemporâneos. Assim, cada uma dessas 

perspectivas será abordada nas seções a seguir. 



24 

2.1.1 Crises ou Transições de Carreira  

Levinson et al (1978) analisam a carreira profissional enquanto uma série de crises ou 

transições. Eles concluíram em seu estudo que a transição inicial para a vida adulta ocorre 

entre os 17 e 22 anos, fase na qual o indivíduo deve romper com a dependência financeira e 

emocional dos pais, passando a ser ele mesmo. Dos 22 aos 28 anos, o indivíduo entra no 

mundo adulto, completa sua formação e começa a criar comprometimento para o futuro, 

escolhe então um estilo de vida e uma carreira. Dos 28 aos 33, é a fase de transição dos 30 

anos, na qual o indivíduo revê seu progresso na direção de seus objetivos pessoais e de 

carreira previamente estabelecidos. Dos 33 aos 40 anos ocorre a estabilização, quando tudo 

está subordinado ao avanço no trabalho e na carreira; o indivíduo luta para se tornar ele 

próprio, os contatos sociais são minimizados para permitir que ele se concentre no trabalho, 

no lugar de amigos ele pode procurar um mentor na empresa para ajudá-lo a subir 

hierarquicamente. Dos 40 aos 45 anos ocorre a transição para a meia-idade, na qual o 

indivíduo revê outra vez seu progresso na carreira. Dos 45 aos 50 anos, é o período da meia-

idade, na qual o indivíduo se estabiliza em novas ou reafirma perspectivas de carreira, dedica-

se a antigos relacionamentos e desenvolve novos com maior consciência. Dos 55 aos 60 anos, 

é a fase de transição dos 50 anos na qual reaparecem as questões e as tarefas que não foram 

satisfatoriamente resolvidas nas outras transições. Dos 55 aos 60 anos ocorre o clímax da 

meia-idade, um período relativamente estável, tenham ou não suas ambições satisfeitas, eles 

aceitam o fato; os que forem capazes de rejuvenescer e enriquecer suas vidas podem obter 

realização neste período. Dos 60 aos 65, ocorre a última transição adulta, nesse momento 

muitos se aposentam e passam por uma profunda reflexão. Dos 65 em diante, ocorre a ultima 

fase adulta, um período de avaliação e recapitulação (LEVINSON et al, 1978). Outra forma 

de entender a carreira pode ser verificada na seção a seguir. 
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2.1.2 Estrutura Plural da Carreira 

Diferentemente da visão cronológica de Levinson et al (1978), Brousseau et al (1996) 

conceituam a carreira de acordo com uma estrutura plural específica que é marcada por 

diferentes maneiras de definir sucesso de carreira e, conseqüentemente, marca diferentes 

visões de gerenciamento de carreira e desenvolvimento na organização. Essa estrutura plural 

divide-se em quatro tipos de carreira: linear, especialista, espiral e transitória. 

A carreira linear consiste numa progressiva ascensão em posições hierárquicas, na 

qual há um aumento de autoridade e responsabilidade do sujeito, a cada posição que ocupa. 

As pessoas que vêem a carreira linear como a ideal, geralmente, não conseguem imaginar 

outra definição de sucesso e são motivadas por oportunidades que envolvam a realização de 

ações importantes. 

A carreira especialista envolve o comprometimento com uma ocupação, área ou 

especialidade que dura por toda a vida. Uma vez determinada a carreira que se quer seguir, o 

sujeito direciona-se para o desenvolvimento e filtra seu conhecimento e habilidades para a 

especialidade encolhida. Pessoas com forte conceito de carreira como especialista, sabem 

claramente que, o que desejam em sua carreira, é adquirir competências técnicas ou expertise 

e segurança ou estabilidade. Crescer, para estes sujeitos, significa tornar-se cada vez mais 

proficiente na sua especialidade e a natureza do trabalho que executam é parte integral de sua 

própria identidade. 

O conceito de carreira espiral envolve a mudança periódica de área ocupacional, 

especialidade ou disciplina. Idealmente, esta mudança acontece a cada sete ou dez anos, 

período considerado suficiente para o indivíduo desenvolver uma profunda competência na 

área em que se encontra, antes de mudar para outra. A mudança espiral ideal envolve áreas 

afins, na qual os novos conhecimentos e habilidades são desenvolvidos com base nos da área 
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anterior e, ao mesmo tempo, abrem-se as portas para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e habilidades. 

A carreira transitória é a menos tradicional, nesta, a pessoa muda a cada três ou cinco 

anos de uma área ou de um trabalho para outro muito diferente ou completamente não-

relacionado. As pessoas, que têm uma carreira transitória intencional, normalmente não 

pensam em si enquanto possuidoras de uma carreira, mas sim como pessoas fascinadas por 

viver diferentes experiências no trabalho, elas buscam variedade e independência 

(BROUSSEAU et al, 1996). A seguir será abordada outra maneira de como a carreira pode ser 

desenvolvida nas organizações.   

2.1.3 Modelo Cônico de Carreira  

Em se tratando do desenvolvimento de carreira dentro da organização Schein (1971) 

criou o modelo cônico, que está baseado em como o movimento dos indivíduos dentro das 

organizações afeta suas ações e o modo como estas são percebidas. O movimento do 

indivíduo no cone pode ser vertical, quando há uma mudança hierárquica de cargo formal ou 

nível gerencial; radial, quando há um movimento em direção ao núcleo central de poder; ou 

circular, quando há uma transferência de departamento. 

Os indivíduos podem se movimentar em uma das três direções. Cada movimento 

envolve passagens através de três fronteiras. A fronteira hierárquica separa um nível da 

administração de outro; a fronteira de inclusão separa grupos que estão mais próximos do 

poder que outros; e as fronteiras circulares separam as divisões ou um departamento de 

outros. Para os indivíduos que fazem movimentos radiais ou verticais sua aceitação depende 

de quanto estão socializados com as atitudes, valores e estilo geral de trabalho do novo 

departamento ou aliança de poder. Nos movimentos circulares a aceitação dependerá de 
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treinamentos ou aquisição de novas habilidades. A carreira profissional também pode ser 

entendida enquanto papéis, conforme será abordado na próxima seção.  

2.1.4 Papéis na Carreira Profissional  

Dalton et al (1977) enfatizam quatro papéis que o indivíduo pode experimentar na 

carreira profissional. Quando iniciam sua carreira, os indivíduos ocupam o papel de aprendiz, 

fazem trabalhos de rotina sob a orientação de mentores que os ajudarão a aprender, nesse 

momento os aprendizes têm certo grau de dependência. No segundo nível, passam a ser 

considerados colegas, pessoas que contribuem com o desenvolvimento da organização, 

continuam subordinados a alguém, mas dependem menos dos superiores para conselhos ou 

direcionamentos. Em seguida passam a ser mentores. Por fim, podem se tornar 

patrocinadores, ou seja, administradores de alto nível que definem a direção da organização 

como um todo ou de algum segmento. 

Os administradores precisam entender a carreira como mentores, pois alguns estudos 

comprovam que o relacionamento com mentores representa um papel fundamental no apoio 

às pessoas com carreiras bem sucedidas. Um exemplo disto é o estudo de Fagenson (1989) 

que verificou que os mais bem sucedidos presidentes de corporações norte-americanas 

reconhecem a influência de mentores em sua vida profissional. 

As habilidades e competências dos profissionais também são aspectos que influenciam 

na carreira, conforme será abordado na seção a seguir.  
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2.1.5 Habilidades e Gerenciamento de Carreira  

Estudos realizados por Anakwe et al (2000) na qual relacionavam um grupo de 

habilidades adquiridas pelo indivíduo com a efetividade do gerenciamento de carreira 

verificou uma forte relação entre a utilização das habilidades associadas ao 

autoconhecimento, conhecimento interpessoal e do ambiente com o aprendizado pessoal, 

conquista de metas, estratégias de carreira e tomada de decisão na carreira. 

Hall (1996) conceitua a carreira ágil e identifica um grupo de habilidades, 

metahabilidades (autoconhecimento e adaptabilidade), que são requeridas no novo 

paradigma de carreira, na qual o próprio indivíduo é responsável pelo gerenciamento de sua 

carreira. Nesta mesma linha, Fletcher (1996 apud ANAKWE et al, 2000) salienta a 

importância do aprendizado relacional para o desenvolvimento das metahabilidades, Kram 

(1983) menciona os benefícios associados ao enfoque relacional no desenvolvimento da 

carreira e Bird (1994) enfatiza a importância da transferência de habilidades e conhecimentos 

para a prosperidade da carreira (ANAKWE et al, 2000). 

O gerenciamento de carreira é o processo dinâmico no qual o indivíduo colhe 

informação sobre o que ele gosta e de que não gosta, suas forças e fraquezas e, a respeito do 

mundo de trabalho, desenvolve e implementa metas realistas e obtém feedback para promover 

a tomada de decisão na sua carreira.  É possível avaliar esse gerenciamento de carreira através 

de quatro indicadores: aprendizagem pessoal, metas conquistadas, estratégias de carreira e 

tomada de decisão de carreira (GREENHAUS; CALLANAN, 1994 apud ANAKWE et al, 

2000). 

Aprendizagem pessoal está relacionada ao autoconhecimento e a atitude e identidade 

pessoal, que ajuda a entender a função do indivíduo na organização. As metas conquistadas 

estão ligadas ao aumento no desempenho e resistência, atenção dirigida e estratégias de 
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promoção formuladas, elas podem proporcionar ao indivíduo um cenário sobre seu potencial 

futuro e direcionar suas ações para a satisfação e necessidades importantes. As estratégias de 

carreira incluem um conjunto de atividades que promovem a implantação do plano de 

carreira, elas podem criar oportunidades de carreira, relações de mentoria e redes de 

relacionamento. Por fim, a tomada de decisão de carreira envolve as escolhas que os 

indivíduos precisam fazer ao longo da vida profissional (ANAKWE et al, 2000). 

A obtenção de resultados através das pessoas, do entendimento dos valores e 

preferências pessoais, em conjunto com as habilidades interpessoais, de comunicação, de 

gerenciamento de pessoas são fatores críticos necessários para o alcance do sucesso na 

carreira dos executivos (PRESTON; BIDDLE, 1994). 

Em resumo, as habilidades relacionadas ao autoconhecimento, conhecimento 

interpessoal e do ambiente contribuem para promover o efetivo gerenciamento de carreira.  

Competências de carreira é um outro aspecto que também influenciam no 

desenvolvimento da carreira de profissionais e será apresentado na próxima seção.  

2.1.6 Competências de Carreira  

Segundo Defillippi e Arthur (1994) uma carreira inteligente é composta de três 

competências que são manifestadas nas crenças e idéias dos indivíduos (saber o porquê), 

conhecimentos e habilidades (saber o como) e a rede de relacionamentos (saber quem). 

Saber o porquê está relacionado à identidade pessoal e às escolhas na carreira. Essa 

identidade começa a ser formada cedo, envolve experiências educacionais e de trabalho que 

se transformam em escolhas. Durante esse processo, os novos profissionais no mercado, ou 

profissionais em começo de carreira, podem buscar conselhos de um mentor da sua rede de 

relacionamento pessoal ou profissional, para lhes dar suporte em difíceis tomadas de decisões 
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que envolvem sua carreira. Neste momento, a competência de saber o porquê continua a ser 

testada e desenvolvida (REICHERS, 1987; WILSON; ELMAN, 1990). Mesmo quando os 

profissionais alcançam o estágio de sucesso em suas carreiras, a necessidade de ter um mentor 

continua. Uma rede de relacionamentos formal ou mesmo conversas informais com outros 

profissionais podem ajudar na tomada de decisão no trabalho, na vida pessoal, em mudanças 

na carreira, na atualização de habilidades e em opções de aposentadoria (JANASZ et al, 

2003). Em suma, à medida que os indivíduos vão evoluindo em suas carreiras, eles necessitam 

desenvolver novas habilidades para suportar as mudanças, precisando procurar novos 

mentores para serem seus guias. 

Independente da educação, da experiência ou do estágio na carreira, as pessoas 

precisam aprender constantemente, isto é, desenvolver sua competência de saber o como 

(GOUILLART; KELLY, 1995 apud JANASZ et al, 2003). Os mentores não só proporcionam 

suporte na carreira, mas também suporte psicossocial e emocional, uma função importante da 

mentoria (KRAM; ISABELLA, 1985). Eles podem aconselhar o mentorado e ajudá-los a lidar 

com o estresse pessoal e do trabalho. Ou seja, profissionais precisam de mentores para dar 

assistência no seu processo de aprendizado contínuo e no seu desenvolvimento. Esses 

mentores podem ser pares, amigos, ou profissionais de programas formais administrados pela 

organização (JANASZ et al, 2003). 

Saber quem, inclui a profundidade e amplitude dos relacionamentos da rede que as 

pessoas constroem para facilitar o desenvolvimento de suas carreiras. Esses amigos, pares e 

colegas de profissão podem ser de diferentes organizações, ocupações ou área geográfica, mas 

juntos eles proporcionam às pessoas uma rede de informação e suporte emocional, o que 

aumenta sua mobilidade, melhora suas habilidades no trabalho, mantém os indivíduos 

conectados e lhes propicia novas oportunidades (JANASZ et al, 2003). 
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Pesquisa mundial realizada pela Drake Beam Morin 

 
DBM, empresa de consultoria 

especializada em gestão de carreira, com escritórios em 40 países e mais de 64 mil 

profissionais atendidos em programas de transição de carreira em 2003, mostra que a rede de 

relacionamentos é um fator importante no processo de recolocação profissional. A pesquisa 

indica ainda que a América Latina é a região que mais faz uso dessa rede. Segundo a DBM 

(2004) 80% dos latino-americanos usam a sua rede de relacionamentos para se recolocarem 

no mercado de trabalho, seguido dos norte-americanos com 54%, dos asiáticos com 45% e 

dos europeus com 4%.  

Nesta mesma linha, Kotter (2000), buscando descrever como era o trabalho de 

executivos na prática, verificou que um dos papéis fundamentais dos gestores era o de criação 

de redes de relacionamentos, com o objetivo de facilitar a implantação de suas agendas. Essa 

rede era formada tanto por pessoas da organização na qual trabalhavam, tais como superiores, 

pares e subordinados, quanto por profissionais de fora da organização, tais como membros do 

governo, concorrentes, fornecedores etc. O pesquisador também verificou que as relações 

com os membros da rede muitas vezes envolviam questões pessoais, não se resumindo aos 

processos empresariais, o que resultava na eficácia do desempenho de suas funções. Assim, é 

importante que os profissionais construam sua rede de relacionamentos e desenvolvam 

relações de mentoria, a partir dela. 

De modo geral, entender de que forma a carreira dos profissionais é construída e a 

influência da mentoria na carreira se faz necessário para aprofundar o conhecimento sobre a 

construção de carreira de executivos. Para uma melhor compreensão do estudo, na seção a 

seguir será abordado o tema mentoria.  
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2.2 Mentoria  

Nesta seção será apresentado o referencial teórico sobre o fenômeno mentoria. 

Primeiramente, será feita uma explanação sobre o histórico, as funções, as diversas fases e os 

benefícios da mentoria. Em seguida será abordado o tema múltiplos mentores, rede de 

desenvolvedores e rede de mentoria inteligente.  

2.2.1 Histórico da Mentoria  

A idéia de mentoria é relativamente antiga, datada de 800 a.C., derivada da mitologia 

grega, do livro A Odisséia de Homero. A história narra que Odisseu, rei de Ithaca, confiou a 

guarda de seu filho, Telêmaco, antes de partir para a guerra de Tróia, para Mentor, pessoa 

responsável por preparar Telêmaco para substituir o pai no comando de suas terras (ENSHER; 

MURPHY, 1997). 

Naquela época, Mentor não era responsável apenas pela tutela de Telêmaco, mas por 

orientar e contribuir para melhor desenvolvê-lo e prepará-lo para que ele pudesse enfrentar as 

responsabilidades que teria posteriormente. A partir daí a palavra Mentor

 

passou a ser 

utilizada para designar um orientador, conselheiro, amigo, tutor, professor e homem sábio 

(SHEA, 2001). A novidade, atualmente, é a mudança na crença do que envolve a carreira e a 

vida na organização, o que gerou a necessidade de pensar no processo de mentoria nas 

empresas (SULLIVAN, 1999). 

Inicialmente, mentoria foi conceituada como assistência unilateral dada ao 

desenvolvimento promovido por um indivíduo mais graduado a um mentorado na organização 

(LEVINSON et al, 1978). Higgins e Kram (2001), por sua vez, advertem que os mentores não 

são apenas pessoas mais graduadas nas empresas, mas também podem ser colegas, pares, 
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parentes, membros da comunidade ou subordinados. O importante é que eles forneçam 

suporte psicossocial e auxiliem no desenvolvimento da carreira do mentorado (KRAM; 

ISABELLA, 1985; NOE, 1988), ou seja, que exerçam as funções da mentoria, o que veremos 

na seção seguinte.  

2.2.2 Funções da Mentoria  

São as funções de carreira e pscicossociais que diferenciam a mentoria de outros tipos 

de relacionamentos. As funções de carreira incluem patrocínio, exposição e visibilidade, 

coaching, proteção e tarefas desafiadoras. Essas funções ajudam no aprendizado do 

mentorado e em seu desenvolvimento dentro da organização. Já as funções pscicossociais 

incluem modelagem de papéis, aceitação e confirmação, aconselhamento e amizade. Em 

geral, as funções pscicossociais são possíveis porque pressupõem confiança e intimidade entre 

mentor e mentorado (KRAM, 1983). 

Em uma organização, enquanto as funções de carreira agregam vantagem no 

desenvolvimento hierárquico do indivíduo, as pscicossociais afetam os sujeitos de forma 

pessoal. Entretanto ambas ajudam o mentorado a enfrentar as mudanças nos estágios da sua 

carreira e da sua vida (KRAM, 1983). 

Essas funções sofrem influência da necessidade do mentorado, da percepção do 

mentor sobre a necessidade do mentorado e da habilidade e motivação do mentor em 

satisfazer as necessidades do mentorado. As funções de desenvolvimento de carreira 

impactam na promoção, compensação, socialização e aspirações do mentorado. Já as funções 

psicossociais envolvem facilitação da socialização do mentorado na organização, senso de 

competência e eficácia no papel profissional, além de terem impacto na satisfação no trabalho, 

estresse no trabalho, comprometimento, rotatividade etc. (RAGINS, 1997). 
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Nesta mesma visão, Carr (1999, apud Salgues et al, 2004) ressalta que o mentor pode 

desempenhar vários papéis, como ajuda na tomada de decisão na carreira, estímulo e apoio na 

realização de tarefas e no equilíbrio pessoal e profissional, sendo um catalisador do 

crescimento e ajudando no desenvolvimento de autoconfiança e de comportamentos positivos. 

Zey (1991) complementa que as funções de mentoria podem ser organizadas numa 

hierarquia, de acordo com a contribuição que cada uma traz para o desenvolvimento gerencial 

do mentorado. 

No primeiro nível, o mentor exerce o papel de professor, investindo seu tempo em 

ensinar ao mentorado seu trabalho, transmitindo conhecimentos e habilidades necessárias para 

o seu desempenho e fornecendo informações sobre tendências de mercado, além de mostrar 

os métodos de gerenciar as pessoas na organização. O sucesso da relação, neste nível, 

depende da habilidade do mentorado em aprender. O mentor transfere informações sobre 

auto-apresentação do mentorado e aspectos da vida da organização como política, finanças e 

personalidades dos gestores, algumas dessas informações podem inclusive ser confidenciais. 

O mentor também apóia o mentorado mostrando o cenário dos possíveis trajetos de carreira 

dentro e fora da organização, o que envolve um redirecionamento das escolhas do mentorado 

para áreas mais próximas de suas habilidades.  

