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Resumo 

 
Este trabalho se constitui em um estudo sobre mentoria e Comprometimento 

Organizacional dos Secretários filiados ao sindicato da categoria, no estado de Pernambuco,      

num momento em que o processo ainda vem sendo pouco explorado pelas organizações  

brasileiras. O objetivo principal é saber qual a relação entre a existência de mentoria, bem        

como as características de desenho do processo desse processo e o nível de Comprometimento 

Organizacional dos secretários filiados ao Sindicato das Secretárias e Secretários do estado de 

Pernambuco (SINSEPE)? Utilizou-se uma fundamentação teórico-empírica, que procurou    

levantar as definições existentes sobre Mentoria e Comprometimento no Brasil e no exterior.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que procura explorar os temas em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Os dados obtidos, através da coleta, confrontados      

com a teoria, indicam que as organizações pernambucanas ainda não possuem a cultura de 

mentoria formal, mas que já está implantada a mentoria informal. Foram enviados 186 

questionários aos Secretários filiados ao SINSEPE, pelo correio, antecedidos de uma 

correspondência fornecendo explicações sobre a pesquisa, como o respondente foi         

selecionado, a identificação das instituições que apóiam a pesquisa, a garantia da  

confidencialidade no tratamento dos dados individuais e solicitando sua valiosa contribuição. 

Houve um índice de retorno de 46,23%, totalizando 86 respondentes. Espera-se que esse      

trabalho possa contribuir de maneira eficaz para o estudo da mentoria e do Comprometimento 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 Organizacional nas organizações pernambucanas, e, particularmente, contribua para 

atualização do tema para os Secretários.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 

Abstract 

 
This dissertation is a study on the process of mentoring and Organizational 

Commitment of Secretaries affiliated with the syndicate of their category, in the state of 

Pernambuco, during the period in which this process is little explored by Brazilian       

organizations. The principal objective is to unveil the relationship between the existence of 

mentoring, the characteristics of the design of this process and the level of Organizational 

Commitment of Secretaries associated to the syndicate of  the state of Pernambuco        

(SINSEPE). The study is set on an empirical-theoretical basis that strives to elaborate the    

concepts of mentoring and Organizational Commitment found in Brazil and others countries.    

This is an exploratory research that strives to study themes  that have little systematic      

knowledge accumulated on the subject. The data collected, when compared to theory,         

indicates that the business in the state of Pernambuco have not  implemented a formal 

organizational culture of mentoring, as of yet, but do utilize an informal process. One hundred    

and eighty six (186)  questionnaires were sent to secretaries affiliated with SINSEPE, by post 

service, asking for her/his contribution to the study. The correspondence was accompanied        

with a letter explaining everything about the study, how the respondent was selected, the 

identification of the companies that support the study and the guarantee of confidentiality. The 

return index was 46,23%, or a total of  86 validated responses. The dissertation should      

contribute efficiently to the study the process of Mentoring and Organizational Commitment          

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
in companies situated in the state of Pernambuco and, particularly, can help maintain some of 

secretaries updated in regards to the themes presented.  
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1 
Introdução 

 

O mundo do trabalho está vivenciando um choque nas carreiras por causa das 

transformações nas ocupações e nos processos de trabalho. As preocupações estão voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida, para a criatividade, para a segurança advinda da 

função, para o empreendedorismo e para a busca de novos desafios e realizações (BERTO, 

1996). 

Concomitantemente a outras profissões, o secretário precisou se adaptar às 

novas exigências de mercado, que vão desde novas posturas no ambiente de trabalho até a 

melhoria curricular. Essas exigências fizeram com que a profissão sofresse uma 

sofisticação: cursos de formação superior. Entretanto, apesar disso, a área é carente no que 

tange à pesquisa de cunho científico no país. 

O interesse do trabalho é entender melhor a profissão e os diversos contextos 

em que é desempenhada. 

Das inúmeras possibilidades de estudo, pretendeu-se aprofundar dois temas 

importantes: a) Mentoria e b) Comprometimento Organizacional. 

O Comprometimento Organizacional é uma atitude relevante e mentoria parece 

estar associado, pois estimula a ligação afetiva entre o mentorado e a organização, de onde 

depreende-se que é provável que haja relação forte entre mentoria e Comprometimento, 

embora não haja, ainda, evidências científicas. 

 



  

Os indivíduos, ao adentrarem as organizações, necessitam receber informações 

norteadoras, que englobam desde dados técnicos à cultura institucional. Esta orientação 

normalmente é dada por alguém que já conhece o ambiente de trabalho através de um 

processo chamado mentoria. 

12 

O processo de mentoria tem sido foco, principalmente nos Estados Unidos, de 

muitas discussões e pesquisas na década passada e vem-se revelando como tendência 

emergente neste milênio. 

Dados apresentados na 1ª Conferência Internacional de Mentoria, realizada em 

Vancouver em 1986, reafirmam que o fenômeno está se fortalecendo à medida em que 

centenas de companhias já estão adotando programas formais de Mentoria (Johnson & 

Johnson, Bellcore, NCR Corp., AT&T, Bell Laboratories, Merrill Lynch...). Na Austrália 

está sendo empregado no sistema das escolas públicas, visando auxiliar os alunos a 

encontrarem seu potencial integral (ZEY, 1998). Em Nova York a mentoria já faz parte do 

programa das escolas públicas e, no Sul dos EUA, o Departamento de Polícia a utiliza para 

treinar seus recrutas, além de contar com uma Fundação (chamada Eu tenho um Sonho), 

que usa mentores como orientadores para encorajar os adolescentes a terminar os estudos.  

O Instituto de Tecnologia de Nova Jersey usa mentoria para resolver problemas de 

ajustamento, encaixando engenheiras no processo: as veteranas mentoram as novatas, 

preparando-as para enfrentar problemas que possam surgir no mundo da alta tecnologia.  

Além de Nova Jersey, a cidade de Nova Brunswick está desenvolvendo programas de 

mentoria junto aos alunos do ensino médio, objetivando a orientação contra o uso de 

drogas e redução da criminalidade. Os Correios dos EUA usam mentoria para desenvolver 

seus administradores. Na AT&T, o programa é usado para orientar técnicos recém-

contratados pela corporação; inclusive a companhia adota a diagramação formal do 

 



 
 
 

 13 

 
processo como parte de vários programas de desenvolvimento da carreira do funcionário 

(ZEY, 1984).  

A Motorola, no Sul da Flórida, instituiu três tipos de programas: mentoria do 

novo graduado, mentoria técnica e mentoria secretarial, todas objetivando a redução da 

intenção de saída (turnover) e o melhor desenvolvimento de talentos dos participantes  

(ZEY, 1984). 

No Brasil, o processo ainda não é bem explorado. Um levantamento 

bibliográfico na literatura brasileira de caráter científico demonstra que há escassez de 

informações sobre o assunto.  

Um dos temas que muito se aproxima de mentoria é o coaching. Na literatura 

americana alguns autores diferenciam os processos: mentores são normalmente pessoas 

com larga experiência que estão comprometidas com a carreira profissional de seus 

mentorados (KRAM, 1985). Coaching é o apoio que alguém fornece a uma pessoa, 

provendo-a das informações das quais ela precisa, funcionando como uma espécie de 

“alavanca”, cujo foco está em necessidades imediatas ou de curto prazo, desprovido de 

preocupação com a carreira da pessoa que está sendo auxiliada (CHAO, 1998). Na 

verdade, segundo Kram (1985), o coaching  é uma das funções da mentoria. 

Carr (1999) procura diferenciar mentoria de coaching. Para ele, a mentoria é 

um processo e coaching é um verbo que é utilizado por bons mentores. A primeira é mais 

pessoal e o segundo, mais impessoal. Segundo o autor, a maioria dos indivíduos concorda 

que o mentor raramente é o responsável pelo resultado das ações dos seus mentorados, 

sendo o coach menos responsável ainda.  O coaching é visto como uma relação mais 

profissional, na qual o coach acredita que sua responsabilidade é de apenas fazer com que 

seu cliente realize as mudanças necessárias (Anexo 1). 
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No que se refere aos objetivos, o mentor usa estratégias empresariais de 

negócios para alcançá-los, enquanto que o coach tem o seu foco voltado para objetivos 

com ênfase nas ações de sustentação e mudanças durante um certo período de tempo. A 

natureza dos contratos variam: na mentoria, podem ocorrer naturalmente, informalmente 

ou formalmente enquanto que no coaching ocorrem desde que haja necessidade 

identificada pelo cliente (CARR, 1999).  

Outra nomenclatura utilizada para este processo é a tutoria. Alguns autores 

ainda costumam equiparar mentoria a tutoria, defendendo que um aspecto da carreira dos 

profissionais nas organizações se dá pelo acompanhamento sistemático e especializado dos 

profissionais através da utilização de tutores.  

"Tutoria é uma técnica de socialização de indivíduos utilizada no 

desenvolvimento de líderes empresariais e que está sendo aplicada na orientação de 

carreiras profissionais" (HUNT e MICHAEL, 1983 apud BERTO, 2002). 

Observam-se outras nomenclaturas para a relação entre adultos mais jovens e 

mais velhos que envolvem a carreira: 

a) Relação de patrocínio (KANTER, 1977 apud KRAM, 1985); 

b) Relação de Proteção (SHAPIRO et al., 1978 apud KRAM, 1985); 

c) Relação de apadrinhamento (KANTER, 1977 apud KRAM, 1985); 

d)  Relação entre bons amigos (LEVINSON et al., 1978 apud KRAM, 1985). 

Os vários níveis hierárquicos e a posição que caracterizam organizações 

hierárquicas criam diferentes responsabilidades e perspectivas as quais modelam as 

relações de trabalho, pois vários níveis criam necessidades de suporte, direção e 

responsabilidades nos níveis inferiores.  O desenvolvimento de relações entre um gerente 

júnior e um sênior, por exemplo, cria a mentoria, a relação de patrocínio e a conclusão de 

que isso é fundamental para a carreira (KRAM, 1985). 
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Como em toda relação, as pessoas envoltas na mentoria criam certas 

expectativas. Segundo Zey (1984), os mentores procuram mentorados que sejam detentores 

de determinadas características: inteligência, ambição, desejo e habilidade para aceitar o 

poder e o risco, habilidade para desempenhar o trabalho do mentor, lealdade, percepções 

similares sobre trabalho e organização, conhecimento organizacional, percepção positiva 

do mentorado pela organização, habilidade para estabelecer alianças e comprometimento 

organizacional. 

As relações de mentoria são dinâmicas e podem tanto ser positivas como 

negativas, até mesmo destrutivas (KRAM, 1985). Segundo a autora, a multiciplicidade de 

níveis cria relações com os pares e entre superiores e subordinados. Inicialmente, essas 

relações tendem a ser vistas como inacessíveis, desconfortáveis e das quais deve se 

aproximar com cuidado. A distribuição desigual de poder na estrutura hierárquica cria a 

crença de que iniciando relações com gerentes de níveis hierárquicos mais altos seja uma 

violação às normas organizacionais (KRAM, 1985).  

A cultura que encoraja a comunicação freqüente e aberta entre os níveis 

hierárquicos encoraja a formação de crescente desenvolvimento de relação de forma mais 

eficiente. Essa abertura na comunicação também pode estar associada à nova autonomia e 

poder do papel do gerente intermediário, o que pode contribuir ainda mais para uma 

relação destrutiva. Com o passar do tempo, as necessidades antigas vão sendo satisfeitas e 

novas vão surgindo. Como conseqüência, nem o mentor nem o mentorado conseguem mais 

atender um ao outro, gerando insatisfação para ambos. 

Inúmeros estudos demonstram os benefícios da mentoria. Estes estudos têm 

sistematicamente encontrado suporte no sentido de que os benefícios são extensivos a 

mentores, a mentorados e à organização como um todo (HUNT e MICHAEL, 1983 e ZEY, 

1998). Zey (1984) defende a idéia de que a mentoria ajuda as organizações a transmitirem 
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a sua cultura e serve para orientar novos membros da organização para as práticas 

existentes, além de ajudar a transmitir habilidades e desenvolver um quadro de novos 

gerentes, técnicos e líderes. Além do baixo custo, o que contribui para a facilidade de sua 

implantação, o processo permite a construção do saber profissional do indivíduo. 

Experiências anteriores demonstraram que a mentoria é responsável pelo progresso na 

carreira do mentorado, pela influência organizacional e pelo avanço nas organizações 

(BURKE, 1984; FAGENSON, 1989, KRAM, 1983). Recebendo informações úteis sobre a 

organização, o indivíduo passa a conhecê-la mais profundamente, o que, aliado à maior 

experiência que adquire com o passar do tempo, pode levá-lo a uma carreira de sucesso. 

Um fato interessante para a organização, nesse caso, é que o mentorando tende a adquirir 

hábitos coerentes com a cultura organizacional, o que representa uma chance de continuar 

progredindo na hierarquia funcional. 

Zey (1998), por exemplo, indica que a mentoria traz como benefícios para o 

mentor compartilhamento de idéias, informações vitais sobre os escalões mais baixos e 

auxílio para o término de projetos. Como benefícios para a organização, o autor destaca 

que a mentoria contribui para o desenvolvimento dos seus gerentes, facilita o processo de 

sucessão gerencial, funciona como instrumento de aumento da produtividade e redução do 

turnover (saída da empresa), podendo ajudar as companhias a reterem seus trabalhadores 

em seus novos climas sócio-econômicos. A mentoria faz com que o mentorado se sinta 

mais próximo da cultura organizacional, perceba que recebe apoio em fases difíceis de sua 

carreira e isso reduz as chances dele deixar a companhia; além disso, há um canal de 

comunicação aberto entre as partes, revelando, por exemplo, os planos da empresa com 

relação à carreira do mentorado, o que pode reduzir não somente seu nível de incerteza 

como também o desejo de sair. O programa pode demonstrar ao empregado que a 

organização se preocupa com ele, que normalmente, procura retribuir, ali permanecendo. 
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Para ele, o papel do mentor é colocar o mentorado num “rápido caminho”, ajudando-o a 

ser  mais forte e facilitar seu acesso a recursos e experiências que aumentem sua habilidade 

para trabalhar com eficácia em seu ambiente organizacional. 

Kram (1985) igualmente defende que ambos os envolvidos se beneficiam com 

o processo de mentoria. Sendo provedor da direção, ajudando os outros, o mentor ganha 

satisfação interna, respeito por possuir habilidades de professor e, de certa forma, volta ao 

passado porque participa do início da carreira de um mentorado. Além disso, há o 

reconhecimento e respeito dos pares e superiores por contribuir para o desenvolvimento de 

novos talentos. Enfim, a mentoria ajuda a vencer desafios. 

Esses benefícios estão sob a égide de algumas condições fundamentais: a) que 

haja contatos regulares e planejados entre mentores e seus mentorados; b) que os objetivos 

estejam claramente especificados; c) que a mentoria seja uma atividade consistente com a 

cultura da organização; d) que haja mentores responsáveis e que se sintam recompensados 

pela representação deste papel; e) que a mentoria aponte benefícios que os mentorados não 

conseguiriam com o uso de outros recursos; f) que mentores e mentorados se empenhem 

para o bom gerenciamento da relação e g) que os mentores sejam percebidos como pessoas 

que detenham influência na organização (ARNOLD e JOHNSON, 1997). 