O segundo nível da mentoria é o de suporte pessoal, que tem um foco mais diretivo e 

motivacional e inclui atividades como suporte psicossociais, na qual o mentor ajuda o 

mentorado a superar as pressões e tensões que acompanham as transições de posições de 

responsabilidade; construção da autoconfiança, tanto atitudinais quanto comportamentais, 

fazendo com que o mentorado consiga adquirir senso de confiança e assuma 

responsabilidades; e assistência sobre a vida pessoal, quando ajuda o mentorado com relação 

a pressões familiares, dilemas pessoais e conflitos que interfiram no desempenho do trabalho. 
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O terceiro nível é o da intervenção organizacional, inclui atividades de proteção, na 

qual o mentor dá suporte ambiental e intervem pelo mentorado em conflitos e situações que o 

ponha em perigo; marketing do mentorado, salientando suas qualidades para os gestores da 

organização, ajudando o mentorado a ganhar visibilidade e melhorar a interface em encontros 

dentro e fora da empresa; e acesso a recursos, quando o mentor utiliza sua posição para tornar 

disponível para o mentorado, recursos financeiros ou materiais, fontes e linhas de 

comunicação que não estariam disponíveis para um membro Júnior. Neste nível o mentor 

pode usar, inclusive, sua reputação para interceder pelo mentorado. 

No quarto e último nível, a promoção direta e indireta ou patrocínio, o mentor 

recomenda o mentorado para novas posições na organização, é necessário um maior 

comprometimento do mentor para que o mentorado obtenha mais benefícios. As atividades 

diretas podem envolver aumento de cargo, expansão da função e ajuste de fatores políticos, já 

as atividades indiretas incluem facilitar a participação do mentorado em programas de 

treinamentos internos da empresa, ajuda à admissão em programas gerenciais e ajuda ao 

mentorado na obtenção de prestígio. 

Segundo alguns autores, a mentoria também pode ser dividida em fases, conforme será 

abordado na próxima seção.  

2.2.3 Fases da Mentoria  

Kram (1983) divide o processo de mentoria em quatro fases cronológicas. A primeira 

é a iniciação da relação, na qual são quebradas as barreiras iniciais e ocorre a identificação 

entre mentor e mentorado. Nesta fase, fantasias positivas podem emergir, o mentor é alguém 

admirado, respeitado pelas suas competências e capacidade de promover suporte e servir de 

guia. Esse período ocorre entre os primeiros seis meses e o décimo segundo mês da relação. 
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Os acontecimentos desta primeira fase ajudam a transformar as fantasias iniciais em 

expectativas positivas concretas. 

A segunda é o cultivo da relação, que corresponde ao período no qual o mentorado 

aprende algumas lições e se estende entre o segundo e quinto ano do relacionamento. As 

expectativas levantadas são continuamente testadas, as funções de desenvolvimento de 

carreira começam a emergir e, com o passar do tempo e aumento da força do relacionamento, 

as funções psicossociais também começam a ser praticadas. Nesta fase, os limites da relação 

são delimitados e as incertezas, características da primeira fase, já não estão mais presentes. 

A terceira fase do processo é a separação, que pode ser tanto estrutural quanto 

psicológica. É marcada por mudanças significativas nas funções proporcionadas pela relação, 

para ambos os envolvidos na relação, mentor e mentorado. Se a separação estrutural ocorrer 

no tempo certo, irá estimular uma separação emocional que habilitará o mentorado a testar 

suas habilidades adquiridas, sem precisar de suporte próximo. No entanto, se a separação 

estrutural ocorrer prematuramente, pode estimular um período de ansiedade, já que a 

independência do mentorado ocorreu de forma forçada, antes que ele estivesse 

necessariamente preparado para tanto. Finalmente, se a separação estrutural ocorrer após a 

psicológica, os envolvidos podem se tornar ressentidos uns com os outros e, não mais 

receptivos às mudanças de necessidade e preocupações individuais. Em qualquer um desses 

três casos, esta fase é um período de ajuste porque a carreira e as funções psicossociais não 

poderiam continuar da mesma forma que antes. 

A última fase é a redefinição, ocasião na qual a relação se transforma em amizade e os 

indivíduos continuam mantendo contato informalmente. Nesta fase podem ocorrer 

aconselhamentos e suporte técnico ocasionais. O mentorado tira o mentor do pedestal , mas 

continua com um sentimento de gratidão e realismo sobre as contribuições da relação: 

aprendizado e conselhos. Caso o mentorado se torne par do mentor, isso pode gerar algum 
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desconforto, enquanto ambos se ajustam à nova relação. Quando a redefinição é caracterizada 

por hostilidade e ressentimento, após alguns anos de separação, o mentorado pode se sentir 

abandonado e definir que a relação está terminada, mesmo que esta possa ser revigorada mais 

tarde. Esta fase é uma evidência das mudanças ocorridas para os envolvidos, ambos 

vivenciaram alguma forma de desenvolvimento e então a relação já não é mais tão necessária. 

O processo de mentoria nas organizações pode ser de dois tipos: formal ou informal. O 

primeiro é administrado, ou apoiado, pela organização e geralmente desenvolvido por 

designação ou seleção de mentores. O segundo, informal, não é conduzido pela empresa, mas 

nasce espontaneamente entre pessoas, com interesses similares (CHAO et al, 1992). Tanto a 

mentoria formal quanto a informal oferecem benefícios e o mentorado deve considerar ambos 

os processos (NOE, 1988). Na próxima seção serão discutidos esses benefícios do processo de 

mentoria.  

2.2.4 Benefícios do Processo de Mentoria  

Dentre os vários benefícios que a relação de mentoria proporciona para os envolvidos 

no processo, alguns estudos destacam: satisfação no trabalho, socialização (CHAO et al, 

1992), redução de turnover, desenvolvimento de conhecimento e expertise, progresso e o 

melhor desenvolvimento na carreira (ZEY, 1988), identidade profissional clara e bem 

definida, senso de competência (KRAM, 1983), manutenção da cultura organizacional, 

desenvolvimento dos profissionais, troca de conhecimento e auxílio no processo de 

empowerment (SOUZA et al, 2003). Para o mentor, especificamente, a relação traz benefícios 

como senso de satisfação e realização, recebidas por promover o desenvolvimento do 

mentorado. Há também o rejuvenescimento na carreira, energia e criatividade, atualização de 

tecnologias e tendências de mercado, o que gera um impacto positivo no desempenho do 
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mentor. Além desses benefícios, o relacionamento pode ser uma fonte de reconhecimento 

pelos pares e pela organização como um todo, pois o desempenho do mentorado é um reflexo 

direto da competência e habilidade do mentor, o que pode aumentar a reputação do mentor na 

organização (RAGINS, 1997). Em resumo, os benefícios deste processo não são de ordem 

exclusivamente organizacional, mas também pessoal e profissional. Assim, torna-se 

importante analisar as relações que se caracterizam como mentoria entre os profissionais, seus 

benefícios e limitações conforme objetivos específicos deste estudo.  

De modo geral, torna-se difícil para um único mentor proporcionar todos os benefícios 

requeridos pelo mentorado. Faz-se necessário o apoio de múltiplos mentores, ao longo da 

carreira, aspecto que será aprofundado na seção a seguir.  

2.2.5 Múltiplos Mentores  

Janasz et al (2003) em seu estudo, cujo objetivo era entender como o executivo pode 

construir e utilizar a rede de relacionamento do mentor para desenvolver as competências que 

precisa para obter o sucesso em sua carreira e a satisfação nos momentos turbulentos, 

verificou que apenas um mentor não é suficiente. Para as autoras é preciso mais de um mentor 

para que sejam vistos valores em ação, desenvolvida perspicácia no negócio e produzido 

conhecimento.  

De outro modo, o mentorado também pode adquirir vários maus hábitos do mentor. 

Outra reação que cria a necessidade de múltiplos mentores é o fato de que hoje as pessoas têm 

carreiras com características flexíveis, projetos de trabalho que envolvem múltiplas empresas, 

ênfase no aprendizado, mudança de trabalhos, indústria e até carreira para melhoria das 

habilidades. Nesse cenário, em que a mudança é norma e que o conhecimento contínuo é um 
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fator crítico, a relação tradicional mentor-mentorado está sendo substituída pela assistência de 

uma diversidade de mentores (JANASZ et al, 2003). 

Para encontrar esses múltiplos mentores, o mentorado deve procurar pelo suporte do 

mentor para além da organização e suas fronteiras geográficas (WHITING; JANASZ, 2004, 

apud JANASZ et al, 2003). Cada novo mentor permite o acesso potencial a outros indivíduos, 

sendo criadas novas oportunidades para construção de uma relação de mentoria (JANASZ et 

al, 2003). 

A organização pode usar a rede de relacionamento para aumentar o conhecimento e 

para alcançar vantagem competitiva (TUNG, 2002). Os indivíduos podem usar a rede de 

relacionamentos para facilitar seu acesso ao conhecimento, adquirir experiência com outros e 

conseguir vantagem competitiva em sua carreira (JANASZ et al, 2003). 

Além disso, indivíduos que contam com múltiplos mentores em sua carreira são 

menos afetados pelas disfunções da mentoria e podem desenvolver sua própria carreira 

através do desenvolvimento e manutenção de relações que contribuirão para o sucesso na sua 

carreira e sua satisfação (JANASZ et al, 2003). 

Estudo realizado por Salgues et al (2004) com participantes do Master of Business 

Administration 

 

MBA, da Universidade Federal de Pernambuco, que ocupavam cargos de 

chefia, gerência ou diretoria, constatou que a maioria desses executivos teve mais de dois 

mentores durante sua carreira profissional. 

Nesta mesma linha, Vincent e Seymour (1994), ao realizarem uma pesquisa com 649 

profissionais executivas do gênero feminino, que faziam parte da The National Association 

for Female Executives - NAFE nos Estados Unidos, identificaram que aproximadamente 50% 

delas tiveram três ou mais mentores. 

Conforme anteriormente descrito, um conjunto de mentores propicia diferentes 

perspectivas, conhecimento e habilidades, além das múltiplas funções da mentoria, 
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psicossociais e de carreira (BAUGH; SCANDURA, 1999 apud JANASZ et al, 2003). Ainda 

diretamente relacionado a este tema está a rede de desenvolvedores, assunto que será 

abordado na seção a seguir.  

2.2.6 Rede de Desenvolvedores  

Estudos também apontam que os indivíduos contam com múltiplas pessoas para 

desenvolverem suporte em sua carreira, fenômeno denominado constelação de 

relacionamentos (HIGGINS; KRAM, 2001). Essa constelação de relacionamentos é formada 

por desenvolvedores, cuja perspectiva traz quatro conceitos centrais. 

O primeiro conceito refere-se ao desenvolvimento das redes. A rede de 

desenvolvedores de um indivíduo é um grupo de pessoas que têm interesse ativo pelo 

mentorado, agindo para que ele cresça na carreira, por meio da assistência dada no seu 

desenvolvimento. Essa definição não restringe o fenômeno a um relacionamento singular 

entre dois indivíduos na organização (HIGGINS; KRAM, 2001). 

O segundo abrange o desenvolvimento dos relacionamentos. Os desenvolvedores 

podem não ser verdadeiros mentores , ou seja, pessoas que desenvolvem ambas as funções 

de mentoria: suporte psicossocial e de carreira (HIGGINS; THOMAS, 2001) e não se limitam 

a uma relação formal. Essa definição inclui, mas não restringe, a relação de mentoria como 

um fenômeno singular com uma pessoa mais graduada dentro da organização (HIGGINS; 

THOMAS, 2001; HIGGINS; KRAM, 2001).  

O terceiro conceito refere-se à diversidade da rede de desenvolvedores. Uma rede de 

desenvolvedores pode ser abordada sob o ponto de vista do alcance e da diversidade. Alcance 

diz respeito ao número de diferentes sistemas sociais em que o relacionamento se origina. 

Diversidade, por outro lado, refere-se à extensão nas quais as pessoas na rede, os 
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desenvolvedores, se conhecem e estão conectadas entre si. Por exemplo, um mentorado que 

tenha um desenvolvedor no trabalho, outro na faculdade, outro em uma associação 

profissional, terá uma rede de desenvolvedores de alto alcance. Já um indivíduo com laços em 

um único sistema social terá uma rede de baixo alcance. Um indivíduo que tenha cinco 

desenvolvedores que conheçam uns aos outros terá uma rede de alta diversidade. Entretanto, 

um indivíduo que tenha essa mesma quantidade de desenvolvedores, mas que não se 

conheçam, terá uma rede com baixa diversidade (HIGGINS; KRAM, 2001). 

Por fim, o quarto aspecto refere-se à força da relação. Ou seja, o nível de 

envolvimento emocional, de reciprocidade e de comunicação, na qual os relacionamentos com 

vínculos interpessoais fortes tendem a ser caracterizados pela reciprocidade, mutualidade e 

interdependência. Esse tipo de relacionamento de laços fortes faz com que as pessoas se 

sintam mais motivadas para se ajudarem e tendem a proporcionar uma assistência psicossocial 

mais forte do que as relações com laços fracos (HIGGINS; KRAM, 2001). 

No que se refere às constelações de relacionamentos, há quatro tipos: 

empreendedora, na qual o relacionamento social se estende por grupos múltiplos ou sub-

redes de relacionamentos e é caracterizado por relacionamentos fortes e uma alta diversidade 

de mentores; oportunista, que reflete tanto a abertura do indivíduo para receber assistência 

quanto sua postura de iniciativa e de cultivo dos relacionamentos, caracterizada por 

relacionamentos fracos com uma alta diversidade de mentores; tradicional, que se caracteriza 

por poucos desenvolvedores, em média com laços fortes de relacionamento com o mentorado, 

são bases deste caso o respeito mútuo, a confiança e o companheirismo entre o mentor e o 

mentorado; e o tipo receptivo, que é caracterizado por relacionamentos fracos e do mesmo 

sistema social. Conforme mostra a Figura 01 (2) 

 

Tipologia do desenvolvimento da rede de 

relacionamento.  
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Figura 01 (2) - Tipologia do desenvolvimento da rede de relacionamento 
Fonte: Higgins; Kram, 2001   

No que se refere à rede de relacionamentos, a literatura leva a crer que essa rede pode 

ser formada ou definida por alguns fatores como nível hierárquico do indivíduo, ambiente de 

trabalho, estilo de interação do indivíduo, poder formal do mentor, orientação profissional e 

coeficiente emocional (HIGGINS; KRAM, 2001). 

Segundo Ibarra (1993), a combinação do ambiente de trabalho com o nível do 

indivíduo pode afetar a formação da rede de relacionamentos. Isso leva a pensar que é 

importante que a organização tenha, ou crie, um ambiente propício para o desenvolvimento 

dessas redes, pois por mais que o indivíduo possa provocar mudanças no seu ambiente social, 

essas podem ser simultaneamente limitadas pelo seu ambiente de trabalho.  

Ainda na visão de Ibarra (1993), o estilo de interação do indivíduo pode afetar o tipo 

de relacionamento que ele pode formar. Se o estilo do mentorado fizer o mentor se sentir 

incomodado, ou se o mentor passar uma imagem de superioridade, não será constituída uma 

relação de mentoria sólida. O poder formal do mentor é outro fator moderador que afeta o 
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desenvolvimento da rede de relacionamento. Esse poder implica na importância que o 

mentorado dá à opinião do mentor (BRASS, 1984), bem como na qualidade do 

desenvolvimento da relação (RAGINS, 1997). 

Em se tratando da orientação profissional, Miller e Stiver (1997, apud HIGGINS; 

KRAM, 2001) comentam que os indivíduos, que procuram desenvolver relacionamentos com 

objetivo principal apenas na carreira, tenderão a focar a ajuda oferecida pelo mentor de forma 

instrumental, estratégica e egocêntrica. Contudo, indivíduos que procuram desenvolver 

relacionamentos tanto na carreira quanto em aspectos psicossociais tenderão a focar o 

crescimento pessoal e aprenderão que isso se estenderá de imediato para a carreira.  

Esse argumento converge com o pensamento de Goleman (1996), de acordo com o 

qual o coeficiente emocional do mentorado também afeta sua disponibilidade em procurar 

ajuda, o que resulta na solidez da relação. Sem as competências sociais essenciais, como 

empatia e habilidade em administrar conflitos, a relação poderá ser frustrada antes mesmo de 

se estabelecer um nível de confiança mútua. Da mesma forma, sem capacidade de 

autoconhecimento, o mentorado não será capaz de construir um relacionamento favorável ao 

desenvolvimento de suas necessidades. 

Além disso, o mentorado deve ter algumas competências de carreira que contribuirão 

para o sucesso da relação, o que tornará a rede de mentoria inteligente, conforme apontado na 

seção a seguir.  

2.2.7 Rede de Mentoria Inteligente  

Hill (1991 apud JANASZ et al, 2003) sugere que por trás do mito de encontrar um 

mentor perfeito , o indivíduo deve se tornar um mentorado perfeito , investindo tempo e 

energia para desenvolver e manter sua rede de relacionamentos. O mentorado deve levar em 
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consideração o tempo para o desenvolvimento da maturidade, da confiança e do respeito 

mútuo. Deve procurar oportunidades para prover suporte técnico, informações, novos 

conhecimentos e suporte emocional a seu mentor (BAKER, 2000 apud JANASZ et al, 2003), 

pois a relação de mentoria é uma relação de reciprocidade e, ajudar o outro, aumenta a 

probabilidade de receber assistência no futuro, aumenta a confiança e a credibilidade na 

relação (FORRET; SULLIVAN, 2002 apud JANASZ et al, 2003). 

A mentoria, ainda, envolve aprendizagem tanto do mentorado quanto do mentor. 

Segundo Ensher et al (2002), o mentorado deve se engajar numa rede de relacionamento 360 

graus, na qual possa trocar informações e manter boas relações com pessoas de diferentes 

níveis e áreas. Isso também pode contribuir para o sucesso profissional do mentorado. 

À medida que experiências e conhecimentos vão sendo agregados, a rede de mentores 

também vai mudando. Com o passar do tempo, as necessidades, a freqüência e a intensidade 

da interação podem ser alteradas e os membros podem mudar, com base na demanda. 

Outro aspecto que o mentorado deve desenvolver é a conexão cinegética. A 

organização e as fronteiras geográficas não devem excluir a diversidade de mentores. Por 

exemplo, um gerente pode precisar de um mentor interno à organização para aprender sobre 

sua cultura, normas e práticas, mas também pode precisar de um mentor externo para se 

manter informado sobre oportunidades de negócio, de trabalho, melhores práticas de mercado 

e para obter novas habilidades (JANASZ et al, 2003). Entretanto, conquistar um mentor 

externo pode ser mais fácil para os indivíduos cosmopolitas, indivíduos orientados para o 

mercado (GOULDNER, 1957). 

O mentor interno também pode propiciar ao mentorado uma maior visibilidade dentro 

da organização, aumentar as possibilidades de crescimento, minimizar as barreiras de entrada 

nos grupos de elite e facilitar o acesso a uma rede de relacionamentos influentes (HIGGINS; 

THOMAS, 2001). Essa abordagem leva a crer que procurar por mentores internos e externos, 
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formais e informais propicia uma maior diversidade, o que permite ao mentorado ter 

diferentes perspectivas sobre problemas, emoções, oportunidades de carreira, conhecimentos 

e informações (JANASZ et al, 2003). 

Finalmente, o mentorado deve ter consciência de que, em geral, a relação pode mudar 

e, ao longo do tempo, pode inclusive terminar. A relação de mentoria varia quanto à sua 

intensidade e o tempo. Algumas relações nunca ultrapassam um treinamento no trabalho, 

outras se tornam uma relação de co-aprendizagem, na qual as partes se vêem como familiares 

(RAGINS et al, 2000). 

Assim, torna-se importante investigar como ocorre a influência das redes de mentores 

no desenvolvimento da carreira e da vida dos profissionais pesquisados, conforme consta nos 

objetivos específicos deste estudo. Na seção seguinte serão abordados aspectos referentes ao 

fenômeno rede de relacionamentos.  

2.3 Rede de Relacionamentos  

Nesta seção será discutido o fenômeno rede de relacionamentos destacando as 

distinções que a literatura aborda, com relação a sua formalidade e informalidade, 

instrumentalidade e expressividade e, finalmente, suas características. 