Objetivando uma melhor compreensão da temática, o presente estudo procurou 

investigar as características de desenho presentes no processo de mentoria: a) 

presença/ausência de mentor;  b) tipologia (se a mentoria era formal ou informal); c) forma 

de participação (se obrigatória ou voluntária) e d) o departamento de trabalho do mentor.  

A pesquisa procurou saber da existência ou não de um mentor na vida 

profissional dos respondentes, uma vez que estudos demonstraram os benefícios da 

mentoria (Kram, 1985). Em caso positivo, questionou-se sobre o tipo de mentoria recebida: 

se formal, pré-estabelecida pela organização ou se informal, cujos encontros são guiados 
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pelas necessidades. Além disso, o estudo investigou também qual a forma de participação 

no processo: se obrigatória, imposta pela organização, ou voluntária, de livre escolha dos 

respondentes. Em seguida, houve a necessidade de saber se o mentor trabalhava ou não no 

mesmo departamento do mentorado, objetivando avaliar a relação de proximidade com as 

variáveis.  

Estudos demonstram que a mentoria é particularmente importante para as 

mulheres, as quais se deparam com obstáculos para a consecução de eventuais promoções 

(RAGINS e SUNDSTROM, 1989). Alguns autores afirmam que os mentores funcionam 

como verdadeiros “pára-choques” para as mentoradas no que tange à discriminação sexual, 

auxiliando-as, inclusive, na ascensão profissional (RAGINS e COTTON, 1991). Berto 

(1996) sugere que mulheres que ingressem em carreiras predominantemente masculinas 

tenham tutores homens e vice-versa. 

Tendo em vista que este estudo focará os profissionais da área secretarial, e, 

segundo a Presidenta da Federação Nacional das Secretárias e Secretários, Bernadete 

Lieuthier (2002), a profissão é composta por uma categoria essencialmente feminina, é 

natural que ocorram as mesmas conseqüências encontradas em outras profissões que 

tenham essa característica.  

As mulheres enfrentam mais barreiras para a obtenção de um mentor do que os 

homens (KRAM, 1985; HUNT e MICHAEL, 1983; NOEL, 1988). Neste contexto, há 

autores que defendem a existência de verdadeiras “barreiras”, enfrentadas pelo sexo 

feminino: 

• As mulheres podem relutar em iniciar a relação com um mentor por 

receio/medo da interpretação errada que outras pessoas da organização possam 

fazer (BOWEN,1985; FITT e NEWTON, 1981 apud RAGINS e COTTON, 

1991). 
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•  Algumas mulheres podem assumir o papel passivo, imposto pela sociedade, 

de aguardar iniciativa masculina para iniciar a relação (MCCOBY e JACKLIN, 

1974). 

• As mulheres têm menos oportunidades do que os homens para o 

desenvolvimento da mentoria. Essas oportunidades se dão no decorrer de 

atividades formais/informais ou ainda através de participação em projetos, 

ainda de pouco acesso às mulheres (RAGINS e COTTON, 1991). O 

posicionamento dos autores reafirma conclusões de outros estudos de que a 

posição hierárquica ocupada pelo indivíduo na organização é fator facilitador 

na obtenção do mentor, ou seja, quanto mais alto o nível hierárquico do cargo, 

mais acesso a mentores terá. (HUNT e MICHAEL, 1983 e ZEY, 1984). 

Além do gênero, outros fatores podem influenciar na instalação do processo de 

mentoria: a idade, o tempo de serviço e as experiências anteriores. Indivíduos mais velhos 

e com larga experiência de trabalho estão mais expostos a serem mentores do que os mais 

jovens e inexperientes, além de perceberem menos barreiras. Os mentorados experientes 

podem ter percepções mais apuradas das barreiras de mentoria e podem ter mais 

conhecimento sobre as estratégias para se conseguir um mentor, além do que experiências 

anteriores bem sucedidas tendem a transmitir confiança para futuras tentativas. (HUNT e 

MICHAEL, 1983; ZEY, 1984 apud RAGINS e COTTON, 1991). 

O segundo tema a ser abordado neste trabalho é o Comprometimento 

Organizacional (CO). 

As organizações oferecem a seus empregados segurança, oportunidade de 

ascensão interna, crescimento contínuo, aumento das habilidades e desenvolvimentos 

pessoal e profissional (oportunidade de desenvolvimento da carreira). Em troca, esperam 
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certas atitudes de seus empregados, inclusive o comprometimento (TANSKY e COHEN, 

2001). 

Uma atenção especial tem sido dada ao estudo do Comprometimento nas 

organizações (MOWDAY, PORTER e STEERS, 1982), particularmente por estar ligado à 

intenção de saída (PORTER, STEERS, MOWDAY e BOULIAN, 1974 apud MEYER e 

ALLEN, 1988). Empregados que estão altamente comprometidos são aqueles que menos 

querem deixar a organização em que trabalham. Há uma tendência em focar as medidas de 

satisfação no trabalho para medir o desempenho e outros comportamentos organizacionais, 

como, por exemplo, a intenção de saída e o absenteísmo. A maior centralização em torno 

do assunto deu-se por volta da década de 90, principalmente por ter sido CO considerado 

um indicador mais estável que indicasse a intenção de saída (MOWDAY et al., 1982 apud 

CHELTE e TANSKY, 1986). 

Os sociólogos utilizam o conceito de Comprometimento Organizacional quando 

estão tentando explicar que as pessoas estão engajadas em linhas consistentes de atividade, 

idéias importadas da Psicologia ou da Psicanálise. Elas se referem à consistência do 

Comportamento para a estrutura estável de necessidades pessoais. Acreditam que os 

indivíduos possuem necessidades estáveis e agem de conformidade com as mesmas, 

maximizando a possibilidade de satisfazê-las (BECKER, 1960).  

Algumas definições têm sido dadas a CO. Mowday, Porter e Steers (1982) 

definem Comprometimento Organizacional como sendo a força da identificação do 

indivíduo com uma organização em particular. Na pesquisa outra definição dos autores foi 

encontrada: união afetiva caracterizada pela identificação de valores, pelo desejo de se 

manter como membro e a vontade de se esforçar pelo alcance dos objetivos da organização 

(1979).  Para Barbosa e Faria (2000) comprometer-se é “assumir uma responsabilidade ou 
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um compromisso com alguém, com um grupo ou com uma organização”. Para Becker 

(1960) comprometimento é uma tendência de persistir num curso de ação. 

Há na literatura definições que envolvem comprometimento atitudinal e 

comportamental. O foco do presente estudo é no atitudinal, que é definido como sendo um 

estado psicológico que reflete a relação dos empregados com a organização (ALLEN e 

MEYER, 1990).   

O terceiro assunto deste trabalho refere-se ao profissional de Secretariado.  

A profissão tem sua origem nas civilizações antigas (mesopotâmica, sírica...), 

através dos escribas, pessoas que dominavam a escrita, cuidavam de arquivos e 

assessoravam os chefes. 

A palavra Secretário vem do latim secretarium, que significa secreto. A 

discrição  é uma das principais características exigidas do profissional. 

Com passar do tempo, e a inovação tecnológica, advinda principalmente depois 

da Revolução Industrial, na Inglaterra, as atribuições dos secretários deixaram de ser 

simples e passaram por transformações complexas (NATALENSE, 1999). 

Houve a necessidade de adaptação do profissional às exigências do mercado. A 

primeira exigência dessa adaptação foi a de que fossem enfrentadas as mudanças e 

administrados os conflitos. Trata-se da transformação de ameaças em oportunidades. A 

segunda exigência foi que se transformasse a subordinação em pró-ação. Ao invés das 

constantes lamentações sobre a posição hierarquicamente inferior à do gerente, o 

profissional pode transformar a subordinação em condição para ação do mesmo. Com a 

regulamentação da profissão, o secretário vem conquistando respeito da comunidade 

organizacional, sendo esta a terceira exigência. A quarta é que o profissional se preparasse 

para viver o futuro, que já acontece hoje, devido à rapidez das mudanças no mercado de 

trabalho de forma geral. A quinta é que houvesse uma reflexão profunda para saber porque 
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o indivíduo fez a escolha por esta profissão. A sexta seria a reflexão sobre o conhecimento 

da missão da organização; questionar se o secretário conhece a sua vocação, a sua missão 

(NATALENSE, 1999). 

A grande realidade é que as palavras fundamentais para este século são 

qualidade, participação, flexibilidade e mudança (NATALENSE, 1999). Segundo a autora, 

já há algum tempo tem-se observado “o interesse crescente das empresas pelo 

aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos ou serviços” (p. 9). “Participar é 

preocupar-se com os diversos aspectos da empresa, atuar de acordo com os objetivos 

traçados e alcançar os resultados pretendidos no prazo correto” (p.10). Como no mundo 

contemporâneo, há a necessidade da adaptação dos profissionais às mudanças, sendo 

necessário que eles sejam flexíveis para mudar e fazer as adaptações necessárias. 

Este estudo busca inovar, uma vez que, tal como mentoria, Secretariado 

também é uma área pouco contemplada com estudos científicos no país. O estudo tenta, 

ainda, oferecer um embasamento científico às organizações sobre a possibilidade de 

implantação do programa formal de mentoria, além de servir de fonte para estudos 

posteriores. 

O estudo encara Comprometimento Organizacional como uma atitude relevante 

e mentoria parece estar associado, pois estimula a ligação afetiva entre o mentorado e a 

organização, de onde depreende-se que é provável que haja relação forte entre mentoria e 

Comprometimento, embora não haja, ainda, evidências científicas. 

Assim, visando entender melhor os fatores que interferem na relação de 

mentoria, na profissão de secretário, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A EXISTÊNCIA DE MENTORIA, BEM 

COMO AS CARACTERÍSTICAS DE DESENHO DO PROCESSO DE MENTORIA E 

O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL DOS SECRETÁRIOS 
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FILIADOS AO SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO? 

 

 

 

1.1  Objetivo Geral 

A dissertação tem como objetivo geral identificar qual a relação existente entre 

as características do desenho do processo de mentoria e o nível de comprometimento 

organizacional dos secretários filiados ao Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado 

de Pernambuco. 

 

 

 

1.2  Objetivos Específicos 

• Levantar informações de caráter bibliográfico sobre o processo de mentoria 

no Brasil e no exterior; 

• Descrever os fatores que estão relacionados com o processo de mentoria; 

• Levantar características do processo de mentoria nas organizações em que 

trabalham os secretários filiados ao SINSEPE; 

• Identificar fatores que caracterizam a existência ou não do processo de 

mentoria; 

• Levantar os níveis de Comprometimento Organizacional e  de satisfação dos 

Secretários filiados ao SINSEPE; 
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• Estabelecer as relações entre as variáveis de interesse no estudo 

(Comprometimento Organizacional, Percepção de eficiência da mentoria, satisfação com a 

mentoria e a percepção de acessibilidade ao mentor) com os fatores (presença/ausência de 

mentor, tipo de mentoria, forma de participação, departamento do mentor, nível de renda). 
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Abordagem Teórica 
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Este capítulo aborda o tema de mentoria, assunto ainda pouco explorado no 

Brasil, mas que vem conquistando, a cada dia, mais espaço nas organizações. Inicialmente, 

ter-se-á uma visão geral do que vem a ser o processo de mentoria, inclusive conceituando-

a; num segundo momento, apresentar-se-á sua tipologia; em seguida, explanar-se-á sobre 

mentoria eletrônica - uma nova tendência na área. Num último momento, abordar-se-á 

Comprometimento Organizacional, com suas definições e demais especificidades.  

 

 

 

2.1  Mentoria 

O termo mentoria provém da mitologia grega (KRAM, 1985). O processo tem-

se mostrado como instrumento importante para as organizações modernas e é composto 

pela relação entre mentor e mentorado. A mentoria é a própria “relação profissional intensa 

que está principalmente voltada para o desenvolvimento de carreira do 

mentorado”(CARDEN, 1990 apud CHAO, 1998). 

O processo de mentoria pode ocorrer por ocasião da escolha do curso de 

graduação e pode estar associado aos resultados fornecidos pelos testes vocacionais; 

entretanto, pode ainda ocorrer por ocasião do término do curso universitário ou em estágios 
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mais avançados da carreira profissional do indivíduo, que deseje reorientação sobre a 

mesma (BERTO, 1996). 

Higgins e Kram (2001) admitem a possibilidade do indivíduo receber 

assistência de mentoria oriunda de várias fontes (colegas mais experientes, família e 

demais membros da comunidade), compreendendo-a como um “fenômeno de 

desenvolvimento de relações múltiplas” ou Redes Sociais de Mentoria.  

Como primeiro elemento do processo, encontra-se o mentorado, indivíduo que 

recebe a mentoria e que, com relação ao mentor, possui menos experiência. O mentorado, 

por sua vez, também pode atuar como mentor de outra pessoa (ARNOLD e JOHNSON, 

1997).  

Na Língua Inglesa, há discussões sobre a terminologia a ser adotada para o 

mentorado. Chao (1988), por exemplo, acredita que o termo apropriado seria protegido.  

Em Português, a expressão “protegido” pode possuir uma significação perjorativa, 

indicando um apadrinhado, que possui certas regalias, diferentemente dos demais. Optou-

se por adotar a expressão mentorado. Esta opção está susceptível, no entanto, a 

questionamentos. 

Como segundo elemento do processo encontram-se os mentores, normalmente,  

indivíduos com larga experiência e conhecimento, que são comprometidos com a carreira 

profissional de seus mentorados (KRAM, 1985). Normalmente pertencem ao alto escalão e 

são membros influentes da organização a que o mentorado pertence (RAGINS e 

COTTON, 1991). Entretanto, podem também pertencer a outras organizações.  
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2.1.1  Funções 

Segundo Kram (1985), a mentoria possui duas funções: uma vocacional, onde o 

mentor promove o crescimento profissional pelo processo de mentoria, fornecendo 

informações e exercendo o seu amadurecimento organizacional; outra psicológica, na qual 

o mentor fornece um forte suporte emocional e conseqüentemente direcionamento do 

mentorado. Para ela, o verdadeiro processo de mentoria envolve as duas funções. 

A função vocacional, também qualificada como função de carreira envolve 

aspectos da relação que ajudam no crescimento da carreira. Inclui Relações de patrocínio, 

Exposição e Visibilidade, coaching, Proteção e Tarefas desafiadoras.  

A Relação de patrocínio é a função mais freqüentemente observada e envolve 

as promoções horizontais e verticais. As oportunidades surgem através de encontros 

formais nos quais se conversa sobre essas promoções ou através de conversas informais 

com pares, superiores ou subordinados que participam das decisões de promoção. A 

promoção vai depender da boa impressão acerca do potencial e da competência do 

indivíduo. 

Na Exposição e Visibilidade a oportunidade para demonstrar competência e 

desempenho é criada pelo gerente mais experiente, para dar aos mais novos 

responsabilidades que exigem contatos pessoais e escritos com outros gerentes. Essa 

função envolve a aceitação de responsabilidades que permite a gerentes de níveis mais 

baixos desenvolver relações com figuras-chave na organização, que podem julgar seu 

potencial para futuras promoções.  