A teoria de rede social, ou rede de relacionamentos é uma teoria que constrói suas 

análises baseando-se nas relações dos indivíduos entre si e deles com as instituições sociais. 

Wasserman (1998 apud LIMA, 2004 p.46) apresenta características fundamentais da análise 

com o foco nas relações ou em padrões de relações, dando importância aos relacionamentos 

entre unidades de interação. A unidade de análise não é o indivíduo, mas uma entidade ou 

conjunto de indivíduos e os vínculos entre eles. 
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A literatura nos estudos organizacionais faz uma distinção entre a rede de 

relacionamentos formal e informal. A rede formal é composta de um conjunto de relações 

formais entre chefe e subordinado e diferentes grupos funcionais representativos que devem 

interagir para realizar tarefas na organização. Também contempla relações criadas pela quase 

estrutura como: comitê, força de trabalho ou equipe. Já a rede de relacionamento informal, 

ou emergente, envolve interações mais arbitrárias na qual o motivador da relação pode ser 

relacionado ao trabalho, social, ou uma combinação de ambos (IBARRA, 1993). 

Uma vez que no ambiente organizacional, a rede emergente tende a ser absorvida pelo 

arranjo formal da organização porque os interesses geralmente incluem trabalho e carreira 

(THICHY et al, 1979). Mas como os gerentes usualmente recorrem à sua rede de 

relacionamento informal, para conseguir alcançar seus objetivos (KOTTER, 2000), a rede 

emergente tende a ser mais ampla que a rede formal (IBARRA, 1993). 

Outra distinção que a literatura faz quanto à rede de relacionamentos é que ela pode 

ser instrumental ou expressiva. A rede instrumental surge das normas de desempenho do 

trabalho e envolve trocas de recursos relativos ao trabalho, que incluem: informação, 

expertise, conselhos profissionais, acesso político e recursos materiais (THICHY et al, 1979). 

Também incluem desenvolvimento de relacionamentos com funções variadas como 

direcionamento de carreira, guia, patrocínio, exposição para gerência e ajuda para atingir 

desafios e para tornar as tarefas visíveis (THOMAS, 1990). 

Por outro lado, a rede de relacionamento expressiva envolve amizade e suporte social. 

Contudo, para Lincoln e Miller (1979, p. 196),  

a rede de relacionamentos de amizade na organização, não é simplesmente 
um link entre amigos, mas um sistema para tomar decisão, mobilizar 
recursos, omitir ou transmitir informação, além de outras funções afins 
aliadas com comportamento no trabalho e interação.  
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Para Krackhardt (1990) a rede expressiva é caracterizada por um nível de aproximação 

e confiança mais alto que na rede instrumental. Enquanto para Thomas (1990), algumas 

relações são tanto instrumentais quanto expressivas como a mentoria, por exemplo, que 

envolve oportunidades para o desenvolvimento na carreira e suporte psicossocial.  

Essa diferenciação entre a rede de relacionamento experimental e instrumental é 

importante, pois o conteúdo do relacionamento define a troca de recursos. O grau na qual a 

rede de relacionamentos pessoal propicia acesso aos recursos instrumentais ou expressivos 

dependerá das características dos contatos dos indivíduos e do relacionamento entre as partes 

da rede (IBARRA, 1993). 

Segundo Ibarra (1993), as características da estrutura organizacional e da rede de 

relacionamento, tais como, composições da rede, grau de homogeneidade e força da relação, 

são associadas a custos e benefícios. Essas características têm implicação no acesso aos 

benefícios da rede de relacionamentos em dois níveis: o benefício central que pode derivar 

diretamente da relação particular e outros benefícios que podem ser propiciados do acesso 

ao contato indireto. Ao investir tempo e energia limitados para o desenvolvimento da rede de 

relacionamentos, os indivíduos devem gerenciar tensões que ocorrem na relação que 

proporciona acesso a diferentes tipos de benefícios e recursos. 

A natureza das oportunidades disponibilizadas pela rede de relacionamento pessoal 

depende do tipo de pessoa com quem se está interagindo. A composição da rede de 

relacionamento pode ser tanto organizacional quanto por afinidade do grupo com o indivíduo 

focal contatado. O grupo organizacional inclui níveis hierárquicos e funcionais ou 

departamentos e subunidades. Já o grupo identidade, inclui gênero, raça e etnia. 

A homogeneidade é a característica que se refere ao grau no qual os indivíduos que 

interagem compartilham similaridades no grupo organizacional ou de identidade 

(MARSDEN, 1988 apud IBARRA 1993 p. 61). A similaridade interpessoal aumenta a 
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facilidade de comunicação, melhora predominantemente o comportamento e promove 

relacionamentos de confiança e reciprocidade (LINCOLN; MILLER, 1979). Pessoas que 

trabalham no mesmo departamento ou que têm trabalhos similares tendem a compartilhar a 

mesma visão de mundo, o que facilita a interação (ALDERFER, 1987 apud IBARRA, 1993). 

Por fim, a característica alcance da relação, que é definida como o grau de diversidade 

contida na rede de relacionamento pessoal (IBARRA, 1993). 

Assim, entender as redes de relacionamentos através do mapeamento e análise, ajuda a 

identificar de onde são os mentores e a influência das redes no desenvolvimento de carreira 

dos profissionais pesquisados, conforme objetivos específicos deste estudo. Na seção a seguir 

será feito um resumo das abordagens utilizadas no referencial teórico.  

2.4 Definição Constitutiva dos Termos  

Conforme a Figura 02 (2) a seguir, é possível observar a definição constitutiva dos 

termos deste estudo. Alguns fatores individuais e organizacionais influenciam no 

desenvolvimento da rede de mentoria. A rede de mentores, por sua vez, tem algumas 

características próprias e, neste estudo, foi construída com foco no executivo de sucesso 

escolhido. A partir desse foco foi delimitada sua rede e analisado o impacto desta rede no 

desenvolvimento da carreira dos pesquisados. Levou-se em consideração os aspectos 

objetivos e subjetivos da carreira.  
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Figura 02 (2)  Definição Constitutiva dos termos 
Fonte: construído pela autora   

Cada unidade teórica de análise pode ser entendida conforme as descrições abaixo: 

Rede 

 

sistema composto por nós e conexões entre eles e são representados por 

sujeitos sociais como indivíduos, grupos ou organizações, conectados por algum tipo de 

relação (MARTELETO; SILVA, 2004). No caso deste estudo foram considerados os 

conectados pela relação de mentoria. 

Características da rede 

 

refere-se à composição, homogeneidade e alcance da rede de 

relacionamentos (IBARRA, 1993). 

Profissional-focal 

 

o executivo de sucesso que foi escolhido para ser analisado neste 

estudo, segundo critérios pré-determinados, que serão apresentados no capítulo metodologia. 

Mentores  pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do executivo, exercendo 

as funções de carreira e psicossociais da mentoria, segundo KRAM (1983). 

Mentorados 

 

pessoas que o executivo ajudou no desenvolvimento, através do 

exercício das funções de carreira e psicossociais da mentoria, segundo KRAM (1983). 
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Fatores individuais 

 
fatores que contribuem para o cultivo da relação de mentoria, 

como locus de controle (NOE, 1888), orientação sexual (SCANDURA; RAGINS, 1993) e 

gênero e raça (THOMAS, 1990 apud HIGGINS; KRAM, 2001). 

Fatores organizacionais 

 
aspectos que afetam o crescimento das relações de 

desenvolvimento, como cultura organizacional (ARYEE et al, 1996 apud HIGGINS; KRAM, 

2001), estrutura hierárquica (RAGINS; COTTON, 1991 apud HIGGINS; KRAM, 2001) e 

diversidade (RAGINS, 1997). 

Carreira 

 

conjunto de posições ocupadas por uma pessoa durante o tempo de sua vida 

numa seqüência pré-ocupacional, ocupacional e pós-ocupacional (SUPER; HALL, 1978).  

Sucesso na carreira 

 

os indicadores de sucesso envolvem aspectos objetivos como 

número de promoções, salário etc. e subjetivos que englobam a percepção do indivíduo 

quanto sua satisfação no trabalho e no progresso de sua carreira (CALLANAN, 2003). 

Desenvolvimento da carreira 

 

de acordo com as seguintes perspectivas: eventos da 

carreira profissional, crises ou transições pessoais e de carreira (LEVINSON et al, 1978); 

estrutura plural para definir sucesso de carreira (BROUSSEAU et al, 1996); modelo cônico, 

que está baseado em como o movimento dos indivíduos dentro das organizações afeta a 

carreira (SCHEIN, 1971); ou estágios de carreira profissional (DALTON et al, 1977). 

A forma como este modelo foi analisado empiricamente será apresentado no capítulo a 

seguir. 
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3 Metodologia   

Este capítulo apresenta a estratégia metodológica que foi usada no presente trabalho e 

que será descrita nas seguintes seções: (I) Delineamento da pesquisa; (II) Sujeitos da 

pesquisa; (III) Coleta dos dados: construção da história de vida; e (IV) Análise dos dados.  

3.1 Delineamento da Pesquisa  

A pesquisa é de base qualitativa, do tipo descritiva, pois tem o objetivo de obter 

informações e opiniões do universo (ROESCH, 1999). A pesquisa qualitativa é importante 

para compreender as relações que ocorrem entre atores sociais tanto no âmbito da instituição 

quanto no de movimentos sociais e as representações de determinado grupo sobre temas 

específicos (MINAYO, 1998). 

As diferenças entre a pesquisa qualitativa e quantitativa vão além da simples escolha 

de estratégias de pesquisa e procedimentos de coleta de dados, representam posições 

epistemológicas diferentes. A pesquisa qualitativa não considera somente as interpretações 

das realidades sociais, mas também objetiva uma categorização do mundo social, análise em 

direção a questões referentes à qualidade e coleta de dados, com estratégias de pesquisa 

independente. É igualmente relevante, após o levantamento, o direcionamento de análise dos 

dados obtidos ou o embasamento da interpretação com observações mais minuciosas 

(BAUER et al, 2002). 

Como metodologia de pesquisa foi utilizada, neste estudo, a história oral de vida. A 

história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da 
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própria história e isso alarga seu campo de ação . Propicia o contato e a compreensão social 

entre gerações (THOMPSON, 1992 p. 44). A possibilidade de utilizar a história para 

finalidades sociais e pessoais vem da natureza intrínseca da abordagem oral. Ela trata de vidas 

individuais e baseia-se na fala e não na habilidade da escrita, muito mais exigente e restrita. O 

uso da voz humana, viva, pessoal e peculiar, faz o passado surgir no presente de maneira 

extraordinariamente imediata. As palavras podem ser emitidas de maneira idiossincrática, 

através do sentimento próprio de cada pessoa e por isso mesmo são mais expressivas. Elas 

insuflam a vida na história e com elas se aprende algo mais do que simples conteúdo. Essas 

palavras, quando gravadas, demonstram como é rica a capacidade de expressão das pessoas de 

todas as condições sociais (THOMPSON, 1992). 

Essa metodologia visa reconstruir uma experiência humana vivida em grupo e de 

tendência universal, a partir da totalidade sintética que é o discurso específico de um 

indivíduo, pois toda prática social humana é uma atividade sintética, uma totalização ativa de 

todo o contexto social. Uma vida é uma prática que se apropria das relações sociais (as 

estruturas sociais) as interioriza e as transforma em estruturas psicológicas, pela sua atividade 

de desestruturação-reestruturação. O sistema social está plenamente contido nos atos, sonhos, 

delírios, obras e comportamentos das pessoas e a história deste sistema está inteiramente 

presente dentro da história da individualidade humana (CARVALHO, 2003). 

A história oral também é uma história do tempo presente, pois implica em uma 

percepção do passado como algo que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está 

acabado. A presença do passado no presente imediato das pessoas é razão de ser da história 

oral. Nesta medida, a história oral não só oferece uma mudança para o conceito de História, 

mas, mais do que isto, ela garante sentido social à vida de depoentes e leitores que passam a 

entender a seqüência histórica e a sentirem-se parte do contexto em que vivem (ICHIKAWA; 

SANTOS, 2003). 
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Essa metodologia apresenta-se como forma de captação de experiências de pessoas 

dispostas a falar sobre aspectos de sua vida, mantendo um compromisso com o contexto 

social. A base da história oral é o depoimento gravado; portanto, os três elementos que 

constituem a condição mínima da história oral são: o entrevistador, que pode ser mais de um; 

o entrevistado, que podem ser vários; e a aparelhagem de gravação, que pode ser apenas de 

som, ou de imagem, com filmagens, envolvendo outros participantes, além do entrevistador, e 

com outras implicações (ICHIKAWA; SANTOS, 2003). 

Outro aspecto relevante é o saber ouvir, que é a característica fundamental do oralista. 

Entretanto há uma ressalva: o entrevistador não é passivo e nem neutro, na medida em que, 

com suas perguntas, ele participa e dirige o processo da entrevista, prepara o roteiro, seleciona 

as perguntas e introduz questões a serem abordadas pelo entrevistado. O documento final, 

portanto, é o resultado de um diálogo entre pesquisador e pesquisado (ICHIKAWA; 

SANTOS, 2003). 

Há uma grande discussão a respeito do status da história oral. Alguns argumentam que 

a história oral é uma técnica; outros, uma disciplina; e outros, ainda, uma metodologia. Os 

defensores da história oral como técnica, interessam-se pelas experiências com gravações, 

transcrições e conservação de entrevistas e o aparato que as cerca: tipos de aparelhagem de 

som, formas de transcrição de fitas, modelos de organização de acervo etc. Alguns defensores 

dessa posição são pessoas envolvidas diretamente na constituição e conservação de acervos 

orais, muitos são cientistas sociais cujos trabalhos se baseiam em outros tipos de fontes, em 

geral escritas, e que utilizam as entrevistas de forma eventual, sempre como fontes de 

informação complementar. A essas pessoas, entretanto, somam-se as que efetivamente 

concebem a história oral como uma técnica, negando-lhe qualquer pretensão metodológica ou 

teórica (FERREIRA; AMADO, 1996). 
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Para Ferreira e Amado (1996) os que atribuem à história oral um status de disciplina, 

baseiam-se em argumentos complexos e, às vezes, contraditórios. Contudo, todos parecem 

partir de uma idéia fundamental: a história oral inaugurou técnicas específicas de pesquisa, 

procedimentos metodológicos singulares e um conjunto próprio de conceitos. Esse conjunto, 

por sua vez, norteia as duas outras instâncias, conferindo-lhes significado e emprestando 

unidade ao novo campo de conhecimento. 

Ferreira e Amado (1996) são defensores da história oral enquanto uma metodologia, 

na qual, como toda metodologia, se estabelece e ordena os procedimentos de trabalho 

 

tais 

como os diversos tipos de entrevistas e as implicações de cada um deles para a pesquisa, as 

várias possibilidades de transcrição de depoimentos, suas vantagens e desvantagens, as 

diferentes maneiras do pesquisador se relacionar com o entrevistado e as influências disso 

sobre o trabalho. Esse é o terreno da história oral, o que não permite classificá-la somente 

como prática. De modo geral, na área teórica, a história oral é capaz de suscitar questões. 

Formula as perguntas, porém, não pode oferecer as respostas. As soluções e explicações 

devem ser buscadas na teoria, seja na teoria da história ou oriundas de outras disciplinas, 

como a filosofia, a teoria sociológica, a teoria psicanalítica etc. Seja qual for a disciplina a que 

se recorra, o pesquisador encontrará nela os encaminhamentos para suas questões, já que é ela 

que tem a capacidade de pensar abstratamente questões oriundas da prática, filtradas pela 

metodologia, produzindo conceitos que iluminam sua compreensão (FERREIRA; AMADO, 

1996). 

Marre (1991, p. 90 apud CARVALHO 2003), também ratifica que os relatos, histórias 

de vida etc.  são tomados não apenas como técnicas de pesquisa, mas como parte constitutiva 

de um método. Segundo o autor:  
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Englobam-se na expressão história de vida, tanto relatos orais, como 
autobiografias escritas, longas entrevistas abertas e outros documentos orais 
ou testemunhos escritos, conferindo, assim, à expressão, um sentido mais 
amplo do que aquele com que geralmente é empregada.  

Em consonância com a posição defendida por Ferreira e Amado (1996) e Marre 

(1991), também foi considerado, neste estudo, a história oral como uma metodologia, capaz 

de orientar e sistematizar a busca de respostas aos problemas de pesquisa definidos a partir de 

um referencial teórico. Essa metodologia de pesquisa tem como principal técnica de coleta de 

dados a entrevista de história oral, técnica utilizada neste estudo. Na seção seguinte será 

explicado quem foram os sujeitos da pesquisa.   

3.2 Sujeitos da Pesquisa  

Dentro da perspectiva qualitativa, o caso foi escolhido, seguindo alguns critérios 

como: ser um caso revelatório ou interessante, que oferece oportunidade de observar e 

examinar o fenômeno (STAKE, 2000) e ser um caso de sucesso em suas áreas de atuação, 

tendo o sujeito profissional-focal o reconhecimento do mercado ou da academia. Neste 

trabalho, foi adotada a perspectiva de Stake (2000) que entende como caso, a unidade de 

análise ou unidade de estudo, cuja delimitação foi necessária para identificar as fronteiras do 

sistema que foi pesquisado; em detrimento da visão de outros autores que entendem o caso 

como sendo uma metodologia de pesquisa. 

Para fim deste estudo, o sujeito profissional-focal escolhido foi o Sr. Américo Pereira, 

sócio-presidente do Rapidão Cometa, empresa do segmento de transportes, com atuação 

nacional e internacional. O executivo foi escolhido de acordo com os critérios anteriormente 

mencionados. A análise feita sob a perspectiva da história de sua vida e a construção de sua 

carreira profissional. Foi denominado caso o profissional-focal e todas as pessoas de sua 
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rede de relacionamento que contribuíram para o desenvolvimento de sua carreira, bem como 

as pessoas que foram influenciadas por ele. Optou-se por delimitar o caso, denominado 

unidade de análise deste estudo, por meio da rede, em detrimento da organização na qual o 

profissional-focal trabalha, porque os mentores e mentorados podem fazer parte de diferentes 

instituições, importando para o presente estudo entender as relações que se caracterizaram 

como de mentoria em rede, conforme pode ser observado na Figura 03 (3) 

 

Delimitação do 

Caso. O círculo tracejado cinza corresponde ao caso e a delimitação dos profissionais que 

foram entrevistados, ou seja, os mentores e mentorados diretamente relacionados com o 

executivo profissional-focal.           

Figura 03 (3)  Delimitação do caso 
Fonte: construído pela autora   

É importante ressaltar que a quantidade de casos não pôde ser maior, em face da 

utilização da metodologia de história de vida. Esta metodologia exige coletas muito longas e 

requerem várias entrevistas (LAVILLE; DIONNE, 1999); uma outra razão refere-se à opção 

de estudar todos os indivíduos da rede de mentores e mentorados do profissional-focal. 
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Por se tratar de um estudo em uma unidade de análise única, os resultados deste 

trabalho não podem ser generalizados, entretanto os resultados permitiram conhecer o 

fenômeno de forma mais profunda. 

Outra limitação é o fato de que, apesar de profissionalizada, a empresa da qual o 

profissional-focal faz parte é uma organização familiar e este aspecto não foi objeto de análise 

do estudo. Além disso, um dos entrevistados tinha um cargo no governo, mas a questão 

política-governamental também não foi objeto de análise deste trabalho.  

Contudo, o êxito da coleta de dados, por história de vida, está relacionado aos 

indivíduos escolhidos e, especialmente, com a validade, qualidade e extensão das narrativas 

que foram coletadas (MARRE, 1991 apud CARVALHO, 2003). 