Essa aceitação também permite ao gerente menos experiente aprender sobre a 

organização em que ele aspira entrar. O contato com pessoas de níveis hierárquicos mais 

elevados ou em diferentes partes da organização ajuda-o a aprender sobre a vida. Essa 
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função não apenas fornece ao indivíduo uma visão sobre os outros dos quais pode receber 

influência mas também expõe o indivíduo a oportunidades futuras. 

No coaching, há um aumento de conhecimento do iniciante e ensino sobre 

como navegar eficientemente no mundo corporativo. O colega mais experiente sugere 

estratégias específicas para alcançar objetivos de trabalho, e as aspirações da carreira. Em 

estágios iniciais, um gerente mais experiente ajuda o menos experiente fornecendo 

conselhos em questões inerentes à nova posição na hierarquia. O colega que está na 

organização há mais tempo possui experiência; o novo gerente possui o status, porém 

limitação de conhecimento, devido à nova situação. 

A função de proteção, como o próprio nome traduz, protege a pessoa sem 

experiência do contato perigoso com outras pessoas mais experientes. Há casos em que a 

visibilidade não é o melhor interesse do indivíduo; se ele for novato numa determinada 

área e ainda não souber navegar no mundo do trabalho, o mais experiente pode escolher 

tomar a responsabilidade de entrar em contato com pessoas relevantes e expor 

positivamente a reputação do colega, protegendo-o da publicidade negativa. 

A função de atividades desafiadoras caracteriza basicamente relações chefe-

subordinado. A atividade de um trabalho desafiador, amparada com treinamento técnico e 

retorno do desempenho, possibilita que o novato desenvolva competências específicas e 

experimente o senso de cumprimento do papel profissional. Essa função é mais limitada no 

início da carreira, contudo é importante para a preparação do bom desempenho do novato 

nas questões difíceis, ajudando-o. 

Em muitas situações o gerente sênior é tido como um professor, por causa do 

conhecimento técnico e constante retorno nas tarefas desafiadoras de trabalho.  

As funções psicossociais, englobam aspectos da relação que realçam o senso de 

competência, identidade e efetividade no papel profissional. Envolve o modelador de 
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papéis, a Aceitação-e-confirmação, o Aconselhamento e a Relação de Amizade (KRAM, 

1985). 

Segundo a mesma autora, o modelador de papéis é a função psicossocial mais 

usada  e envolve a influência que as atitudes, os valores e o comportamento do colega mais 

experiente têm sobre o mentorado, servindo de modelo e objeto de admiração e respeito. 

A segunda função é a Aceitação-e-confirmação; por ela ambos os indivíduos                   

aceitam-se e confirmam-se mutuamente, fornecendo suporte e encorajamento. Essa função 

prepara o novato para novos comportamentos. 

No Aconselhamento o indivíduo prepara-se para explorar interesses pessoais 

que podem interferir positivamente na organização. O mais experiente aconselha, oferece 

sua experiência pessoal como perspectiva alternativa e ajuda no que tange ao recebimento 

de feedback. 

A relação de amizade é caracterizada pela interação social que resulta em 

ligação e compreensão mútuas, além da troca informal de experiências no trabalho. A 

interação social desta função tem papel adicionador nas questões difíceis dos primeiros 

anos até meados da vida profissional do indivíduo. 

Chao (1998) levanta alguns questionamentos com relação à classificação de 

Kram: 1) apenas pode ser considerado mentor aquele que exerce as duas funções? 2) o 

mentor necessariamente precisa pertencer à mesma organização do mentorado? Mullen 

(1998) aceita que o mentor possa não pertencer à mesma organização do mentorado, muito 

embora reconheça que uma pessoa externa à organização não detenha o conhecimento, a 

força e a influência que um mentor interno.  

Outra discordância se dá com os estudos de Ostroff e Kozlowski (1993) os 

quais afirmam que na mentoria as partes devem estar na mesma organização. 

 

 



  
30 

2.1.2  Estágios ou fases da mentoria 

Objetivando entender melhor o processo, Kram (1985) identificou quatro 

estágios da mentoria: O primeiro é o da iniciação da relação, onde são quebradas as 

primeiras barreiras e ocorre a primeira identificação entre mentor e mentorado. Esse 

período pode ter duração de seis meses a um ano, quando a relação começa e continua a ser 

importante para as partes envolvidas; nesta fase, as fantasias transformam-se em 

expectativas concretas. Os mentores fornecem coaching, trabalhos desafiadores e 

visibilidade; os mentorados, assistência técnica, respeito e o desejo de receberem 

orientação. 

O segundo é o do cultivo da relação, que corresponde ao período no qual o 

mentorado aprende algumas lições; este período se estende de dois a três anos, quando o 

processo alcança sua função máxima e as funções psicossociais são fornecidas, 

possibilitando que ele alcance maturidade e atinja o terceiro estágio, conquistando a sua 

independência, ocasião na qual há necessidade de redefinir a relação, chegando ao último 

estágio. Nesta fase, ambos os indivíduos continuam a se beneficiar com a relação. 

Aumentam as oportunidades de interação. Os laços emocionais se intensificam e cresce o 

grau de intimidade. 

A separação é o período compreendido entre seis meses e dois anos, que ocorre 

após uma mudança significativa na estrutura da relação e/ou na sua experiência emocional.  

Nesta fase o mentorado quer receber orientação, mas prefere a oportunidade de trabalhar 

de forma mais autônoma. O mentor enfrenta a crise da meia idade e está menos propenso a 

oferecer as funções de mentoria. A rotatividade ou as promoções limitam as oportunidades 

da interação continuada; observa-se que as funções de carreira e psicossociais não podem 

ser fornecidas por muito tempo, criando ressentimento e hostilidade, que prejudicam a  

interação positiva.  
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A última fase é a da redefinição, que é um período indefinido, que ocorre após a 

separação, quando a relação acaba ou adquire características significativamente diferentes. 

O estresse da separação e o ressentimento diminuem e novas relações são formadas. 

Crescem a gratidão e a apreciação. 

Utilizando uma escala de funções da mentoria, já validada por Noe (1998), 

Chao (1997) fez uma pesquisa e descobriu que os mentorados que se encontravam no 

início da relação tinham a percepção de que recebiam níveis mais baixos de orientação 

sobre a carreira (mentoria vocacional) do que os mentorados que já se encontram nas 

outras três fases. 

Na bibliografia consultada, os autores foram unânimes em classificar a mentoria 

em formal e informal. 

 

 

2.1.3  Mentoria Formal 

As organizações americanas estão timidamente organizando seus programas de 

mentoria formal, embora, sem o benefício ou a direção de dados empíricos (RAGINS e 

COTTON, 1991). 

A mentoria formal é definida como sendo o processo que envolve relações 

contratadas, que têm duração média de seis meses a um ano, na qual ocorrem encontros 

esporádicos ou especificados no contrato, assinado pelas partes (RAGINS, 2000). O curto 

espaço de tempo pode representar a redução da influência do mentor na carreira e nas 

atividades de trabalho do mentorado. 

Para Zey (1984) um programa de mentoria formal ocorre quando o mentor e o 

mentorado, normalmente pré-selecionados, são unidos pela organização ou por um 
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departamento pertencente a esta, esperando-se que continuem esta relação por um período 

de tempo. 

De acordo com a literatura específica, este tipo de mentoria encontra adesão dos 

mentores por proporcionar-lhes expectativas no ambiente de trabalho ou por representarem 

a oportunidade de passar à organização uma boa imagem de cidadão organizacional. 

Ademais, mentores formais podem receber mais reconhecimento do que os informais 

(POLDRE, 1994 apud RAGINS, 2000). 

Os mentores formais são contratados para ajudar nos objetivos de carreira de 

curto prazo, desde que os mesmos sejam aplicáveis apenas para sua posição atual. Não há 

impedimento da permanência do antigo mentor, em caso de promoção do mentorado  

(RAGINS, 2000). 

 

 

2.1.4  Mentoria Informal 

Embora a relação entre mentoria informal e atitudes no trabalho estejam bem 

estabelecidas na literatura, há poucas pesquisas que comparem atitudes no trabalho entre 

mentorados de programas formais e mentoria informal, e não há estudos que tenham 

controlado a qualidade ou satisfação com essa relação comparando os dois tipos de 

processo (RAGINS et al., 2000). 

Originalmente, a mentoria é informal. Entretanto, devido ao grande sucesso 

desse tipo de atividade, as organizações estão tentando aplicar a mentoria formal, 

objetivando a consecução dos benefícios que a mentoria informal tem proporcionado às 

partes envolvidas. 

No processo de mentoria, a relação é sempre guiada pelas necessidades, sejam 

do mentor, do mentorado ou das organizações. As relações informais desenvolvem mútua 

 



 
 
 

 33 

 
identificação, na qual os mentores escolhem por mentorados aqueles que se apresentarem 

como versões de si próprios, quando jovens; os mentorados, por sua vez, escolhem por 

mentores aqueles a quem enxerguem como modelo. Essa mútua identificação contribui 

para a aproximação e a intimidade da relação de mentoria (KRAM, 1985). 

A informalidade não permite formalização das relações, que podem se estender 

de três a seis anos e a freqüência dos encontros é estabelecida pela necessidade, 

objetivando a consecução dos objetivos de carreira do mentorado, de prazo mais longo 

(KRAM, 1985). 

Estudos predizem que a mentoria informal promove maior nível de 

comprometimento organizacional do que a formal, desde que controlado o nível de 

satisfação do respondente (RAGINS et al., 2000).  

As relações de mentoria informal tem sido a base para várias histórias de 

sucesso das organizações. Os dirigentes sabem que esta relação pode ajudar tanto o mentor 

quanto o mentorado (ZEY, 1984). 

 

 

2.1.5 Mentoria e comprometimento 

Há estudos que concluem que a mentoria está positivamente relacionada com a 

carreira do indivíduo, com as suas experiências de trabalho e posteriormente com a 

ascendência nesta carreira e com a oportunidade/reconhecimento, com a segurança, com a 

satisfação e com as promoções que ocorrem neste período (FAGENSON, 1989). 

Há algumas situações em que os indivíduos se encontram em situações difíceis 

e o mentor pode ajudar na recuperação (ZEY, 1984). Ajudando o menos experiente a 

enfrentar essas situações difíceis, o mentor pode estar diminuindo as chances de decepções 
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no decorrer da vida profissional, e, conseqüentemente, reduzir a intenção de saída da 

organização. 

O processo de mentoria melhora os canais de comunicação existentes e 

estabelece novos, podendo servir para aumentar a produtividade, incentivar os indivíduos e 

também diminuir o turnover. 

 

 

2.1.6  Benefícios da mentoria 

Zey (1984) elenca em que a mentoria (tanto formal quanto informal) pode  

ajudar, no século XXI: 1) Déficit de oferta de emprego, dificultado ainda mais pela 

elevada competitividade. Hoje, as organizações se vêem obrigadas a contratar empregados 

cada vez mais qualificados para ocupar posições técnicas, gerenciais e profissionais, tendo 

em vista a economia globalizada. A mentoria pode auxiliar retendo esses talentos, 

reduzindo a intenção de saída, pois o funcionário se sente mais próximo da cultura da 

organização. Com o processo de mentoria, há um aumento da comunicação entre mentor e 

mentorado e aquele informa a este sobre os planos da corporação, reduzindo o ambiente de 

incerteza. Ajudando o mentorado a enfrentar os problemas, o mentor reduz as chances de 

frustrações e as chances do mentorado sentir vontade de deixar a organização, de onde se 

depreende que pode haver ligação do processo de Mentoria com o Comprometimento 

Organizacional.  Também ajuda a passar a imagem de que a organização se preocupa com 

seu empregado, como, por exemplo, acontece na criação de planos de assistência médico-

odontológica e centros de atendimento médico. 2) Aumento da diversidade da Força de 

Trabalho, pois há um aumento constante da participação de minorias (mulheres e negros) 

no mercado de trabalho, e, com ele, também cresce a rejeição das maiorias (normalmente 
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homens brancos), quanto ao fato da minoria alcançar altos cargos na hierarquia 

organizacional. Nos EUA as empresas têm adotado programas formais de mentoria para 

desenvolver carreiras de mulheres e negros, pois asseguram-se de que esses empregados 

saberão se socializar com as normas e valores da companhia, repassando, inclusive, suas 

habilidades aos mais altos escalões hierárquicos. 3) Na busca pela manutenção no 

mercado, as organizações precisam inovar. A mentoria pode desempenhar um forte papel 

na inovação e no comportamento empreendedor devido à relação existente entre mentoria e 

criatividade. A mentoria fornece ao mentorado um ambiente no qual ele/ela pode 

desenvolver suas idéias que futuramente podem ser introduzidas na organização. 4) O 

surgimento de corporações multinacionais. Com o crescimento das multinacionais, 

surgem vários problemas, dentre eles, o choque de estilos e práticas entre o empregador 

estrangeiro e o nacional. Um programa de mentoria auxilia no que tange à adaptação à 

nova cultura: o mentor fornece as nuances da companhia empregadora. As organizações, 

por sua vez, podem entender mais sobre seus empregados, pois se desenvolvem canais de 

comunicação, os quais aumentam a produtividade e reduzem a intenção de saída. 

Levinson et al. (1978) acreditam que a relação de mentoria é a relação mais 

importante do início da fase adulta; para eles, o mentor atua como professor para melhorar 

as habilidades e promover o desenvolvimento intelectual, funcionando como uma espécie 

de “guia”, sendo bem-vindo no mundo social do iniciante.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Berto (1996) defende que o mentor ou tutor 

deve possuir um nível de poder ou influência grande o suficiente para que se possa 

aprender com a eles a utilizar, adequadamente, o poder. 

Parsloe e Wray (2000) acreditam que a mentoria é importante porque melhora o 

nível de desenvolvimento dos envolvidos. Para eles, o mentorado, particularmente, 

 



  36 

desenvolve-se a partir do momento em que demonstra atitudes consistentes com o novo 

nível alcançado. 

Chao (1998) acredita que o mentor ajuda no desenvolvimento da carreira dos 

mentorados. 

A mentoria fornece um direcionamento tanto para a vida pessoal quanto 

profissional do mentorado, conduzindo-o pelos melhores caminhos para o alcance dos seus 

objetivos (MULLEN, 1998). 

 

 

  2.1.7  Obstáculos enfrentados  

 Apesar dos benefícios fornecidos pela mentoria, o processo ainda encontra 

alguns obstáculos para se instalar (LAWLER, 1977 e BEER, 1980 apud KRAM, 1985): 

a) Fraca ênfase nas relações de suporte com colegas. O sistema de 

recompensas tem um tremendo impacto no comportamento por causa do pagamento e das 

promoções, que são muito importantes para as pessoas. Na maioria das organizações, esse 

sistema de recompensas reconhece o desempenho e apresenta resultados da meta pré-

estabelecida. Como conseqüência, os esforços para construir relações de suporte com 

colegas mais experientes, pares ou subordinados é desconhecido pelo sistema. 

b) Minimização das oportunidades de estabelecimento de relações de mentoria. 