O perfil dos entrevistados: profissional-focal, seus mentores e mentorados, pode ser 

verificado no capítulo de resultados. Na seção a seguir será apresentado como os dados foram 

coletados. 
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3.3 Coleta dos Dados: Construção da História de Vida  

A coleta dos dados foi realizada segundo alguns passos. Primeiramente, foi 

identificado um profissional executivo de destaque em sua área, o profissional-focal da 

pesquisa. Depois, através de entrevistas com o profissional-focal, foi feito o mapeamento de 

sua rede de relacionamentos, para a identificação dos mentores e mentorados. Construiu-se 

então um sociograma das pessoas envolvidas nessa relação. O sociograma é um diagrama 

que mapeia graficamente as interações preferidas (TICHY et al, 1979), o que permitiu a 

visualização das redes de relacionamento como um todo. A partir do sociograma, foram 

colhidos os testemunhos dos membros identificados nas redes. As entrevistas foram realizadas 

nos meses de outubro e novembro de 2005. Também foram analisados documentos 

institucionais; documentos pessoais, como cartas; e matérias de jornais e revistas que 

envolviam o profissional-focal. 

Tomando por base o referencial teórico, foi elaborado um roteiro de entrevista semi-

estruturada, com instruções temáticas, que foi aplicado com os sujeitos do caso estudado. Para 

Minayo (1998, p. 126) os pressupostos teóricos que validam a história de vida são da mesma 

natureza dos que fundamentam a entrevista , o que fortalece a consistência do uso dos dois 

métodos concomitantemente e, conseqüentemente, dá consistência a este trabalho. Conforme 

discussão a seguir. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, recorreu-se à coleta por história de vida. Por meio 

da investigação participativa, foi solicitado ao sujeito profissional-focal que narrasse toda sua 

trajetória profissional, incluindo dificuldades, conquistas e o papel dos desenvolvedores e 

mentores na sua vida. Contribuindo com a construção da história de vida, também foi levada 

em consideração a percepção dos membros da rede de relacionamentos (mentores e 

mentorados), através da coleta de seus testemunhos. Ou seja, foi realizado o que Thompson 
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(1992) denominou de coletânea de narrativas, na qual a perspectiva dos diferentes sujeitos 

permitiu a construção de uma interpretação histórica mais ampla, agrupando as narrativas, 

como um todo ou fragmentadas, em torno de um tema comum, no caso as relações de 

mentoria. Corroborando com esta visão, Schutz (1954 apud MINAYO, 1998, p.113), salienta 

que a perspectiva dos diferentes membros do caso é necessária, dentre outros aspectos, 

porque:  

Cada ator social experimenta e conhece o fato social de forma peculiar. É a 
constelação das diferentes informações individuais vivenciadas em comum 
por um grupo, que permite compor o quadro global das estruturas e das 
relações, onde o mais importante não é a soma dos elementos, mas a 
compreensão dos modelos culturais e da particularidade das determinações.  

As conclusões resultaram do diálogo entre pesquisador e entrevistados. Sabe-se que o 

testemunho, enquanto registro, tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, leva-se muito 

mais tempo para escutar do que para ler e citar o que foi gravado, por esta razão, foi preciso, 

primeiramente, fazer a transcrição das entrevistas. A gravação é um registro fidedigno e 

preciso de um encontro, na qual todas as palavras empregadas estão ali exatamente como 

foram faladas e a elas se somam pistas sociais, as nuances da incerteza, do humor, ou do 

fingimento, bem como a textura do dialeto. Ela transmite todas as qualidades distintas da 

comunicação oral (THOMPSON, 1992 p. 146). Diferentemente de um texto, um falante pode 

ser imediatamente contestado e seu testemunho jamais se repetirá exatamente do mesmo 

modo. Essa autêntica ambivalência o aproxima muito mais da condição humana. Não 

obstante, a fita é um registro melhor e mais completo do que jamais se encontrará nas 

anotações rascunhadas ou no formulário preenchido pelo mais honesto entrevistador e, menos 

ainda, nas atas oficiais de reunião (THOMPSON, 1992 p. 147). 

Um aspecto alvo de crítica do método social é a minimização da variância das 

respostas, devido à diferença de estilo entre entrevistador e entrevistado. Nos manuais de 
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sociologia, essa preocupação chega a um extremo que leva ao próprio fracasso. Ken Plummer 

(1983 apud THOMPSON, 1992), após catalogar todos os possíveis erros relacionados à 

pesquisa, concluiu que expurgar a pesquisa de todas essas fontes de viés significa expurgar 

a pesquisa da vida humana . O verdadeiro objetivo dos sociólogos da história de vida ou 

pesquisadores da história oral deve ser revelar as fontes de viés, mais do que pretender que 

elas possam ser eliminadas, por exemplo, com um pesquisador sem um rosto que exprima 

sentimentos . O entrevistador tem uma presença social, mesmo que não demonstre nenhuma 

opinião explícita que possa influenciar o informante (THOMPSON, 1992 p. 158).  

Outro alvo de crítica é a invenção por parte do entrevistado. Para cada pessoa, o modo 

de vida, a personalidade, a consciência e o conhecimento constroem-se diretamente com a 

experiência de vida passada. A vida é uma acumulação do passado pessoal, contínuo e 

indivisível. Seria fantasioso sugerir que a história de vida pudesse ser inventada, pois uma 

invenção convincente exige um talento imaginativo excepcional. Além do mais, o pesquisador 

deve enfrentar o testemunho direto não com uma fé cega, nem com um ceticismo arrogante, 

mas com uma compreensão dos processos sutis, por meio dos quais todos percebem e 

recordam o mundo à sua volta e seu papel dentro dele (THOMPSON, 1992). 

Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas apenas a fonte 

oral permite desafiar essa subjetividade, deslocar as camadas da memória, cavar fundo em 

suas sombras, na expectativa de atingir o oculto (THOMPSON, 1992). 

Contudo, o historiador do passado lembrado apóia-se em pontos fortes. Ele pode 

proporcionar informações significativas e, por vezes, única sobre o passado. Além de também 

poder transmitir a consistência individual e coletiva que é parte integrante deste mesmo 

passado (THOMPSON, 1992). 

Na seção seguinte será abordado como os dados foram analisados.  
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3.4 Análise dos Dados  

Como técnica de análise para tratamento da história de vida, foi utilizada a análise de 

conteúdo, através de inferências básicas a partir do texto, objetivando descrever 

sistematicamente o teor da comunicação. Esse método busca observar o conteúdo da 

comunicação, que foi analisada por meio de categorias sistemáticas previamente determinadas 

(MARCONI; LAKATOS, 1999). 

Dentre as perspectivas da análise de conteúdo foi utilizada a análise de enunciação, 

que se diferencia das outras técnicas de análise de conteúdo porque, segundo Bardin (2000), 

tem duas grandes características: apóia-se na comunicação como um processo e não como um 

dado e funciona, desviando-se das estruturas e modelos formais. A análise de enunciação 

aplica-se bem ao discurso de entrevista não diretiva, discurso que é geralmente abandonado 

pelas técnicas exatas. Neste caso, o discurso é toda a comunicação estudada não só ao nível 

dos seus elementos básicos, a palavra, por exemplo, mas também a um nível igual e superior à 

frase, ou seja, as proposições, os enunciados e as seqüências (BARDIN, 2000).  

A entrevista não diretiva segue a lógica do entrevistado, sendo limitada somente pela 

instrução temática colocada, para centrar a entrevista no assunto que interessa ao 

entrevistador. É caracterizada por pré-formação mínima, roteiros, ao contrário dos 

questionários pré-formulados, tem o foco no conteúdo sobre a relação subjetiva do locutor 

com o objeto do discurso, ou seja, as representações, atitudes etc. Trata-se, portanto, de um 

discurso dinâmico e não estático (BARDIN, 2000). 

A análise de enunciação está baseada no conceito do discurso enquanto palavra em ato 

e não como um dado, conforme a análise de conteúdo clássica. Considera que na produção da 

palavra é efetuado um trabalho, elaborado um sentido e operadas transformações. Seu 

objetivo é aprender, ao mesmo tempo, diversos níveis imbricados, ao contrário da análise de 
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conteúdo escrita, que se apóia essencialmente no registro semântico elementar. O discurso 

não é uma transposição transparente de opiniões, atitudes e representações que existem de 

modo completo antes da passagem à forma de linguagem. Nesta perspectiva o discurso não é 

um produto acabado, mas um momento num processo de elaboração, que pode ser ao mesmo 

tempo espontâneo e constrangido pela situação, na qual se confrontam motivações, desejos e 

investimentos do sujeito, com as imposições do código lingüístico. Também, devido às 

circunstâncias de espontaneidade e constrangimento, o trabalho de elaboração é, ao mesmo 

tempo, emergência do inconsciente e construção do discurso (BARDIN, 2000). 

Em conjunto com a análise de enunciação, foi feita uma análise das redes sociais, que 

foram construídas a partir dos testemunhos dos sujeitos do caso pesquisado e analisadas com 

a ajuda do software UCINET 6, que permitiu a construção gráfica da rede. 

Juntas, as entrevistas, as histórias de vida construídas a partir das entrevistas, e a 

análise das redes sociais, constroem uma série de possibilidades de informação permitindo 

uma triangulação dos dados (MINAYO, 1998), garantindo uma maior transparência e 

conseqüentemente uma maior confiabilidade do estudo. 

No próximo capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos neste 

estudo.  
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4 Resultados   

Conforme os objetivos específicos deste trabalho, a apresentação e a análise dos 

resultados estão expostos nas seguintes seções: (I) Caracterização dos membros da rede; (II) 

A rede de mentoria; (III) As relações de mentoria entre os profissionais; (IV) A construção da 

carreira dos profissionais; (V) A influência das redes de mentores no desenvolvimento da 

carreira e na vida dos profissionais; (VI) Quem e de onde são os mentores dos profissionais; 

(VII) Benefícios e as limitações do fenômeno mentoria para os envolvidos no processo: 

mentor, mentorado e organização.  

4.1 Caracterização dos Membros da Rede  

Américo Cunha Pereira, profissional-focal deste estudo, é diretor-presidente e 

acionista majoritário, com 80% das ações, da transportadora pernambucana Rapidão Cometa. 

Começou na empresa há 40 anos e no seu segundo ano de trabalho na organização, passou a 

ser diretor comercial. Posteriormente, quando adquiriu a companhia, juntamente com outros 

dois funcionários, assumiu a presidência. Sua história confunde-se com a da empresa, cuja 

situação atual corresponde à concretização do seu sonho. Américo conseguiu vencer as 

dificuldades financeiras, pelas quais a empresa passava na época, conquistando a liderança na 

região, em pouco menos de 10 anos. Em função das transformações que ocorriam no mercado 

de transportes, começou, ainda na década de 80, um processo profundo de modernização da 

empresa, investindo intensamente em tecnologia e recursos humanos. Líder na área de 

transportes das regiões Norte e Nordeste e vice-líder no mercado nacional, o Rapidão Cometa 
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atende mais de 7 mil clientes, em mais de 4 mil localidades, em 16 estados do Brasil. Em 

virtude de acordo operacional com a empresa norte-americana FedEx, ela atua também em 

mais de 210 países no mundo. Sob o ponto de vista interno, possui cerca de 3 mil 

funcionários, uma frota de mais de 700 veículos e movimenta cerca de 450 mil toneladas de 

carga por ano (HAECKEL, 2004; RAPIDÃO COMETA, 2005). 

Américo nasceu e cresceu no bairro de Beberibe, na cidade do Recife; fez o curso 

ginasial e o científico no Colégio Estadual Beberibe. Ainda em Recife, iniciou o curso de 

graduação em Economia na Universidade Católica de Pernambuco, tendo, porém, concluído o 

curso referido em São Paulo. De acordo com suas palavras, São Paulo abriu as portas para a 

carreira empresarial de forma tão carinhosa de uma maneira amigável, que devo dizer que lá 

tive as oportunidades que não teria em meu Estado (PEREIRA, 2005). 

Hoje, Américo Pereira é um executivo de destaque na sociedade empresarial 

pernambucana e nacional. Recebeu diversos prêmios da área de transporte, inclusive a 

Medalha do Transportador, concedida pela Confederação Nacional dos Transportes 

 

CNT 

(ABML, 2003) e o Prêmio Empreendedor do Ano em 2003 de realização da Ernest & Young. 

Sob seu comando o Rapidão Cometa também recebeu vários prêmios como: Prêmio 

Qualidade em Tecnologia, no ano de 1997; Desempenho, Maior e Melhor Empresa de 

Pernambuco em Transporte e Armazenagem, em 1998; Empreendimento XXI, do Banco do 

Nordeste, em 2002; e Top de Marketing da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 

do Brasil  ADVB em 2004, dentre outros. 

O empresário é membro do Pacto 21, conselho criado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco com o objetivo de repensar o desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Fazem parte do Pacto 21, 35 personalidades notáveis. São empresários, artistas, estudiosos e 

sindicalistas que se reúnem mensalmente para fazer críticas ao governo e propor sugestões 

sobre ações e obras prioritárias para o crescimento do Estado (GOVERNO DO ESTADO DE 
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PERNAMBUCO, 2004). Também atua como conselheiro da Associação Nacional dos 

Transportadores. A participação nesses conselhos demonstra o reconhecimento obtido pelo 

empresário Américo Pereira enquanto uma figura de destaque e de sucesso na sociedade 

empresarial pernambucana e nacional. O executivo atua ainda como vice-presidente da 

Associação Criança Cidadã, uma associação beneficente na cidade do Recife. 

O empreendedor, Américo Pereira, acredita que o sucesso somente é alcançado 

através do equilíbrio na vida profissional, espiritual e física, sendo, também, fundamental ter 

competência, dedicação, paixão, amor, seriedade, saúde e paz para atingir o sucesso . Para ele 

o primeiro passo para alcançá-lo consiste em conhecer a si mesmo . Em suas palavras esta 

auto-reflexão é fundamental para se descobrir o caminho e as dificuldades a serem 

percorridas, pois a pessoa que se conhece bem, sabe quais suas fortalezas e suas fraquezas . 

Afirma ainda que o atributo da autocrítica, combinado com a segurança interna, faz com que 

as pessoas possam superar obstáculos e trazer resultados fora dos padrões de excelência. A 

estratégia e o relacionamento também garantem a execução dos planos que trazem como o 

resultado o sucesso . Assim, segundo ele o mais importante para manutenção do sucesso é 

ter uma visão clara e simples do sonho que se quer atingir. É preciso viver o presente com 

muita alegria, humildade, disciplina, equilíbrio e muito trabalho em equipe (HAECKEL, 

2004). Para ele, ainda, segundo entrevistas:  

Sucesso é ser feliz, é ter paz e saúde, [...] é um estado de felicidade. [...] 
Felicidade dos seus. Agora construir o sucesso é saber perdoar, ser tolerante, 
ter bom censo, encontrar o equilíbrio é buscar todo um caminho de luta de 
dedicação. O sucesso não acontece por acaso, você colhe o que planta [...]. 
Se você semeia coisas boas você vai colher coisas boas, se semeia coisas 
ruins vai colher coisas ruins, então o sucesso é construído [...].  

Américo Pereira é um batalhador que acredita que o sucesso só é atingido através das 

pessoas. Essa crença pode ser demonstrada pela sua frase clássica Gente não é tudo, mas é 

quase tudo (HAECKEL, 2004; ENTREVISTA, 2005). Nas entrevistas realizadas para este 
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estudo, os testemunhos mostram que ele é um obstinado por trabalho e um exemplo enquanto 

pessoa e profissional.  

A gente brigou para ele não vir trabalhar no sábado [...]. [Executiva 08]  

Desde novo ele já tinha a visão que não queria ser empregado. [Executivo 
13]  

Ele teve a ousadia de pensar grande; ele teve a ousadia de assumir o 
compromisso de pegar uma empresa que, teoricamente, estava falida e 
transformar essa empresa falida num complexo de transportes que hoje atua 
no setor rodoviário e no setor aéreo e que tem um nome hoje no mercado. 
[Executivo 13]  

Estava com ele em SP quando surgiu o nome Rapidão. O nome da empresa 
era Cometa, era uma discussão desse nome Rapidão porque não soava bem à 
primeira vista [...] Américo insistiu no Rapidão a pressa perfeita, [...] veja a 
ousadia porque na época se dizia: toda pressa leva a imperfeição [...]. Isso 
naquela época era muita ousadia, inclusive porque ia de encontro a um dito 
popular muito arraigado que era a perfeição é inimiga da pressa ou a pressa 
leva à imperfeição. [Executivo 13]  

A própria história profissional dele é um exemplo, de alguém que assume 
uma empresa falida e [...] depois a transforma numa das maiores empresas 
do país, para quem o conhece, sabe que à custa de grandes sacrifícios 
pessoais e familiares, grande parte desse êxito é porque uma das 
características dele é que ele é extremamente dependente de uma base 
familiar [...]. A tranqüilidade dentro da estrutura familiar, que ele zela e se 
dedica [...] de forma brilhante, ele é um pai exemplar [...] não há como 
dissociar o sucesso dele ao zelo e manutenção da estabilidade da família [...]. 
[Executivo 03]  

Ao conhecer a história de Américo Pereira desprende-se que ele atribui seu sucesso a 

seus pais, que sempre o incentivaram a estudar e também sua esposa, que sempre o apoiou e 

incentivou durante sua carreira. Relata ainda: [...] meus pais que, como maestros, souberam 

me reger no caminho da vida transmitindo os valores da ética e da cultura, indispensáveis na 

minha formação . Refere-se em especial, ao incentivo de sua mãe para que estudasse à noite 

no colégio e posteriormente na faculdade, o que, nas palavras dele, o fez despertar para a 

realidade de que toda verdadeira conquista é precedida de muito esforço . No que tange à 

presença paterna, destaca uma das atitudes de seu pai, que o levava para assistir aos jogos de 

futebol de seu time, costume que permanece até hoje. 
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O empresário também citou o amigo Nando Cordel e o Frei Alberto como sendo 

pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento espiritual. 

Embora características pessoais tais como força de vontade, determinação e valores 

pessoais tenham sido seu grande diferencial. A partir das entrevistas, observou-se que 

Américo contou ainda com outras pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento 

profissional. Foram citadas: um dos atuais executivos e um ex-executivo da empresa, um 

antigo proprietário da empresa, que também foi seu chefe, além de alguns amigos pessoais.  

Quanto a sua rede de mentorados, os depoimentos dos executivos permitiram 

identificar a influência de Américo Pereira no desenvolvimento de diversos funcionários da 

empresa, bem como em outras pessoas de sua rede de relacionamento pessoal. 

Foi possível identificar nas entrevistas que, na percepção de Américo Pereira, a 

construção de sua carreira ocorreu com muito esforço, tendo sido baseada em valores sólidos 

que ainda guiam seus atos enquanto profissional, pessoa e cidadão e que o seu sucesso 

decorre de sua história de vida, conforme sua declaração abaixo:  

Eu sou a minha história de vida, a soma de meus atos praticados, eu sou o 
meu passado. [Américo Pereira]  

Em função do sucesso empresarial e pessoal de Américo Pereira e por se tratar de um 

caso revelatório, o seu caso foi escolhido, sendo ele o ponto de partida, denominado 

profissional-focal deste estudo. A partir dele foi construída a rede de relacionamentos 

analisada neste trabalho. 

Com relação ao perfil de Américo Pereira e dos demais sujeitos, mentores e 

mentorados do profissional-focal, das 18 pessoas citadas por Américo, 15 foram 

entrevistadas, incluindo neste número o próprio Américo Pereira. Dentre as 15 pessoas, 11 

são executivos do Rapidão Cometa e 02 são ex-executivos da empresa, 01 é Deputado 

Estadual e 01 é executivo proprietário de outra empresa. Quanto ao gênero, 12 são homens e 
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03 são mulheres. A idade média é de 46,1 anos, sendo que o mais novo do grupo tem 32 anos 

e o de maior idade 65 anos. Dos que trabalham no Rapidão Cometa, todos tem 05 anos ou 

mais na empresa. Com referência ao grau de instrução formal dos entrevistados todos têm 

formação superior, distribuída em: economia, administração, engenharia de processos, direito, 

teologia, ciências contábeis ou pedagogia. Em se tratando da relação com Américo, 04 dos 

executivos foram citados por ele como sendo seus mentores e 10 como sendo seus 

mentorados. A Tabela 1 

 

Perfil dos Entrevistados, apresenta o perfil das pessoas que fazem 

parte da rede de mentoria do profissional-focal.  
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Tabela 1  Perfil dos entrevistados. 