O desenho do trabalho pode interferir na construção das relações que promovem funções 

de mentoria pela minimização de oportunidades de interação entre indivíduos com 

necessidades de relações complementares. Em organizações onde o trabalho é altamente 

individualizado, e há pouco contato com outras pessoas de níveis hierárquicos diferentes, a 

oportunidade de iniciar relacionamentos que possam se transformar em mentoria e mínima. 
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c) Retirada ou introdução de ferramental de coaching de maneira contrária ao 

esperado pelos funcionários. O sistema gerencial de desempenho pode encorajar a 

mentoria promovendo fóruns e disponibilizando ferramental específico para coaching e 

aconselhamento – contudo, esses sistemas são sempre retirados ou introduzidos de forma a 

causar repúdia nos indivíduos. 

d) Ausência da cultura de mentoria na organização. A cultura de uma 

organização – seus valores, regras informais, ritos, rituais e o comportamento de seus 

líderes – pode construir a mentoria. A cultura tem impacto no sentido de definir se os 

indivíduos irão investir tempo desenvolvendo relações que dêem suporte aos crescimentos 

pessoal e profissional. Numa organização em que se tem um processo de desenvolvimento 

de carreira eficiente, o sistema que recompensa atividades de relacionamento e 

desenvolvimento, e outras rotinas que aumentem os esforços de construção de relações, irá 

embasar a mentoria muito mais do que outra organização que não o faça. 

Atitudes e habilidades individuais podem interferir no desenvolvimento de 

relações que promovam as funções de mentoria. Se os mentorados assumirem que os 

mentores não têm o tempo necessário para a orientação, se os indivíduos que estão num 

dos estágios da carreira desconhecem o valor das relações de desenvolvimento ou se eles 

são carentes das habilidades interpessoais para gerenciar as relações, a mentoria pode ficar 

seriamente comprometida. 

 

 

 

2.2  Comprometimento organizacional 
 
O tema Comprometimento Organizacional alcançou seu ápice em popularidade 

na década de 80 (MATHIEU e ZAJAC, 1990), período fortemente marcado pelo assunto e 
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que se utiliza do clássico trabalho de Mowday, Porter e Steers (1982) como modelo 

dominante de pesquisa (BASTOS e COSTA, 2000).  

O estudo sobre Comprometimento Organizacional vem se tornando cada vez 

mais freqüente pelos interesses que o seu conteúdo desperta nos gestores organizacionais, 

uma vez que está intimamente relacionado com o mundo do trabalho. Este vem sofrendo 

profundas mudanças, acarretando uma verdadeira "revolução cognitiva". Esta revolução 

envolve os esquemas interpretativos da realidade, desenvolvidos pelo trabalhador. Neles, 

as organizações são vistas como "significados intersubjetivamente compartilhados" 

(BASTOS e COSTA, 2000). 

Tal idéia tem servido de subsídio para a compreensão dos filtros que atuam nos 

estágios de atenção e organização das informações captadas pelos indivíduos, auxiliando-

os na interpretação do passado e do presente (BASTOS e COSTA, 2000). Alguns autores 

vêm tratando comprometimento como sendo uma atitude, "associando-se a um conjunto de 

crenças que geram a identificação com a missão e valores, a uma intensidade de ligação 

afetiva e a uma disposição de permancer ou continuar em um determinado curso de 

ação"(BASTOS e COSTA, 2000; 4). 

Por esta linha de raciocínio, vários autores têm considerado que 

comprometimento está associado à atitude e predizem que estas são "avaliações estocadas” 

na memória de longo prazo e que são ativadas quando a questão ou objeto da atitude é 

encontrado (BASTOS e COSTA, 2000). Farkas e Tetrick (1989) consideram o 

Comprometimento Organizacional como sendo uma atitude composta por três 

componentes: a) a crença nos objetivos e valores da organização; b) benevolência para 

entender o esforço em nome da organização e c) desejo de se manter na organização. Os 

autores abrem parênteses de concordância com Porter, Steers, Mowday e Boulian`s (1974, 

apud FARKAS e TETRIK, 1989) no que se refere à diferenciação básica entre 
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comprometimento e satisfação. Enquanto que o primeiro representa uma atitude global 

sobre a organização como um todo, satisfação representa a resposta efetiva a facetas 

específicas do trabalho. 

Há um certo consenso entre as bases do comprometimento propostas pelos 

vários estudiosos (ALLEN e MEYER, 1990 e MOWDAY et al., 1982): 

a) afetiva - é a mais pretendida pelas organizações, pois estabelece o vínculo 

pela presença de sentimentos de afeição, apego, identificação, 

reconhecimento e lealdade. Recai sobre quatro categorias: características 

pessoais, características dos papéis, experiências do trabalho e características 

estruturais. A maior evidência de CO vem dos antecedentes da experiência 

do trabalho, pois que são estes os que preenchem as necessidades 

psicológicas dos empregados. 

b) Instrumental ou de continuação - na qual o vínculo é estabelecido pela 

observação de custos e benefícios relacionados à ação. Desenvolve-se com 

base em dois fatores: a) a magnitude e/ou número de investimentos que o 

sujeito faça e b) o leque de alternativas percebidas. Com os investimentos, o 

leque de alternativas dos empregados também aumenta os custos percebidos 

associados à intenção de saída da empresa (FARREL e RUSBULT, 1981 

apud ALLEN e MEYER, 1990). Contudo, se a avaliação das poucas 

alternativas viáveis que os empregados fazem for negativa, maior será o seu 

comprometimento de continuação com seu atual empregador. Becker (1960) 

acredita que o reconhecimento do custo associado ao ato de deixar a 

organização pode ser visto como estado psicológico refletindo a relação de 

empregado com a organização e que é mais tarde incluído aqui como um 

componente do comprometimento atitudinal. 
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c) normativa - onde o vínculo se forma pela internalização de normas, valores e 

padrões estabelecidos, criando uma concordância moral com os valores e 

objetivos da organização. Pode ser influenciada por suas experiências 

individuais prioritárias (familiar/socialização cultural) ou as que se seguem 

(socialização organizacional) ao entrar na organização (WIENER, 1982 apud 

ALLEN e MEYER, 1990). 

 

 

2.2.1  Conceitos 

Porter et. al. (1974; 604 apud ALLEN e MEYER, 1990) definem 

comprometimento como sendo "a força de identificação individual com a organização em 

particular."  

Buchanan (1974; 533 apud ALLEN e MEYER, 1990) vê comprometimento 

como "uma ligação afetiva com os objetivos e os valores da organização, com o papel de 

alguém na relação com a organização pelo seu próprio fim...". 

Segundo Becker (1960), o comprometimento acontece quando a pessoa, 

fazendo uma espécie de aposta, consegue ligar interesses extrínsecos com uma linha 

consistente de atividade.  

Para Bastos e Faria (2000), Comprometimento não é apenas a aceitação, o 

engajamento e participação. Segundo eles, o comprometimento pressupõe um sentimento 

de responsabilidade na transformação dos objetivos em realidade, fazendo-se valer os 

indivíduos da criatividade e inovação. 

"Estar comprometido significa estar movido pelo desejo de ver o trabalho 

concluído: o objetivo atingido da melhor, mais eficiente e efetiva maneira. É sentir-se 
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realmente responsável e demonstrar o desejo de ver o sucesso da ação" (BASTOS e 

FARIA, 2000; 4). 

Lachman e Aranya (1986) defendem a criação de modelos alternativos de 

Comprometimento Organizacional, nos quais o sistema de valores organizacionais 

burocráticos enfatiza valores constantes na própria organização (controle hierárquico, 

autoridade, conformidade com as normas e regulamentos, legalidade organizacional...). E o 

sistema de valores profissionais enfatiza valores: controle profissional (do indivíduo ou do 

seu colega) e autoridade, conformidade com os objetivos organizacionais e padrões, 

autonomia profissional e orientações e lealdade do cliente (CORWING, 1961; 

GOULDNER,1958; KORNHAUSER, 1962; SHEPARD, 1961 apud LACHMAN e 

ARANYA, 1986). O ideal é que esses comprometimentos sejam consistentes entre si, pois 

caso contrário, os profissionais iniciam uma fase de confrontação com diversos problemas. 