N.

 
Cargo Gênero Formação Estado 

Civil 

Tempo 
na 
Empresa 

Idade

 
Relação 
com 
Américo 

1

 
Diretor-
presidente; 
Acionista. 

Masculino Economia Casado 40 59 -- 

2

 

Diretor 
Comercial 

Masculino Administração

 

Casado 14 32 Mentorado

 

3

 

Deputado 
Estadual 

Masculino Direito Casado 00 33 Mentorado

 

4

 

Ex-Diretor 
Comercial; 
Acionista; 
Aposentado. 

Masculino Teologia Casado 43 65 
Mentor; 
Mentorado

 

5

 

Diretor de 
Logística 

Masculino 
Engenharia de 
Processos 

Casado 07 51 Mentorado

 

6

 

Secretária 
Executiva 

Feminino Pedagogia Casada 20 38 Mentorada

 

7

 

Diretor de 
Vendas 

Masculino Direito Casado 15 54 Mentorado

 

8

 

Diretora de 
Recursos 
Humanos 

Feminino Administração

 

Casada 15 33 Mentorada

 

9

 

Diretor da 
Regional 
Nordeste 

Masculino Direito Casado 13 32 Mentorado

 

10

 

Diretor de 
Operações 

Masculino Direito Casado 30 51 Mentorado

 

11

 

Ex-Vice-
Presidente 

Feminino Direito Casada 05 54 
Mentora; 
Mentorada

 

12

 

Diretor 
Financeiro; 
Acionista. 

Masculino 
Ciências 
Contábeis 

Casado 39 58 
Mentor; 
Mentorado

 

13

 

Proprietário da 
Meireles S.A. 

Masculino Administração

 

Casado 00 56 
Mentor; 
Mentorado

 

14

 

Diretor de 
Planejamento e 
Tecnologia 

Masculino Administração

 

Casado 05 34 Mentorado

 

15

 

Gerente 
Nacional de 
Finanças 

Masculino Administração

 

Divorciado

 

12 52 Mentorado

 

Fonte: Entrevistas, 2005.  

Além do perfil de Américo Pereira, executivo de número 01, já descrito anteriormente, 

apresenta-se a seguir o resumo do perfil dos demais executivos entrevistados.  
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Executivo 02 

Nasceu em São Paulo e veio para Recife com 04 anos de idade. É graduado em 

administração na UFPE, fez MBA 

 
Master in Business Administration nos EUA, além de um 

curso de extensão em logística na COPPEAD/UFRJ. Cursou também o CPOR 

 
Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva. Começou a trabalhar aos 14 anos no Rapidão Cometa, na 

área de tecnologia da informação. Trabalhou também na área de operação, carregamento, 

descarregamento, análise de transporte, expedição e tarifação. Especializou-se na área 

comercial e relacionamento com o cliente. Atualmente é diretor comercial.  

Executivo 03 

Graduado em direito pela UFPE, atualmente exerce seu segundo mandato como 

Deputado Estadual. Desde cedo acompanhou a atuação política de seu pai que sempre exerceu 

funções executivas ou mandatos. Aos 14 anos de idade acompanhou de perto a primeira 

eleição do pai, viajando pelo Estado durante sua campanha eleitoral. A partir daí começou sua 

aproximação maior com a política. Aos 18 anos, assumiu o comando de uma campanha 

eleitoral e posteriormente trabalhou como assessor do governador da época. Aos 26 anos, 

elegeu-se deputado pelo Estado de Pernambuco. Foi presidente da Assembléia Legislativa e 

líder do governo na bancada da Assembléia.  

Executivo 04 

Acionista do Rapidão Cometa e atualmente aposentado, trabalhou 43 anos na empresa. 

Graduado em teologia, pela Faculdade Assunção em São Paulo. Começou a trabalhar aos 14 

anos, em razão de dificuldades financeiras familiares. Entrou para a empresa com 17 anos. 

Iniciou trabalhando como datilógrafo, foi gerente da regional São Paulo e seu último cargo na 

instituição foi como diretor comercial. 
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Executivo 05 

Graduado em engenharia de processos pela Unicamp. Possui ainda especialização em 

marketing pela FGV/SP e MBA em logística, na França. Atuou na área de planejamento 

estratégico, planejamento de vendas e consultoria em logística. Começou no Rapidão Cometa 

como gerente nacional e hoje é diretor nacional de logística.  

Executivo 06 

Graduada em pedagogia pela UNICAP. Começou no Rapidão Cometa como 

recepcionista, atuando depois como telefonista e secretária da área comercial. Atualmente é 

secretária executiva da empresa.  

Executivo 07 

Graduado em direito pela UFPE, com pós-graduação em administração de turismo 

pela UPE e especialização em administração pela UFPE. Advogou, durante dois anos, em um 

escritório na qual era proprietário. Foi gerente de treinamento, gerente trainee e 

superintendente da regional Nordeste de um grupo nacional de transporte. No Rapidão 

Cometa atuou como gerente regional Norte/Nordeste, gerente de vendas e gerente nacional de 

vendas. Atualmente, é diretor de vendas.   

Executivo 08 

Começou a trabalhar no Rapidão Cometa como estagiária, aos 18 anos, logo após 

ingressar na faculdade. Atuou em diversas áreas da empresa como expedição, seguros e 

marketing. Atualmente é diretora de recursos humanos. É graduada em administração pela 

UFPE, tendo cursado também MBA 

 

Master in Business Administration nos EUA. 
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Executivo 09 

É graduado em direito e cursou MBA em gestão de serviços na UFPE. Cursou o 

CPOR 

 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Iniciou a carreira no Rapidão Cometa 

como estagiário, passando pelos cargos de auxiliar operacional, analista de tráfego, 

encarregado e gerente de filial. Atualmente é diretor da regional Nordeste.   

Executivo 10 

É graduado em direito pela Universidade de Guarulhos em São Paulo. Começou a 

trabalhar no comércio aos 13 anos de idade, mudando posteriormente para o setor industrial. 

Trabalhava de dia e estudava durante a noite. Entrou para o Exército como soldado passando, 

em seguida, para o CPOR. Ao sair do Exército morou em São Paulo, onde trabalhou num 

escritório de contabilidade. Iniciou no Rapidão Cometa, prestando serviço como autônomo e 

posteriormente foi convidado para fazer parte do quadro de funcionários da empresa. Atuou 

na área contábil, jurídica e departamento pessoal. Atualmente é diretor de operações da 

empresa.  

Executiva 11 

Formou-se em direito em Recife e foi morar em São Paulo, mas não exerceu a 

profissão.  Em 1986 foi trabalhar no Rapidão Cometa, com o foco no profissionalismo da 

empresa. Sempre atuou na área de recursos humanos após 05 anos de trabalho na empresa 

desligou-se e foi atuar como comerciante no setor de moda.  
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Executivo 12 

É do interior de Pernambuco e começou a trabalhar no Rapidão Cometa como auxiliar 

da carteira de cobrança, atuando depois como chefe da carteira de cobrança, caixa e chefe de 

escritório. Trabalhou na sede das regionais Belo Horizonte e São Paulo. Foi gerente da 

regional Recife e gerente financeiro da matriz. É graduado em administração. Atualmente é 

diretor financeiro e acionista da empresa.  

Executivo 13 

Graduado em administração, é empresário do setor de construção e agrário. Iniciou sua 

carreira trabalhando na empresa do seu pai, que era comerciante. Nunca trabalhou no Rapidão 

Cometa.  

Executivo 14 

Graduado em administração de empresas na Guatemala, fez curso de MBA em 

marketing e outro em negócios internacionais nos EUA. Foi consultor financeiro na 

Guatemala e membro do conselho de administração de um grupo empresarial. Ao chegar no 

Brasil, iniciou no Rapidão Cometa como assessor da presidência e atualmente é diretor de 

planejamento e tecnologia.  

Executivo 15 

Graduado em administração na FOCCA 

 

Faculdade Olindense de Ciências Contábeis 

e Administração, tem pós-graduação em administração financeira pela UPE, controladoria 

empresarial pela UFPE e MBA no CEDEPE. Cursou a também a Escola Superior de Guerra. 

Iniciou sua carreira no comércio e posteriormente atuou nas áreas administrativa e financeira. 
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Antes de ingressar no Rapidão Cometa foi gerente de crédito e cobrança, gerente financeiro e 

controller de outras instituições. Atualmente é gerente financeiro nacional da empresa.  

Realizada a caracterização dos membros da rede, na seção a seguir será explicado 

como ocorre a influência das redes de mentores no desenvolvimento da carreira e na vida dos 

profissionais entrevistados.  

4.2 A Rede de Mentoria  

Nesta seção será realizada uma análise das redes de forma geral e em seguida serão 

descritas as sub redes de mentoria do profissional-focal. 

A Figura 04 (4) 

 

Rede de Mentoria do Profissional-Focal mostra que a rede é 

composta por 46 pessoas. As representações em vermelho correspondem aos funcionários do 

Rapidão Cometa; as que estão em amarelo, são ex-funcionários; e aquelas em azul, 

correspondem às pessoas que nunca foram funcionários da empresa. A direção da seta aponta 

para os mentores dos pesquisados. Foram entrevistados todos os Executivos com numeração 

de 01 a 15, simbolizados em formato de triângulo. Os sujeitos não entrevistados receberam, 

como símbolo, um círculo. 

Os Executivos associados a letras, de A até N, são mentores ou mentorados dos 

pesquisados que ocupavam cargos de nível estratégico, mas que não foram entrevistados. 

Considerou-se importante destacar os mentores que fazem parte da empresa ou não, 

como o caso dos parentes, professores, colegas de MBA e médico. Entende-se como Parente, 

nesta rede, pai, mãe ou tio dos entrevistados. Vale observar que o Parente 06 é pai do 

Executivo 13, mas não tem grau de parentesco com o Executivo 01. Os Executivos 01 e 11 

são pais dos Executivos 02 e 08. Os professores citados eram tanto de nível universitário, 
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quanto não-universitário. Foram destacados também colegas de MBA, pessoas que cursaram 

pós-graduação com algum entrevistado.   

Figura 04 (4) - Rede de Mentoria do Profissional-Focal 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Quanto ao número de mentores, a maioria dos executivos teve dois ou mais mentores, 

com exceção de um, Executiva 11, que mencionou ter tido apenas um mentor ao longo de sua 

Funcionário Ex-Funcionário Não Funcionário Entrevistados Não Entrevistados Mentorado Mentor 
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carreira. Vale ressaltar que a fase ocupacional da carreira profissional desse executivo foi de 

apenas 05 anos, caso atípico e diferente dos demais entrevistados. 

Segundo os resultados obtidos, os quatro executivos que tiveram mais mentores, na 

quantidade entre 06 e 10, pertenciam à área comercial. Constatou-se também que as relações 

tinham um maior alcance, ou seja, suas redes tinham mentores de sistemas sociais 

diversificados, não tendo, os mentores, necessariamente relação entre si (IBARRA, 1993; 

HIGGINS; KRAM, 2001). Esse fato parece demonstrar que o perfil do mentorado pode 

influenciar no estabelecimento de laços de relacionamentos, pois geralmente profissionais da 

área comercial são pessoas mais comunicativas e também estão mais expostas ao ambiente 

externo da organização. Conforme se pode observar na Figura 05 (4)  Redes e Quantidade de 

Mentores, na qual os círculos tracejados verdes ressaltam os executivos com quantidade de 

mentores superiores a seis. Os números verdes ao redor do círculo representam a quantidade 

de mentores do executivo em questão.  
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Figura 05 (4)  Redes e Quantidade de Mentores 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Com relação à tipologia das redes de relacionamentos (HIGGINS; KRAM, 2001), foi 

identificado que a maioria dos executivos tinha redes que se caracterizavam como: 

tradicional, pois tinha poucos desenvolvedores, em média com laços fortes de 

relacionamento com o mentorado, são bases deste caso o respeito mútuo, a confiança e o 

companheirismo entre o mentor e o mentorado; ou empreendedora, pois alguns 

relacionamentos sociais da rede estudada se estendem por grupos múltiplos ou sub-redes de 

relacionamentos, esse tipo é caracterizado por relacionamentos fortes e uma alta diversidade 

de mentores, como no caso dos Executivos 01, 02, 04 e 07. O que permite concluir que 

10 

06 

07 

07 
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independente da quantidade de mentores que os profissionais tinham a relação era sólida, 

profunda e com laços fortes entre o mentor e o mentorado. 

Foram identificados cinco casos de mentoria mútua, na qual um exerce papel de 

mentor do outro: a) relação do Executivo 01 com 04, que eram colegas de trabalho no 

Rapidão Cometa, sendo que o primeiro foi superior hierárquico do segundo e ambos são 

acionistas; b) Executivo 01 com 11, que são cônjuges, sendo que o segundo foi vice-

presidente da empresa; c) Executivo 01 com 12, que trabalham juntos atualmente, sendo o 

primeiro superior hierárquico do segundo, que também é acionista; d) Executivo 01 com 13, 

que são amigos, desde a época do curso pré-vestibular e nunca trabalharam juntos; e e) 

Executivo 02 com 07, que são pares no Rapidão Cometa. Conforme se pode observar na 

Figura 06 (4) 

 

Mentoria Mútua, na qual os elos em verde representam os laços de mentoria 

mútua entre os executivos pesquisados.  
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Figura 06 (4)  Mentoria Mútua 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Como 04 das relações de mentoria mútua foram estabelecidas com o presidente da 

empresa e em 03 delas existia uma relação hierárquica, superior-subordinado, esse fato parece 

revelar que, quando o profissional chega no nível mais alto da estrutura organizacional, há 

uma tendência para que ele tenha mentores que são seus subordinados. Diferentemente de 

quando o mentorado ocupa cargos de nível mais baixo na estrutura, visto que o presidente 

(Executivo 01), não mencionou ter tido mentores que eram seus subordinados, quando ele 

ocupava cargos de níveis mais baixos na estrutura da empresa. Esse achado leva a crer que as 

necessidades dos mentorados podem ser diferentes a depender do lugar que ele ocupa na 

estrutura. Os de nível mais baixo precisam de um apoio técnico e psicossocial mais intenso. Já 

Funcionário Ex-Funcionário Não Funcionário Entrevistados Não Entrevistados Mentorado Mentor 
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os do nível estratégico, no caso do presidente, parecem fazer mais uso das funções 

aconselhamento e amizade de seus mentores. 

Dos 13 entrevistados, que eram funcionários ou ex-funcionários do Rapidão Cometa, 

12 tinham pelo menos um mentor na própria organização, demonstrando que a mentoria 

informal parece fazer parte da cultura da instituição. Todos os 15 pesquisados tiveram algum 

mentor que faziam parte de empresas na qual trabalharam, o que permite inferir que pode ser 

mais fácil estabelecer relacionamentos de mentoria com pessoas de instituições das quais se 

faz parte, do que com pessoas de outras empresas do mercado em geral. Presume-se que a 

convivência diária facilite e permita a criação e manutenção desses laços. Desses 15, 06 

também tinham um ou mais mentores com os quais nunca trabalharam, corroborando com os 

estudos de Whiting e Janasz (2004, apud JANASZ et al, 2003) dos quais identificaram que, 

para encontrar múltiplos mentores, o mentorado deve procurar pelo suporte do mentor para 

além da organização e suas fronteiras geográficas. 

Todos os entrevistados tiveram, pelo menos, 01 mentor que foi seu superior 

hierárquico, levando a crer que pessoas que trabalham no mesmo departamento ou que têm 

trabalhos similares tendem a compartilhar alguns valores e linguagens comuns, o que facilita 

a interação. 08 entrevistados mencionaram ter mentores que eram parentes e 03 tiveram 

professores que também foram considerados mentores. 

Uma vez discutido de forma geral a rede de mentroria, a seguir será feita uma análise 

das sub redes de mentoria do profissional-focal.  
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Executivo 01  Américo Pereira  

Figura 07 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 01 
Fonte: Entrevistas, 2005   

O Executivo 01, Américo Pereira, declarou ter tido 07 mentores. Os Parentes 09 e 10 

(em memória), que são seus pais e que exerceram uma influência principalmente na sua 

infância e juventude, através do estímulo à educação de Américo. A Executiva 11, sua esposa 

na qual exerce uma influência principalmente psicossocial. Os Executivos 04 e 12, que 

também são sócios da Empresa e que passaram por um importante momento de transição de 

carreira em conjunto, ao decidirem comprar o Rapidão Cometa, organização na qual eram 

funcionários, e se tornarem empresários. O mentor Parente 06 (em memória), pai do 

Executivo 13, também teve uma importância em um outro momento de transição do 

Executivo 01 que declarou que o Parente 06 o aconselhou quando ele recebeu uma proposta 

do Rapidão Cometa para assumir a Diretoria da Regional São Paulo. O mentor Executivo 13 é 
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amigo de Américo Pereira, desde o cursinho pré-vestibular, este executivo lhe deu apoio 

técnico estudando em conjunto naquela época e apoio psicossocial, inclusive hoje, através do 

aconselhamento. 

Américo também informou ter 08 mentorados, sendo a existência dessas relações 

confirmadas nas entrevistas com esses mentorados. Os Executivos 02 e 08 são filhos do 

Executivo 01, tendo este exercido tanto as funções de carreira quanto às funções psicossociais 

no desenvolvimento desses mentorados. Os Executivos 05, 06, 07, 09 e 14 são funcionários 

da empresa. O Executivo 03, hoje Deputado Estadual, era amigo de colégio da Executiva 08, 

filha do Executivo 01 e através desse laço nasceu à relação de mentoria entre o Américo 

Pereira e o Executivo 03. 

É importante destacar que as relações do Executivo 01 com os Executivos de números 

04, 11, 12 e 13 se caracterizavam como mentoria mútua, ou seja, uma relação na qual um 

exerce papel de mentor do outro, conforme se pode observar na figura 07 (4) 

 

Rede de 

Mentoria do Executivo 01.  
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Executivo 02  

Figura 08 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 02 
Fonte: Entrevistas, 2005   

A rede de mentoria do Executivo 02 pode ser definida como uma rede empreendedora 

(Higgins; Kram, 2001), pois apresenta uma alta diversidade de mentores e laços de 

relacionamentos fortes entre os mentores e o mentorado. Os mentores Executivo 01 e 11 são 

pais do Executivo 02. Este também possui uma relação de mentoria mútua com o Executivo 

07, que é diretor do Rapidão Cometa. O Executivo 02 declarou ter tido dois mentores que 

foram seus professores. O Professor 01, na qual conheceu quando estava na faculdade e que 

lhe orientou e apoiou com respeito às questões técnicas ajudando o Executivo 01 a tomar 

decisões na empresa e decisões de carreira, orientando-o a decidir sobre qual curso de MBA 

deveria fazer. Declarou também, mesmo depois de finalizada a graduação, ter encontros 

freqüentes com o Professor 01 para se aconselhar quanto à carreira e tomada de decisão na 

organização na qual trabalha. Já o professor 02, foi seu professor de segundo grau, na qual, 

segundo o entrevistado, o aconselhou e influenciou de forma intensa. O Médico da família 

também influenciou o Executivo 02, aconselhando-o através de sua experiência sobre 
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questões da vida em geral. O mentor Parente 01 é ex-funcionário do Rapidão Cometa e tio do 

Executivo 01, influenciando-o em relação a questões técnicas de trabalho. E, finalmente, o 

mentor Executivo 10, funcionário da empresa, também passou vários ensinamentos a respeito 

do trabalho. Como se pode identificar na figura 08 (4) 

 
Rede de Mentoria do Executivo 02.  

Executivo 03 

 

Figura 09 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 03 
Fonte: Entrevistas, 2005   

De acordo com a figura 09 (4) 

 

Rede de Mentoria do Executivo 03, o Executivo 03 

declarou ter tido 03 mentores. O Parente 01, seu pai, que o influenciou para seu ingresso na 

carreira política. Ele o acompanhava em suas campanhas e posteriormente liderou uma delas. 

O Executivo B, advogado e padrinho de batismo, influenciou o Executivo 03 em questões 

organizacionais quando estagiou em seu escritório de advocacia. A influencia do Executivo 

01 se deu através do estímulo a definição de metas e objetivos e na motivação para atingi-los.  
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Executivo 04  

Figura 10 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 04 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Segundo figura 10 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 09, pode-se observar que rede 

de mentoria do Executivo 04 pode ser considerada uma rede empreendedora (Higgins; Kram, 

2001), pois apresenta uma alta diversidade de mentores e com laços de relacionamentos fortes 

entre os mentores e o mentorado. Os Executivos D e F, ex-funcionários da empresa e os 

Executivos C e E, ex-proprietários influenciaram o Executivo 04 através de incentivos no 

desenvolvimento de sua carreira e conselhos. O Executivo 04, forma uma relação de mentoria 

mútua com o Executivo 01, também sócio do Rapidão Cometa, que teve uma grande 

importância no momento de transição de carreira do Executivo 04, quando este decidiu se 

aposentar. O Executivo 12 citou o Executivo 04 como sendo seu mentor. Fora da empresa 

foram mencionados como mentores os Parentes 03 e 04, pais do Executivo em questão.  
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Executivo 05 

  

Figura 11 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 05 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Segundo o Executivo 05, todos os mentores da sua rede de mentoria foram, ou são, 

seus superiores hierárquicos. O mentor Executivo 01 é seu atual gestor no Rapidão Cometa e 

o Executivo G foi seu chefe na época em que trabalhou na Indústria, ele influenciou o 

Executivo 05 quanto ao seu direcionamento de carreira. Já o Executivo H foi mencionado 

como alguém que passou uma visão de mundo e muita experiência. Conforme se pode 

observar na figura 11 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 05.  
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Executiva 06 

 

Figura 12 (4)  Rede de Mentoria do Executiva 06 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Os Executivos 01 e 11 tiveram uma grande influência na carreira e na vida da 

Executiva 06, desde a sua adolescência. Os laços deste relacionamento foram estabelecidos 

mesmo antes da Executiva 06 ingressar na empresa, pois ela era sobrinha de uma funcionária 

da residência dos Executivos 01 e 11. Esses mentores exerceram funções de patrocinadores, 

apoiadores, conselheiros e interventores da Executiva 06 ao ingressar no Rapidão Cometa. Ela 

iniciou sua carreira como recepcionista e hoje é secretária executiva da presidência, conforme 

se pode observar na figura 12 (4)  Rede de Mentoria da Executiva 06.  
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Executivo 07  

Figura 13 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 07 
Fonte: Entrevistas, 2005   

O Executivo 07 tem uma rede de mentoria empreendedora (Higgins; Kram, 2001) e 

uma relação de mentoria mútua com o Executivo 02 que é seu par na hierárquica da empresa e 

trocam conhecimentos técnicos e conselhos. O Executivo 01 teve uma influência na vida do 

Executivo 07, em especial quando ele entrou no Rapidão Cometa e teve que redirecionar sua 

carreira que a princípio era voltada para a área de recursos humanos, mudando seu foco para a 

área comercial. O entrevistado declarou que o apoio técnico, passando seus conhecimentos, e 

comportamental do Executivo 01 durante essa fase de transição foi decisiva na sua carreira. O 

Executivo 12 foi um espelho quanto ao espírito de cidadania, de colaboração e a seriedade 

que passava para quem estava a sua volta. Antes do Rapidão Cometa, o Executivo 07 

mencionou ter tido como mentor o Professor 03, ainda na época do estudo ginasial. O mentor 

Executivo J, presidente de outra empresa na qual trabalhou, passou ensinamentos como 

disciplina, assumir compromisso, dentre outros. O mentor Executivo I o ensinou a ter 

iniciativa, a arriscar e a agir. Nas palavras do entrevistado, ele o ensinou o princípio: faça 
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errado, mas faça, o ruim é não fazer . Como se pode verificar na figura 13 (4) 

 
Rede de 

Mentoria do Executivo 07.  

Executiva 08 

 

Figura 14 (4)  Rede de Mentoria da Executiva 08 
Fonte: Entrevistas, 2005   

A Executiva 08 declarou ter tido 02 principais mentores, os Executivos 01 e 11 que 

são seus pais, que contribuíram para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Em se 

tratando das funções de mentoria o Executivo 01, em especial, exercia funções de apoio 

comportamental e técnico, além de colocar a mentorada em desafios no trabalho. A Executiva 

08 também foi considerada mentora do Executivo 09, como se pode observar na figura 14 (4) 

 Rede de Mentoria da Executiva 08.  
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Executivo 09 

 

Figura 15 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 09 
Fonte: Entrevistas, 2005   

O Executivo 09 informou ter tido 04 mentores. O seu pai, Parente 05. A Executiva 08, 

que teve uma forte influência no seu desenvolvimento dentro da organização, através do 

apoio, de proporcionar desafios e de acreditar no seu potencial. O Executivo 10 que teve uma 

importância principalmente na vida profissional, através do apoio técnico dado ao Executivo 

09. E o Executivo 01 que passou diversos valores para o mentorado, além dos ensinamentos 

técnicos. Conforme se pode observar na figura 15 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 09.  

Executivo 10 

 

Figura 16 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 10 
Fonte: Entrevistas, 2005 



91   

O Executivo 10 mencionou que todos seus mentores foram ou são seus chefes. O 

Executivo M era advogado do escritório na qual trabalhou, atualmente é juiz e até hoje ainda 

tem contato com ele, orientou-o tanto a aspectos técnicos de direito do trabalho e comercial, 

quanto no desenvolvimento de sua conduta profissional. Os Executivos K e L eram oficiais do 

Exército, na época em que o Executivo 10 cursou o CPOR, segundo o entrevistado, aprendeu 

com eles desde regras de etiqueta a ter disciplina no trabalho. O Executivo 10 tem na empresa 

dois mentorados entrevistados, os Executivos 02 e 09. De acordo com figura 16 (4)  Rede de 

Mentoria do Executivo 10.  

Executiva 11 

 

Figura 17 (4)  Rede de Mentoria da Executiva 11 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Os Executivos 02 e 08 mentorados da Executia 11 são seus filhos. A Executiva 06 é 

funcionária do Rapidão Cometa e recebeu grande influência da Executiva 11 na carreira e na 

vida. A relação entre o Executivo 01 e a Executiva 11 é caracterizada como mentoria mútua e 
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o Executivo 01 é cônjuge da Executiva 11, conforme a figura 17 (4) 

 
Rede de Mentoria do 

Executiva 11.  

Executivo 12  

Figura 18 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 12 
Fonte: Entrevistas, 2005   

Como se pode observar na figura 18 (4) 

 

Rede de Mentoria do Executivo 12, a rede 

de mentoria do Executivo 12 é composta por uma relação de mentoria mútua com o Executivo 

01, sendo ambos sócios da mesma empresa. O entrevistado declarou ter aprendido com o 

Executivo 01 e com o Executivo 12 vários aspectos como técnicas comerciais, relacionamento 

pessoal e autoconfiança. O Executivo 04, acionista e aposentando do Rapidão Cometa, e o 

Executivo E, ex-proprietário da empresa, orientaram o mentorado Executivo 12, quanto às 

questões técnicas e também pessoais. O mentor Professor 04 ajudou o mentorado quanto à 

exposição e recomendação para novas oportunidades, inclusive quando o indicou para o 

Executivo E, facilitando seu ingresso no Rapidão Cometa. O laço entre eles nasceu quando o 

Executivo 12 foi aluno do Professor 04 no segundo grau. O Professor 04 também foi 
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funcionário do Rapidão Cometa e chefe do Executivo 12, quando ingressou naquela 

instituição.  

Executivo 13 

 

Figura 19 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 13 
Fonte: Entrevistas, 2005   

O Executivo 13 é amigo do Executivo 01 desde o cursinho pré-vestibular, este 

executivo lhe deu apoio técnico estudando em conjunto naquela época e apoio psicossocial, 

inclusive hoje, através do aconselhamento, sendo que entre eles há uma relação de mentoria 

mútua. O mentor Parente 06 (em memória), pai do Executivo 13, o influenciou bastante 

quanto a seu desenvolvimento na carreira, ele era um comerciante bem sucedido e passou seu 

conhecimento quanto aos negócios da organização em que atuava, realizando assim o seu 

processo de sucessão empresarial. Já o Parente 07 era tio do Executivo 13 e trabalhava na 

empresa de seu pai, também ajudou no seu desenvolvimento de carreira através de 

ensinamentos no dia-a-dia do trabalho, conforme se pode constatar na figura 19 (4) 

 

Rede de 

Mentoria do Executivo 13.  
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Executivo 14 

 

Figura 20 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 14 
Fonte: Entrevistas, 2005   

De acordo com a figura 20 (4) 

 

Rede de Mentoria do Executivo 14, ele tem 03 

mentores. O mentor Parente 08, que é seu pai e o apoiou através de sua exposição e indicação 

para oportunidades profissionais. O Executivo 01 que o apoiou internamente na 

implementação de suas idéias e quanto à elaboração e execução de projetos no Rapidão 

Cometa. Com o Colega de MBA 02, o Executivo 14 aprendeu a conviver com pessoas de 

diferentes perfis culturais, como trabalhar em grupo com diferentes culturas e diferentes 

formas de pensar.  
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Executivo 15 

 

Figura 21 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 15 
Fonte: Entrevistas, 2005   

O Executivo 15 forma uma relação de mentoria mútua com seu ex-chefe e não-

funcionário do Rapidão Cometa, o Executivo N, que o orientou tanto na vida profissional 

quanto pessoal. O mentor Executivo 01 ensinou que para conseguir as coisas é preciso ter 

paciência, como se conseguir atingir os objetivos através da conscientização e a ser humilde. 

O mentor Executivo 12, através de sua experiência de vida e exemplo de conduta também foi 

citado pelo Executivo 15, como alguém de grande importância na sua carreira. Como se pode 

observar na Figura 21 (4)  Rede de Mentoria do Executivo 15. 

Na seção seguinte será feita a análise das relações que se caracterizaram como 

mentoria.  

4.3 As Relações de Mentoria Entre os Profissionais  

Os mentores do caso estudado exerciam tanto as funções de carreira, quanto as 

psicossociais, corroborando com os estudos de Kram (1983). 
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De modo geral, as relações de mentoria não se limitaram aos muros da organização e 

se transformaram em amizade. Entretanto em algumas amizades que se mostraram 

estritamente profissionais, o mentor também apóia o mentorado em questões pessoais.  

Nossa relação é muito interessante porque não sou amigo pessoal dele, nem 
ele meu. Somos amigos profissionais, não saímos à noite, mas dentro da 
empresa temos um relacionamento bem interessante. [Executivo 02]  

Eu não ia para a farra com eles, mas tinha um relacionamento e discutia até 
questões pessoais. [Executivo 12]  

Ao final do dia fazíamos happy hour e criou-se uma amizade muito forte 
[...]. Ele me acrescentou muito, não só a minha vida profissional, mas 
também a minha vida particular, onde ele demonstrou que existia vida após 
empresa. Eu freqüentava a casa dele, ele freqüentava a minha. [Executivo 
15]  

Eu estava viajando e no meu aniversário ele de repente aterrissava na cidade, 
onde eu estava e dizia, eu vim aqui porque é seu aniversário e a gente vai 
tomar uma cachaça hoje. Aquilo era um mundo diferente, um 
relacionamento muito bom que nós tivemos, então foi um grande exemplo 
que tive de pessoas que transmitem aquilo que conhecem para que você 
cresça, que não tenha nenhuma dificuldade e não crie empecilho para que 
você cresça junto. [Executivo 15]  

Para Kram (1983), a amizade ocorre na última fase do processo de mentoria, a fase da 

redefinição. Os laços de amizade, no caso estudado, demonstram uma maturidade e 

aprofundamento da relação, caracterizando uma relação que pode proporcionar uma 

assistência psicossocial mais forte entre os mentores e mentorados. 

Outras funções exercidas pelos mentores, identificadas neste trabalho, foram: a função 

de coaching, na qual o mentor transmite seus conhecimentos e habilidades para o mentorado; 

e a de aconselhamento, que influencia inclusive na vida pessoal do mentorado, conforme os 

testemunhos a seguir:  

E vindo para cá, eu disse que eu nunca vendi um par de sapatos. Ele disse: 
não importa , você irá ser preparado para assumir este exercício. [...] Ele foi 

fundamental para meu aprendizado, eu diria até para minha permanência 
aqui. Eu tive uma vantagem adicional na minha formação, que até então eu 
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não tinha, eu era muito voltado para a área de recursos humanos. [Executivo 
07]  

Quando entrei na indústria eu queria ser engenheiro e veio o primeiro cara e 
disse, não, você não vai ser engenheiro não, tem uma área nova aqui que é 
de planejamento estratégico [...]. Então sempre teve gente interferindo na 
minha vida. [Executivo 05]  

Tenho um funcionário que cresceu e a esposa não o deixou visitar a Fedex 
nos EUA conosco [...], ele estava crescendo e ela ficando, percebi que ela se 
sentia um pouco ameaçada, chamei-o pra conversar e disse para ele colocá-la 
para estudar. [Executiva 08]  

Foi identificada também a função de promoção direta e indireta do mentorado, 

corroborando com os estudos de Zey (1991). Alguns mentores recomendaram o mentorado 

para novas posições na organização, ajustavam fatores políticos, ajudaram à admissão em 

programas gerenciais e o ajudaram na obtenção de prestígio, de acordo com as falas abaixo:  

Eu tenho na empresa algumas pessoas que eu ajudei à promoção delas. 
Algumas pessoas, não foram poucas, não só contratei como eu ajudei na 
promoção [...] eu tinha o faro muito apurado para saber, aquele cara serve 
para aquela função e dava certo. [Executivo 07]  

Meu apoio sempre foi um apoio humano [...] foi fazer ver a quem de direito 
que ali tem um talento nato, que, às vezes, nas avaliações negativas eu dizia: 
não, está errado, esse cara não é isso, dê uma oportunidade. A oportunidade 
era dada e ele hoje é expoente. Eu tive uma participação muito grande na 
promoção dos novos diretores. [Executivo 07]  

Em se tratando do profissional-focal, Américo Pereira, também é possível identificar a 

função promoção direta e sua influência no desenvolvimento da carreira de seus mentorados 

quando comparado à posição hierárquica na qual eles se encontram hoje na empresa e a 

posição na qual iniciaram. A grande maioria de seus mentorados, que fazem parte do Rapidão 

Cometa, iniciou sua carreira em cargos de nível operacional, na estrutura organizacional e 

atualmente ocupam cargos de nível estratégico. Como se pode observar na Figura 07 (4) 

 

Organograma Parcial do Rapidão Cometa, a seguir. Na qual os cargos em verde são ou foram 

ocupados por mentorados do presidente. A estrutura contempla apenas os cargos de liderança. 
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Entende-se como: presidência, Pres; vice-presidência, Vice - Pres, cargo hoje vago; diretoria, 

Dir; diretoria regional, DR; e gerência nacional, GN. Os níveis hierárquicos da empresa, na 

matriz, são divididos da seguinte forma: presidente, vice-presidente, diretor, gerente nacional, 

gerente de área, supervisor, encarregado ou líder, analista, assistente e auxiliar.   

Figura 22 (4)  Organograma Parcial do Rapidão Cometa 
Fonte: Baseado em Documento Institucional  

Segundo os entrevistados, o mentor intervinha em alguns momentos pelo mentorado 

na organização, agindo como protetor, como se pode observar na fala abaixo.  

Tem um gerente de unidade, que a gente preparou. Ele passou por diversas 
áreas, passou pela matriz, ele se formou, depois fez um mestrado. Depois 
demos uma gerência de uma filial pequena e depois ele foi para uma unidade 
maior, mas ele não está dando resultados para empresa. Ele disse que estava 
estressado, aí demos férias para ele, ele não deu resultado. Perguntei se tinha 
algum problema pessoal, ele disse que estava com dificuldades financeiras, 
então demos um aumento salarial para ele [...]. [Executiva 08]  
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O mentor também viabilizava o acesso à sua rede de relacionamentos, para facilitar, 

segundo, Ragins (1987), a socialização do mentorado, garantir sua maior visibilidade e 

aumentar a exposição de seus mentorados na organização, conforme depoimentos a seguir:  

E então ele veio conversar comigo e eu disse: eu não tenho estrutura para lhe 
dar uma orientação dessa, mas papai que já lhe conhece [...], vamos 
conversar com ele. [Executivo 13]  

Ele ia para uma viagem de negócios e me colocava junto, mesmo que eu não 
entendesse nada, mesmo que eu falasse besteira, ele queria que eu 
participasse e falasse. [Executiva 08]  

Eu tinha um bom desempenho em sala e meu professor era amigo do 
presidente do Cometa e foi quem me indicou para trabalhar. [Executivo 12]  

A ajuda do mentor não se limita aos aspectos organizacionais, mas também a aspectos 

pessoais, com um foco mais diretivo e motivacional, ajudando o mentorado a superar tensões, 

assumir responsabilidades e ter confiança em si mesmo.  

Ele me acrescentou muito, não só a minha vida profissional, mas também a 
minha vida particular, onde ele demonstrou que existia vida após empresa. 
[Executivo 15]  

Ele era um apoio muito mais moral do que financeiro.  [...] Dão força para 
você nunca desistir. Lutar por uma causa. Isso eles me incentivaram muito, 
eles me mostraram muito isso, que quando você quer alcançar aquilo, você 
tem que ser determinado, as coisas para acontecerem não são fáceis, se você 
não treinar [...]. Enfrentar os obstáculos [...].[Executivo 04]  

Ela [Mentora] sempre acreditou em mim [...], sempre me viu, enquanto eu 
era uma promessa, ela via em mim uma realidade. Eu agradeço muito a ela. 
[Executivo 09]  

Apesar do apoio dado pelos mentores aos mentorados, em diversos aspectos de suas 

carreiras e vidas, as relações estudadas não apresentaram laços de dependência entre mentor e 

mentorado; ao contrário, essas relações estimularam o desenvolvimento e a autonomia do 

mentorado, como se pode observar na fala abaixo, na qual o mentor se refere a seus 

mentorados: 
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Eu influenciei algumas pessoas, mas não posso dizer quanto, porque a gente 
dá um empurrão, mas eles têm vida própria. [Executivo 07]  

Em se tratando das funções de mentoria desempenhadas pelo profissional-focal deste 

estudo, podemos destacar que, segundo os mentorados de Américo Pereira, ele exerce a 

maioria das funções de mentoria, dentre elas: apoio na busca de objetivos, apoio 

motivacional, coaching, aconselhamento, exposição, amizade, desenvolvimento de 

habilidades comportamentais, proteção e sensibilização para causas sociais. Conforme 

testemunhos abaixo:  

Aprendi com ele [...] muito da parte comercial, porque eu era [trabalhava] 
interno, financeiro, a parte de relacionamento pessoal [...] e também a parte 
da experiência profissional adquirindo algumas coisas que não tinha. 
[Executivo 12]  

Aqui encontrei um outro mentor, que dentre todos os diretores, proprietários 
e presidentes de empresas, eu não tinha conhecido nada igual a Américo, 
reputo-o hoje como um dos maiores profissionais que eu já conheci. Um dos 
maiores líderes que eu já vi, uma das pessoas mais humildes que eu já 
conheci na minha vida chama-se Américo Pereira. Tenho uma relação 
profissional e de amizade com ele de extrema grandeza. E nós conseguimos 
nessa relação nunca misturar o que é trabalho, o que é cobrança, o que é uma 
amizade aqui e fora da empresa. Viajo com ele, saímos juntos para jantar, 
me dou muito bem com ele [...], mas isso nunca interferiu no comportamento 
profissional [...]. Eu diria que ele ainda é um grande mentor. [Executivo 15]  

[...] E meu [ex] diretor tinha um tratamento diferenciado comigo e com outro 
par [...]. Eu sempre conversava com ele [Mentor], ele tinha raiva porque eu 
tava tendo um tratamento que nunca tive. Ele [Mentor] me colocava em 
viagem para clientes quando ele ia, o que as pessoas não faziam, na medida 
do possível ele fazia [...]. Tudo que as outras pessoas não fizeram ele fez, 
dentro do possível, porque ele era o presidente e não tinha muito tempo. 
[Executiva 08]  

Ele se sente melhor dando do que recebendo. E hoje, se eu também faço 
alguma coisa nesse sentido, se também faço doação, se também ajudo as 
pessoas aprendi muito com ele como fazer, porque fazer e é muito 
gratificante. [Executivo 15]  

De modo geral, constatou-se que para ser estabelecida a relação de mentoria, um 

mesmo mentor não precisa necessariamente exercer todas as funções, sendo o exercício de 
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parte delas suficiente para que sejam criados vínculos e dado o suporte ao profissional 

mentorado. 

Uma vez analisada as relações de mentoria, na seção a seguir será apresentado como a 

carreira dos profissionais foi construída.  

4.4 A Construção da Carreira dos Profissionais  

Constatou-se que a carreira dos executivos foi construída através do crescimento 

horizontal, circular, espiral e radial. 

Para a maioria dos entrevistados a carreira foi construída através do crescimento 

horizontal, uma vez que eles passaram por diferentes áreas da organização, como na definição 

de carreira circular de Schein (1971) ou, espiral no conceito de Brousseau et al (1996). 

Paralelamente, o estudo também identificou que essas mudanças de áreas de trabalho pelos 

profissionais é algo estimulado e valorizado na organização. Na cultura da empresa, para os 

funcionários crescerem hierarquicamente, faz-se necessário que tenham uma vivência em 

diferentes áreas de conhecimento, conforme as declarações a seguir:  

Para ele [gerente] chegar a diretor, ele entendeu que precisava ter uma 
experiência numa filial, no campo, para estar perto do negócio, perto do 
cliente e aprender um pouco sobre outras áreas, estar exposto um pouco ao 
mercado, a concorrência. [Executiva 08]  

Comecei no cargo mais baixo da parte operacional, que é o cargo de auxiliar 
operacional, aí trabalhei na matriz, fui analista de tráfego, lá passei por 
diversas áreas até assumir a gerência da filial Maceió [...]. [Executivo 09]  

Comecei pela área de TI [Tecnologia da Informação] [...], eu passei por 
todas as áreas: operação, carregamento descarregamento, operacional, 
expedição, tarifação. Depois fui me especializar na área comercial, trabalhei 
na área de análise de transporte, depois viajei o Brasil todo para conhecer a 
empresa, depois trabalhei na área de relacionamento com o cliente, contato 
com o cliente [...]. [Executivo 02]  
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O crescimento vertical também foi identificado. Esse crescimento ocorre quando, 

segundo Schein (1971), há uma mudança hierárquica de cargo formal. 

No caso de um dos executivos foi identificado o modelo de crescimento de carreira 

radial, ou seja, quando há um movimento em direção ao núcleo central do poder (SCHEIN, 

1971).  

Tive que queimar etapas, tive que assumir posições de chefia para ter o 
poder nas mãos e não ter que passar por essas pessoas, não ser mais um 
membro da família que estava ali. [Executiva 08]  

Quanto aos papéis da carreira, alguns executivos dividiram-na, enquanto níveis de 

conhecimentos adquiridos, levando em conta o que ocorreu ao longo de suas experiências 

profissionais. Essa trajetória com papéis, segundo Dalton et al (1977), inicia-se com o papel 

de aprendiz, quando o profissional faz trabalhos de rotina sob a orientação de mentores que o 

ajudará a aprender, depois passa a ser considerado um colega, alguém que contribui com o 

desenvolvimento da organização. Em seguida passa a ser mentor, ajudando no 

desenvolvimento de outros profissionais, até se tornar, talvez, patrocinador, ou seja, 

administrador de alto nível, que define a direção da organização como um todo ou algum 

segmento. Os depoimentos a seguir ilustram a análise acima.  

Primeira, a Romântica, onde o mundo é ideal ou deve ser ideal, aquela fase 
da construção da maturidade [...]. A segunda fase é uma fase mais realista, 
de afirmação e de realização profissional. A terceira fase eu nem chamo de 
consolidação de aprendizagem nada disso, mas uma fase de multiplicação. 
[Executivo 07]  

Eu estou numa fase que eu acho que o que sei não deve ficar só comigo, é 
uma fase de que, o que eu sei, eu posso dividir e, ao dividir, eu também 
passo a aprender mais. [Executivo 07]  

Outros dividiram suas carreiras em termos de relacionamentos com seus diferentes 

mentores, estabelecendo cada fase através do período na qual eram mentorados e conviviam 
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com cada um de seus mentores. O que parece demonstrar o reconhecimento e o impacto 

positivo dos mentores na carreira do mentorado.  

Primeiro momento foi o conhecimento dessas pessoas que eu falei 
[mentores]. A segunda etapa foi justamente o conhecimento do nosso 
presidente [mentor], essa foi a segunda maior grande etapa da minha vida, 
ter o conhecido, ter tido a felicidade de conhecê-lo. E na parte não 
profissional ter conhecido minha esposa. E o apoio que tive dessas pessoas, 
o momento em que assumimos a empresa, com o Américo como cabeça e 
depois ter acompanhado isso e ter participado do desenvolvimento da 
empresa e termos vencido essas etapas, em função dessa dedicação [...]. 
[Executivo 04]  

A primeira [fase] quando optei por fazer faculdade, pós-graduação, quando 
você tem o discernimento que precisa aprender [...]. Então primeiro ponto 
principal na minha vida, na minha carreira, foi quando eu percebi que nunca 
poderia deixar de ser um aprendiz. O segundo ponto importante na minha 
vida foi [conhecer] as pessoas que apareceram na minha vida, minha mãe 
que me levava para o colégio, fazia com que eu fosse, e as pessoas que fui 
conhecendo na minha vida profissional. [Mentor 1], que sempre deu 
oportunidades para mim [...], por ver meu potencial e o terceiro momento 
quando conheci Américo Pereira [Mentor 2], foram fases distintas 
profissionais. [Executivo 15]  

Em se tratando da fase pós-ocupacional, um dos executivos entrevistados estava 

afastado da atividade profissional. E mencionou que esta transição ocorreu de forma 

estruturada e pensada. Corroborando com a visão de Levinson et al (1978) de que, entre os 60 

e 65 anos, muitas pessoas se aposentam e passam por uma profunda reflexão, como se pode 

observar na fala a seguir:  

[...] Eu sempre discutia isso em nossas reuniões. Não adianta você pegar 
uma aposentadoria com uma idade que você está com os dois pés na cova, 
você tem que se aposentar num momento na vida que você pode aproveitar o 
que você tem. [Executivo 04]  

Com relação a Américo Pereira, o executivo percebe sua carreira de forma 

cronológica, através de transições pessoais, conforme se pode observar no testemunho abaixo:  
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Acho que de 0 a 20 anos você é um adolescente. De 20 a 30, você ganha 
experiência. De 30 a 40, você coloca a experiência em prática. De 40 a 55, 
você faz uma independência profissional, familiar [...]. De 55 em diante você 
começa a acumular o sucesso de toda a sua trajetória [...], você coleciona 
todas as conquistas. [Américo Pereira]  

Todos os entrevistados acreditam que o fato de ter tido mentores, contribuiu de forma 

positiva para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais. Conforme se pode observar 

nos depoimentos a seguir, quando indagados se, ter tido mentores, fez diferença no sucesso da 

carreira deles.  

Não tenho dúvida. [Executivo 03]  

Com certeza porque se você tem um farol com uma luz boa, você tende a ter 
um vôo distinto. E na minha vida eu tive a sorte de ter pessoas em quem eu 
me espelhasse, que eu via como influências positivas. [Executivo 09]  

Com certeza. Não só na empresa, mas também meu sucesso fora da empresa. 
[Executivo 04]  

Na percepção dos pesquisados, o sucesso na carreira é entendido como um aspecto 

objetivo e, principalmente, subjetivo, corroborando com a visão de Super e Hall (1978), que 

também apontaram para o sucesso e a satisfação na carreira como relacionados ao 

alinhamento entre interesses verdadeiros, valores, talentos, estilo de vida e preferências 

(CALLANAN, 2003). 

Dentre os aspectos mencionados como sendo sucesso para os executivos entrevistados, 

estão: tentar ser o melhor possível, posição na estrutura organizacional, conquistar objetivos 

pessoais, conciliar lado pessoal e profissional, trabalhar por uma causa, fazer as coisas com 

amor, qualidade de vida, harmonia na família, estar em paz consigo mesmo, sentir-se 

realizado, acreditar que contribui para o crescimento da organização, agregar valor, fazer o 

que gosta, reconhecimento profissional e pessoal.  
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Estar bem posicionado onde você trabalha, conquistar objetivos pessoais e 
tentar conciliar o lado profissional e pessoal [...]. Trabalhar pela causa e não 
pelo dinheiro, o dinheiro é conseqüência. [Executivo 02]  

Sucesso é o bem estar profissional e pessoal [...]. [Executivo 03]  

É ser feliz. Ser feliz é estar em paz comigo mesmo, fazendo o que eu quero, 
da forma que eu gostaria, achando que estou fazendo bem para alguém, 
achando que estou recebendo o bem de alguém, isso é ser feliz. [Executivo 
05]  

Apresentada a forma como a carreira dos profissionais foi construída, será exposto, a 

seguir, como ocorre a influência das redes de mentores na carreira e na vida dos profissionais.  

4.5 A Influência das Redes de Mentores no Desenvolvimento da 

Carreira e na Vida dos Profissionais  

Os resultados das entrevistas permitiram inferir que as redes de relacionamentos 

encontradas eram tanto instrumentais quanto expressivas, caracterizando-as como rede de 

mentoria, conforme a visão de Thomas (1990). A rede estudada é considerada instrumental, 

pois foi identificado que os mentores proporcionam recursos materiais, acesso político e 

informação aos mentorados; e expressiva, pois há um nível de confiança e aproximação alto 

na relação, além de envolver a amizade e o suporte social do mentor, influenciando assim a 

vida do mentorado. 

Verificou-se que os executivos exercem papel de mentor informal na organização e 

fora dela e que, apesar da empresa não ter um programa formal de mentoria, esta é uma 

prática arraigada na sua cultura. 

Entretanto, a empresa tem alguns programas formais de desenvolvimento que 

incentivam o crescimento dos profissionais e os ajudam a criar laços que podem no futuro se 

transformar em relações de mentoria. É o caso do Programa Gerência Interina, no qual o 
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funcionário assume o papel de gerente de unidade, enquanto o responsável está ausente, por 

exemplo, e tem o suporte dos profissionais de recursos humanos da empresa. Ou do Programa 

de Apoio às Filiais 

 
PAF, na qual são escolhidas algumas pessoas que participam de projetos 

a fim de se prepararem para novos desafios, novos cargos. Elas são deslocadas para as filias 

para atuar nas áreas críticas durante quatro ou cinco semanas. Observou-se que esses 

programas permitem uma maior exposição dos funcionários e facilitam a expansão de suas 

redes de relacionamentos. 

A empresa também apóia programas sociais de desenvolvimento de carreiras. É o caso 

da experiência com o programa de inclusão de presidiários no mercado de trabalho, do 

governo do Estado de São Paulo.  

[...] Por solicitação do governador de São Paulo, começamos a trabalhar 
ajudando presidiários, que estavam em regime semi-aberto. Nunca havíamos 
trabalhado com isto antes. Hoje temos um funcionário, que é ex-assaltante de 
banco e hoje ele é advogado no Rapidão Cometa em São Paulo, dá palestras 
para presidiários. Os promotores e juízes o adoram, ele é competentíssimo, 
ganha todas as causas. Ele escreveu uma carta para a gente, agradecendo o 
apoio. O programa atendeu 30 presidiários. [Américo Pereira]  

Apesar de identificadas nas relações a presença das funções de carreira e psicossociais 

da mentoria, elas não eram necessariamente exercidas pela figura de um mesmo mentor. Cada 

mentor contribuía com diferentes aspectos, levando a crer que as pessoas que têm mais de um 

mentor, ou seja, uma rede de mentores, em detrimento de um único mentor, tem acesso a uma 

maior quantidade de funções de mentoria, sendo mais beneficiado com a relação. Esses 

resultados contribuem com os estudos de Janasz et al (2003) que identificou que é preciso 

mais de um mentor para que sejam vistos valores em ação, desenvolvida perspicácia no 

negócio e produzido conhecimento. Conforme os depoimentos abaixo:  

Eu diria que Américo [mentor 1] é hors-concours, como aquele cara que 
passou todos os ensinamentos, não é à toa que a empresa está onde está. [O 
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mentor 2] como a pessoa que passou valores e eu diria que tem uma nova 
geração que chega aí com um conhecimento acadêmico apuradíssimo. Eu 
diria que o [mentor 3] tem sido essa pessoa que tem feito a diferença, um 
divisor de águas, entre a Cometa do passado e a Cometa do presente, eu diria 
que ele tem feito uma diferença para todos nós, principalmente no aspecto 
conhecimento técnico, no aspecto sintonia com os novos tempos. [Executivo 
07]  

Meu apoio [enquanto mentor] sempre foi um apoio humano, nunca foi uma 
influência técnica até porque eu sou de formação generalista, não sou 
matemático, não sou economista. [Executivo 07]  

Entre as metodologias que o mentor usava, pode-se identificar: colocação das pessoas 

em desafios, delegação de tarefas desafiadoras, permissão de autonomia e responsabilidade e 

demonstração de confiança no mentorado, conforme testemunhos abaixo:  

Tento colocar as pessoas em desafios, porque sei que a melhor maneira de 
desenvolver pessoas é colocá-las em desafios [...]. Tento fazer isso com 
minha equipe. [Executiva 08]  

Eu procurava delegar autonomia e responsabilidades. [Executivo 10]  

Eu digo para o pessoal aqui: você vai trazer um problema para mim, traga, 
agora, eu quero também uma solução, uma idéia. Se não trouxer idéia 
nenhuma eu digo: então pense e volte. Eu não vou ficar aqui que nem um 
Deus dizendo: isso faça assim, faça assado. [Executivo 15]  

Eles acreditavam muito na minha criatividade, na minha iniciativa, na minha 
responsabilidade, carisma e na lealdade, então aí delegavam, o que era bom é 
que delegavam. [Américo Pereira]  

Com relação a Américo Pereira, segundo seus mentorados, a própria história de vida 

do executivo serve de estímulo para que eles se desenvolvam. Os entrevistados destacaram a 

capacidade do presidente em lidar com as pessoas como sendo seu principal diferencial 

metodológico. 

Na seção seguinte será identificado quem e de onde são os mentores dos profissionais 

pesquisados.  
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4.6 Quem e de Onde São os Mentores dos Profissionais  

A grande maioria dos entrevistados citou o presidente da empresa, Américo Pereira, 

como sendo alguém que contribuiu para o desenvolvimento de sua carreira profissional; a 

maioria também mencionou a importância do presidente para seu crescimento pessoal. 

Apenas um executivo não destacou o presidente como sendo seu mentor, embora tenha 

admitido que seus chefes foram seus orientadores na sua vida profissional, incluindo Américo 

Pereira neste grupo. 

Além dos profissionais da própria organização, como chefes e pares, também foram 

citados como mentores ex-chefes, ex-professores, colegas de pós-graduação, amigos pessoais, 

pais de amigos, parentes, executivos de empresas parceiras, médico, padrinhos de batismo e 

políticos, corroborando com o estudo de Higgins e Kram (2001) que concluiu que os mentores 

podem ser colegas, pares, parentes, membros da comunidade ou subordinados.  

Ele [ex-professor] me deu muita orientação do ponto de vista acadêmico, 
como formar, por onde ir. Teve um período que uma vez a cada seis meses 
eu dava um pulo lá, levava um papo com ele e eu dizia que estava passando 
por isso, [...] ele me orientava. Considero que foi uma pessoa extremamente 
importante [Executivo 02].  

Tive um professor de português, ainda no ginásio [...] ele me ensinou, me 
abriu as portas para o mundo da leitura. Eu era refratário à leitura e ele com 
os ensinamentos dele me transformou, me fez uma cara voltado para gostar 
de ler [Executivo 07].  

Meu professor de segundo grau foi uma pessoa que me acompanhou e 
influenciou bastante.  

O pai de [Executivo 13], me dava muitos conselhos [...], me orientava muito 
[Américo Pereira].  

Como se pode observar, os mentores dos profissionais entrevistados, não se limitaram 

aos muros da empresa da qual eles faziam parte, embora, alguns perdessem o contato com 

seus mentores, ao longo do tempo, após mudarem de organização. Esse fato pode ter ocorrido 
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muito mais pelo alcance da maturidade conquistada por parte dos mentorados ou pela 

necessidade de se relacionarem com outras pessoas e expandirem sua rede de relacionamento, 

no novo ambiente de trabalho em que estavam inseridos. 

Os testemunhos permitiram identificar algumas características que os mentorados 

apreciavam em seus mentores: espírito de cidadania e colaboração, seriedade, capacidade de 

influenciar pessoas, disciplina, saber delegar, bom tino comercial, ponderação, serenidade, 

seriedade, competência, dedicação, profissionalismo e inteligência. 

Com relação a Américo Pereira, dentre as características citadas estão: arrojado, 

determinado, humilde, inteligente, obstinado, honesto, visionário, esforçado, ousado, zeloso e 

atencioso com as pessoas, também se mostrou capaz de moldar as coisas ao seu redor, de 

valorizar as pessoas e a família, tem ainda capacidade de liderança e habilidade de 

transformar as pessoas através da conscientização, é empreendedor e conhecedor da natureza 

humana. Conforme pode ser observado no relato abaixo:  

Qualquer coisa que ele fizesse na vida ele seria o melhor, se ele tivesse 
optado em ser dentista ele seria um dentista de nome [...]. Porque na 
realidade ele tem uma força muito grande dentro dele. Ele passou por muitas 
adversidades e essas adversidades para ele só faziam com que tivesse mais 
força para trabalhar [Executiva 11].  

Ele sempre foi assim arrojado, olhando sempre para o horizonte, sempre lá 
na frente, como grande empreendedor que ele era e é [Executivo 04].  

Américo [...] tem o dom de conhecer a natureza humana, conhecer a 
natureza das pessoas, ele é uma pessoa que com pouca convivência ele 
talvez consegue fazer uma leitura psíquica dessa pessoa, depois ele é uma 
pessoa extremamente humilde e inteligente no trato das questões, é 
obstinado, ele define no modelo mental as metas dele e de forma obstinada 
vai atrás dessas metas, é uma das poucas pessoas que eu conheço que se 
destacam por reconhecer o resultado e o êxito das pessoas. Acho que 
Américo vê uma tarefa comprida e ele de forma enfática elogia, de forma 
enfática ele torna público, ele gera um reconhecimento disso e acho que isso 
é bastante importante para a motivação das pessoas que estão junto com ele 
[Executivo 03].   
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Apesar de haver algumas características técnicas, dentre as mencionadas nos 

depoimentos, o que se pode observar é que a maioria dessas características é comportamental, 

levando a crer que, ao iniciar uma relação de mentoria, o mentorado busca no mentor muito 

mais um modelo pessoal a ser seguido do que um especialista em sua área de atuação. 

Embora 04 dos 15 entrevistados tenham cumprido serviço militar, em algum estágio 

de sua carreia, no CPOR  Centro de Preparação de Oficiais da Reserva ou na Escola Superior 

de Guerra, não foi identificado, nas entrevistas, como características do mentor, nem 

autoritarismo, nem excesso de hierarquia. 

Ficou claro que os profissionais que ocupam cargos de liderança têm, atualmente, a 

preocupação com o desenvolvimento dos profissionais da empresa, aspecto que já está 

arraigado na cultura da organização. Embora um dos executivos mencionasse que, no 

passado, esse cenário era diferente, de modo geral a cultura do desenvolvimento foi sendo 

construída juntamente com o processo de profissionalização e crescimento da instituição. Os 

depoimentos abaixo atestam isso:  

Hoje, acho que as pessoas que ocupam cargos de chefia sabem que sem 
investir na equipe, elas não terão sucesso [Executiva 08].  

Não só contratei [funcionários] como ajudei na promoção, mas isso não é 
nenhum gesto de nobreza, isso é um dever para com a organização 
[Executivo 07].  

Fato que também contribuiu para a manutenção desta cultura foi a postura do 

presidente da empresa, que tem uma preocupação notória com o lado humano e a manutenção 

dos relacionamentos na organização e, fora dela, o que pode ser observado na sua frase 

clássica Gente não é tudo, mas é quase tudo e como mencionado também por vários 

executivos:  

O que vejo nele [Américo], além de deixar marcas positivas nos projetos, 
nos resultados, nas idéias, ele deixa um resultado positivo nas pessoas, a 
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valorização das pessoas. A pessoa se sente valorizada, fazendo parte da 
equipe [Executivo 09].  

O que chega de gente aqui pedindo ajuda [...]. Ele [Américo] ajuda muita 
gente, assino várias autorizações de doações [...] [Executiva 06].  

No dia do aniversário dele, tínhamos preparado uma surpresa e deu 17:30h e 
Américo não tinha chegado. Quando o vi entrar, todo suado, perguntei onde 
ele estava e ele disse: a minha vida inteira eu ganhei presentes, hoje eu dou, 
então eu estava nas creches e asilos presenteando as pessoas [Executivo 07].  

A mentoria propicia vários benefícios para os envolvidos no processo e também pode 

ter algumas limitações, conforme detalhado na seção seguinte.   

4.7 Benefícios e as Limitações do Fenômeno Mentoria para os 

Envolvidos no Processo: Mentor, Mentorado e Organização  

A mentoria propicia benefícios tanto para o mentorado, quanto para o mentor e a 

organização. Entre os benefícios da relação de mentoria para os envolvidos no processo foram 

destacados, pelos entrevistados, a aprendizagem, o desenvolvimento profissional e o apoio ao 

mentorado, tanto no trabalho, quanto fora dele. 

Segundo os executivos, os mentorados aprendem a maneira de se comportar diante das 

pessoas e executar suas atividades profissionais, estabelecer metas e objetivos, assumir 

compromissos, ser persistente, firme e proativo, liderar e estimular a equipe, ter paciência, 

atenção e responsabilidade, respeitar a hierarquia, reconhecer a realização das tarefas e saber 

cobrar. Aprendem também aspectos técnicos do trabalho.  

O apoio que o mentor dá ao mentorado no trabalho se expande para fora da empresa. 

Além dos incentivos, da ajuda para enfrentar obstáculos, a transmissão de valores e incentivos 

à leitura, o mentor também atua como patrocinador do mentorado. Conforme depoimentos a 

seguir: 
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Foram grandes incentivadores, nunca me deixaram desistir, quando queria 
abandonar, sair porque sempre foi uma luta, você não tinha dinheiro, tinha 
dificuldades para manter a empresa funcionando e recebia propostas de 
outros lugares [...] [Executivo 04].  

Ele acreditou em mim, me mostrou coisas diferenciadas, me puxou pela mão 
[Executivo 15].  

Aprendi com ele [Mentor] que querer é poder [Executivo 09].  

Cem por cento do que aprendi foi com os outros [Executivo 05].  

Um dos benefícios para o mentor é o reconhecimento da empresa pelo fato dele 

contribuir para o desenvolvimento dos profissionais, o que é um aspecto valorizado pela 

organização. O reconhecimento por parte do mentorado também é um aspecto importante para 

o mentor, pois contribui com o aumento da sua auto-estima e senso de satisfação e realização. 

Ainda segundo testemunhos dos mentores, outro benefício é que eles também aprendem com 

seus mentorados. Entre os aspectos mencionados estão: saber ouvir, experiências de vida, 

aquisição de novas linguagens e criatividade.  

Hoje acho que as pessoas que ocupam um cargo de chefia sabem que sem 
investir na equipe elas não terão sucesso [...] e a empresa valoriza isso. Os 
que não preparam a equipe são os que têm problemas [Executiva 08].  

Eu já recebi testemunhos de pessoas que disseram que ter trabalhado comigo 
foi muito bom, aprenderam muito e que eu tinha acrescentado algo. Para 
mim isso é muito gratificante [Executivo 15].  

Eu escutava muito pouco. E quando escuto eu aprendo junto com eles 
Executiva 08].  

A gente tem que ter confiança nestas pessoas [mentorados] por que eles 
criam soluções até pro próprio fornecedor, aprendo com eles essa vontade de 
criar, eles são muito criativos [Executivo 10].  

Para a organização, os benefícios das relações de mentoria são a formação dos 

profissionais dentro da própria empresa e a manutenção dos valores organizacionais e do 

comprometimento dos funcionários para com a organização. 
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Hoje, 95% dos nossos gerentes foram formados aqui dentro da empresa 
[Executivo 02].  

Vi pessoas receberem convites de empresas grandes e sérias, mas 
escolherem ficar, pelos laços, mesmo sendo para ganhar mais [Executivo 
07].  

A manutenção dos valores da organização foi um aspecto percebido no discurso de 

vários funcionários. A visão do presidente de que os profissionais do Rapidão Cometa devem 

ter, o que chamou de 3Cs, Comprometimento, Competência e Comportamento ético, são 

alguns desses valores e estão arraigados na cultura da instituição. Alguns desses discursos 

podem ser vistos abaixo:  

Podemos ter a melhor tecnologia, os melhores processos, mas sem as 
pessoas, nada funciona. E elas precisam ter os 3Cs, Comprometimento, 
Competência e Comportamento ético, esse tripé é fundamental [Américo].  

A empresa entrou no caminho de se profissionalizar e [...] as pessoas sabem 
que eu tento muito que as oportunidades sejam justas para as pessoas que 
merecem [...]. Que as promoções sejam por merecimento com base nos 3Cs, 
nos requisitos e não por tempo [Executiva 08].  

Prezamos muito pelos 3Cs [Executivo 12].  

Tratando-se ainda do profissional-focal, Américo Pereira, os principais benefícios 

mencionados pelos seus mentorados, foram: acesso à rede de relacionamento, aprendizado 

técnico e comportamental, desenvolvimento profissional e patrocínio, dentre outros.  

Américo costumava dizer que eu era um incendiário, quando entrei aqui, que 
eu queria resolver as coisas logo no tapa, na porrada, queria resolver logo 
para não perder tempo, nem dinheiro. Com o jeito dele, hoje ele chega e diz, 
puxa vida você é um Mahatma Gandi, ele mudou muito meus conceitos [...]. 
Ele me fez ver diferente, me fez ver que com toda essa parte consensual, de 
bastidores a gente consegue muita coisa [Executivo 15].  

Pagaram [Américo e família] minha escola, minha faculdade, ajudaram-me a 
crescer na vida [Executiva 06].  
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Quanto aos problemas que a relação de mentoria pode gerar, neste caso, o estudo 

constatou o tratamento diferenciado no trabalho, no caso de nem todos os profissionais terem 

mentores, o que pode desestimular as pessoas na organização e gerar conflitos. No entanto, o 

fenômeno da mentoria em redes ajuda a minimizar as limitações que possam surgir, pois caso 

a pessoa não tenha um mentor na organização, mas tenha outro fora do ambiente de trabalho, 

ela pode buscar apoio junto a esses mentores externos. O que foi o caso de um dos executivos.  

Quando entrei [...] tive chefias, diretores que foram o oposto do que se deve 
ser. Pessoas que faziam de tudo para que eu desistisse [...]. Tinha um 
tratamento diferenciado comigo e outro par [...]. Tiveram momentos em que 
eu quis sair da empresa, desistir, ir pro mercado. [...] Mas meus pais 
[mentores] nunca deixaram, nunca deixaram que eu desistisse [Executiva 
08].  

Apesar dos problemas acima, foi constatado que atualmente a mentoria está arraigada 

na cultura da organização, mesmo que informalmente. Como se pode observar nos 

depoimentos a seguir.  

Se você analisar quantas filiais o Rapidão Cometa tem, quantos gerentes o 
Rapidão Cometa tem e desses gerentes quantos foram formados aqui. Porque 
cada filial tem o líder da filial que acaba formando outras pessoas [Executivo 
02].  

Temos exemplos de pessoas que começaram como estagiários e hoje são 
diretores, acho que conseguimos criar um ambiente de formação de carreira 
[Executiva 08].  

O fato de a empresa ser familiar, não foi mencionado como sendo um problema pelos 

entrevistados, isso porque, apesar de familiar, a empresa tem um modelo de gestão 

profissional.  

Finalmente, retomando à pergunta principal deste estudo de como o processo de 

mentoria em rede impacta na construção da carreira profissional de executivos, na percepção 

dos sujeitos alvos da ação de mentoria, foi identificado que a rede de mentores ajuda de forma 
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positiva a construção da carreira de executivos; que os fenômenos rede de relacionamento e 

mentoria permitem que os profissionais, através dos laços estabelecidos, desenvolvam 

habilidades e competências necessárias para seu crescimento profissional e também pessoal. 

O suporte do mentor mostra-se como um diferencial para os executivos atingirem mais 

rapidamente e de forma estruturada e consolidada o sucesso em sua carreira. 

Terminada a discussão e análise dos resultados, no capítulo seguinte serão 

apresentadas as conclusões e recomendações para novos trabalho.  
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5 Conclusões   

A literatura acadêmica ressalta vários benefícios de carreira e psicossociais que a 

relação de mentoria pode trazer para os envolvidos no processo (KRAM, 1985; RAGINS, 

1987; ZEY, 1988; CHAO et al, 1992). Assim, a proposta deste estudo foi analisar como o 

processo de mentoria em rede impacta na construção na carreira profissional de executivos.  

Os resultados deste trabalho permitiram inferir que a rede de mentores tem um 

impacto positivo na construção da carreira dos profissionais pesquisados, pois os mentores 

ajudam no desenvolvimento dos mentorados, dando suporte tanto em aspectos relacionados à 

carreira, quanto em aspectos psicossociais, o que causa um diferencial na vida dos 

mentorados. 

A rede de mentores faz com que o mentorado tenha acesso a uma maior quantidade de 

funções de mentoria, pois um único mentor talvez não consiga exercer todas as possíveis 

funções. Grande parte dos executivos teve mentores dentro e fora da organização na qual 

trabalhavam. 

Os resultados apontam, ainda, que na cultura da empresa, para os funcionários 

crescerem hierarquicamente, faz-se necessário que tenham uma vivência em diferentes setores 

do conhecimento, o que parece explicar o fato da maior parte dos funcionários entrevistados, 

construírem carreiras circulares (SHEIN, 1971) ou espiral (BROUSSEAU et al, 1996). 

A maioria dos entrevistados teve 02 ou mais mentores. Dos 04 executivos que tiveram 

mais mentores, quantidade entre 06 e 10, todos eram da área comercial, o que parece 

demonstrar que o perfil, características pessoais, pode influenciar no estabelecimento de laços 

de relacionamentos. 
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As necessidades dos mentorados podem ser diferentes a depender do lugar que ele 

ocupa na estrutura. Os de nível mais baixo precisam de um apoio técnico e psicossocial mais 

intenso. Já os do nível estratégico, no caso do presidente, parecem fazer mais uso das funções 

aconselhamento e amizade de seus mentores.  

Verificou-se que os executivos exercem papel de mentor informal na organização e 

fora dela e que, apesar da empresa não ter um programa formal de mentoria, esta é uma 

prática arraigada na sua cultura. Contudo, a empresa tem alguns programas formais de 

desenvolvimento que incentivam o crescimento dos profissionais e os ajudam a criar laços 

que podem, no futuro, se transformar em relações de mentoria. Os mentores do caso estudado 

exerciam tanto as funções de carreira, quanto as psicossociais, corroborando com os estudos 

de Kram (1983). 

Grande parte dos entrevistados citou o presidente da empresa, Américo Pereira, como 

sendo alguém que contribuiu para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais. A 

maioria também mencionou a importância do presidente para seu crescimento pessoal. 

Além dos profissionais da própria organização, como chefes e pares, também foram 

citados como mentores ex-chefes, ex-professores, colegas de pós-graduação, amigos pessoais, 

pais de amigos, parentes, executivos de empresas parceiras, médico, padrinhos de batismo e 

políticos.  

A maioria das características apreciada pelos executivos em seus mentores é de 

natureza comportamental, levando a crer que, ao iniciar uma relação de mentoria, o 

mentorado busca no mentor muito mais um modelo pessoal a ser seguido do que um 

especialista em sua área de atuação. 

Entre os benefícios da relação de mentoria, para os envolvidos no processo, 

destacaram-se a aprendizagem, o desenvolvimento profissional e o apoio ao mentorado no 

trabalho e fora dele. Dentre as vantagens para o mentor, destacou-se o reconhecimento da 
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empresa, pelo fato de contribuir para o desenvolvimento dos profissionais; o reconhecimento 

do mentorado, o que contribui para elevar sua auto-estima; além do fato dos mentores também 

aprenderem com seus mentorados. Entre os aspectos mencionados pelos mentores estão: saber 

ouvir, experiências de vida, aquisição de novas linguagens e criatividade. Para a organização, 

os benefícios das relações de mentoria são a formação dos profissionais dentro da própria 

empresa e a manutenção dos valores organizacionais e do comprometimento dos funcionários 

para com a organização. 

Quanto aos problemas que o processo de mentoria pode gerar, o estudo constatou que 

o tratamento diferenciado no trabalho, no caso de nem todos os profissionais terem mentores, 

pode desestimular as pessoas na organização e gerar conflitos. De modo geral, o fenômeno da 

mentoria em redes ajuda a minimizar as dificuldades que possam surgir, pois caso a pessoa 

não tenha um mentor na organização, mas tenha outro fora do ambiente de trabalho, ela pode 

buscar apoio junto a esses mentores externos. 

Recomenda-se aprofundar o estudo levando em consideração o campo de empresas 

familiares e não familiares, analisando se há ou não diferenças a partir deste aspecto. 

Todos os executivos tiveram mentores que foram seus chefes, assim sugere-se analisar 

em pesquisas futuras até que ponto os profissionais em cargos de liderança são considerados 

mentores e a influência da relação de poder no fenômeno mentoria. 

Outra sugestão seria ampliar o estudo para outros níveis da rede do profissional-focal, 

entrevistando também as pessoas da rede dos mentores e mentorados. 

Como recomendação prática para o Rapidão Cometa, sugere-se desenvolver um 

programa de mentoria de forma estruturada para que todos tenham acesso aos benefícios do 

fenômeno, estimulando os profissionais a serem mentores. 

De modo geral, o presente estudo contribuiu para o entendimento do fenômeno 

mentoria, rede de mentoria, rede de relacionamentos e construção de carreira, na realidade 
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brasileira. Uma vez que possibilitou aprofundar o conhecimento sobre o impacto da rede de 

mentores na carreira de executivos pesquisados.  
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APÊNDICE A 

 
Roteiro da Entrevista          

Informações gerais  

1. Há quanto tempo você trabalha? __________  

2. Gênero:  (  ) Masculino  (  ) Feminino  

3. Qual a sua idade? ________  

Redes de relacionamento  

4. Fale um pouco sobre você, sua história de vida, carreira, formação profissional etc.  

5. Quais pessoas da sua rede de relacionamentos você acredita ter influenciado no 
desenvolvimento da carreira? Onde as conheceu? De que forma elas o influenciaram?  

Histórico da relação de mentoria  

6. Fale sobre essas relações de mentoria descrevendo a evolução desde quando você 
conheceu seu mentor até hoje.   

7. Onde você conheceu seu mentor? Qual seu cargo e o dele naquele momento? Qual o cargo 
dele agora?  

Funções da relação de mentoria  

8. Quais os benefícios você teve desta relação de mentoria? Pode ser um benefício pessoal 
ou profissional.  

9. O que seu mentor lhe ensinou?  

10. Que metodologia seu mentor usou que contribuiu para seu crescimento na carreira ou para 
aumentar suas chances de ser promovido (de se desenvolver)?  

11. Você lembra se seu mentor, alguma vez, o ajudou quanto a aspectos pessoais? 
(Ex. conversas para lhe motivar, confidências etc.).  

Rede Interdisciplinar e 
Interinstitucional de Estudos em 
Comportamento Organizacional 
e Gestão de Pessoas 
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Mentor e o sucesso  

12. Considerando todo o contexto, você acredita que ter tido mentores fez mesmo diferença 
no sucesso da sua carreira? (Ex. comparando com a capacidade de tomar decisões, 
habilidade de liderança etc.).  

13. As pessoas que demonstram ter potencial percebido têm mais chances de atraírem um 
mentor?  

14. Que características pessoais você acredita que seus mentores viram em você e o fez se 
interessar nesta relação? Que características o atraíram em seus mentores?  

Carreira  

15. Para você o que é sucesso na carreira?  

16. Você consegue ver sua carreira como etapas? Se sim, como você as dividiria?  

Perguntas especiais para mentores  

17. Você já foi mentor de alguém? Quem? Fale sobre estas relações.  

18. Na sua opinião, o que você, enquanto mentor, adquiriu desta relação? (pessoal ou 
profissional) O que você aprendeu com seu mentorado?  

Mentoria nas empresas  

19. Sua empresa atual, ou em alguma que você trabalhou, tem algum programa formal de 
desenvolvimento profissional? (Ex: mentoria, coaching, aconselhamento, avaliação de 
desempenho, financiamento de cursos, programa trainee etc.)  

20. Os profissionais mais experientes da sua empresa se preocupam com o desenvolvimento 
dos menos experientes?  

21. Na sua opinião a relação de mentoria é encorajada pela empresa?  

Atualização das perguntas  

22. Há alguma questão que você deseja complementar ou que não abordamos e você acha 
importante?  

23. Posso entrar em contato com você caso tenha alguma dúvida?  



129  

APÊNDICE B  Estrutura da dissertação   

PROJETO COMPLEMENTO DA DISSERTAÇÃO 

I 
INTRODUÇÃO 

II 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

III 
METODOLOGIA 

IV 
RESULTADOS 

V 
CONCLUSÕES E 

SUGESTÕES 

  
N. 

Objetivos específicos (p.18) Fundamentação teórica 
Roteiro de 
perguntas 

Limitações   

 

Apresentação e 
análise dos dados 

Conclusões Recomendações    

 

1 Mapear e analisar a rede de mentoria formal e 
informal dos pesquisados 

2.2.5 Múltiplos mentores (p. 38); 
2.2.6 Rede de desenvolvedores (p. 40); 
2.2.7 Rede de mentoria inteligente (p.43); 
2.3 Redes de relacionamento (p. 45).  

p. 74  

2 Analisar as relações que se caracterizarem 
como mentoria entre os profissionais 

2.2.2 Funções da mentoria (p.33).  p. 95  

3 Entender como a carreira dos profissionais 
pesquisados foi construída 

2.1 Carreira (p. 21).  p. 101  

4 Investigar como ocorre a influência das redes 
de mentores no desenvolvimento da carreira e 
na vida dos profissionais pesquisados 

2.2.3 Fases da mentoria. (p.35).  p. 105  

5 Identificar quem e de onde são os mentores 
dos profissionais 

2.2.1 Histórico da mentoria (p. 32).  p. 108  

6 Identificar os benefícios e as limitações do 
fenômeno mentoria para os envolvidos no 
processo: mentor, mentorado e organização, 
na percepção dos pesquisados 

2.2.2 Funções da mentoria (p. 33); 
2.2.4 Benefícios do processo de mentoria 
(p. 37). 

p. 127 p. 57  

p. 111 

p. 116 p. 116  

- Pergunta de pesquisa: Como o processo de mentoria em rede impacta na construção da carreira profissional de executivos, na percepção dos sujeitos alvos da ação de mentoria? (p.16) 
- Objetivo geral: Analisar como o processo de mentoria em rede impacta na construção da carreira profissional de executivos, na percepção dos sujeitos alvos da ação de mentoria. (p.19) 

 

OBS: Cada objetivo específico corresponde a várias seções, nos diversos capítulos da dissertação. Contudo, não significa que essas são as únicas seções dos diversos capítulos, são 
apenas as que estão diretamente ligadas aos objetivos específicos.  
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