Ambos “são fenômenos psicológicos, baseados em expressividades subjetivas 

da ocupação e da organização” (RITZER e TRICE, 1969 apud ARANYA e JACOBSON, 

1995, p. 478), entretanto, quando a ocupação do indivíduo é parte burocrática e parte 

profissional, há um duplo comprometimento: ocupacional e organizacional, inclusive, 

havendo entre os mesmos correlação positiva. 

As atitudes praticadas por uma pessoa podem ter correlação direta com os 

comprometimentos profissional e organizacional; isto implica dizer que o 

comprometimento organizacional está negativamente relacionado com a intenção de sair 

da empresa onde trabalha (LACHMAN e ARANYA, 1986). 

Mowday et al. (1979 apud MATHIEU e ZAJAC, 1990) definem o 

comprometimento organizacional como sendo “a força relativa da identificação do 

indivíduo e o envolvimento numa organização particular” (p. 172). Os indivíduos que 

estivessem comprometidos atitudinalmente teriam uma forte crença nos valores de forma 

 



  42 

espontânea em prol da saúde da organização e possuiriam um forte desejo de se manterem 

como membros da mesma. O comprometimento calculado seria o fenômeno estrutural que 

ocorre como resultado de transações na relação indivíduo – organização e alterações dos 

investimentos que este indivíduo venha a fazer (MATHIEW e ZAJAR, 1990). 

Mowday et al. (1982 apud STUMPF e HARTMAN, 1984) sugerem que o 

comprometimento organizacional passa por três estágios de desenvolvimento: a) pré-

entrada ou antecipação, que inclui as atividades de exploração do ambiente para tentar a 

consecução de informações consideradas importantes para sua carreira, obviamente em 

áreas com as quais se identificou; b) a iniciação, onde já adquiriu algumas práticas e o c) 

meio da carreira ou inovação, fase na qual o indivíduo já possui experiência e, portanto, 

quando todas as condições já anteriormente citadas são satisfeitas, está comprometido com 

a organização. 

Há ampla variedade de conceitos e metodologia sobre o comprometimento no 

trabalho. Barbosa e Faria (2000) estabelecem cinco grandes focos de comprometimento 

utilizados pelos trabalhadores: a organização, o trabalho, os valores, a profissão/a carreira e 

o sindicato. 

Estudos mais recentes consideram como formas universais de 

comprometimento: Ética no trabalho, Comprometimento com a carreira/profissão, 

envolvimento com o trabalho e Comprometimento Organizacional (MORROW, 1993 apud 

BARBOSA e FARIA, 2000).  

O quarto item encontra-se subdividido em duas vertentes: uma atitudinal 

(afetiva) e a outra relacionada à continuação do indivíduo na organização - instrumental 

(BARBOSA e FARIA, 2000). 
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Também é de autoria desses autores a distinção dos elementos que representam a 

natureza individual das bases do comprometimento: identificação, apego, envolvimento, 

comprometimento, saliência, centralidade... 

 

 

2.2.2 Hipóteses 

Este estudo propõe hipóteses referentes à mentoria e Comprometimento 

organizacional, razão pela qual, estão dispostas após a revisão de literatura.  

A mentoria é um processo que envolve mudança de atitude e o 

comprometimento é considerado como uma atitude para alguns autores (FARKAS e 

TETRICK, 1989) ou a ela está associado (BASTOS e COSTA, 2000). Por esta linha de 

raciocínio intenciona-se testar se: 

Hipótese 1) Há diferença significativa entre os grupos de secretários que 

possuíram ou não mentor, com relação a Comprometimento Organizacional.

Ragins et al. (2000) afirmam que estudos teórico-empíricos predizem que a 

mentoria pode estar associada a atitudes positivas no trabalho e na carreira do mentorado. 

Os autores afirmam que os programas de mentoria variam consideravelmente quanto à 

estrutura, ao objetivo e à qualidade. Os programas formais que possuem um desenho mais 

próximo dos informais, podem ser mais eficazes. Portanto, espera-se que: 

Hipótese 2)  A mentoria informal esteja mais fortemente associada ao nível de 

comprometimento do que a formal. 

 Estudos demonstram que indivíduos mentorados informalmente reportam mais 

atitudes positivas de trabalho do que os não mentorados (SCANDURA, 1997 apud 

RAGINS, 2000).  
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 Programas de mentoria que são voluntários, que permitem a escolha dos pares 

(tanto mentor quanto mentorado) e que são focados no desenvolvimento da carreira deste 

último, devem possuir mais forte correlação com atitudes de trabalho do que os programas 

impositivos. Acredita-se que o processo que conta com a participação voluntária dos pares, 

proporciona-lhes uma sensação de bem-estar e maior envolvimento, muito superiores à 

obrigatória. Sendo assim: 

Hipótese 3) A média do grupo de respondentes que informou participação 

voluntária na mentoria é maior do  que a média do grupo cuja participação é obrigatória 

com relação a Comprometimento Organizacional. 

A literatura aponta que o indivíduo pode ter vários mentores, advindos das 

redes sociais de mentoria (HIGGINS e KRAM, 2001). Acredita-se que o fato do mentor 

fazer parte do mesmo departamento do respondente, pela relação de proximidade, seja um 

fator facilitador do processo de mentoria e, conseqüentemente, de Comprometimento. Daí, 

a necessidade de se testar se: 

Hipótese 4) A média do grupo de respondentes que informou que o mentor 

pertence a mesmo departamento que o seu é maior do que a media do grupo cujo mentor 

não pertence, em relação ao Comprometimento Organizacional. 

Acredita-se que um incremento significativo no nível da renda do empregado 

pode servir de base motivacional e, conseqüentemente, de Comprometimento. Testa-se, 

então, se: 

Hipótese 5) A média do grupo de respondentes que declarou ganhar mais é 

superior à média do que informou ganhar menos, com relação ao Comprometimento 

Organizacional. 

Estudos fazem a análise da percepção de eficiência sobre programas formais de 

mentoria (RAGINS et al, 2000). Pesquisas feitas na literatura demonstram a escassez de 
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publicações sobre a percepção de eficiência ou não, em relação à mentoria informal. O 

estudo, sob este aspecto, é inovador e procura testar se: 

Hipótese 6) A média do grupo de respondentes que declarou ter recebido 

mentoria informal foi superior ao que informou ter recebido mentoria formal, com relação 

à percepção de eficiência da mentoria. 

Acredita-se que a forma de participação voluntária no processo e na escolha das 

pessoas das quais se deseja dar/receber mentoria pode gerar maior envolvimento, inclusive 

maior Comprometimento, gerando a idéia de que o processo seja eficiente. O estudo inova 

e procura saber se: 

Hipótese 7) A média do grupo de respondentes que declarou ser voluntária a 

forma de escolha dos pares e participação na mentoria é superior à média dos que informou 

ter sido essa participação obrigatória, com relação à percepção de eficiência. 

Uma vez pesquisado se o fato do mentor pertencer ao mesmo departamento do 

mentorado estava associado ao Comprometimento, estendeu-se também a investigação 

para a percepção de eficiência do processo, vez que pela relação de proximidade, acessa-se 

mais rapidamente e, normalmente, os encontros acontecem diariamente. Diante disso, 

procura-se saber se: 

Hipótese 8) A média do grupo de respondentes cujo mentor pertencia ao mesmo 

departamento que o seu é superior à média do grupo que respondeu que pertencia a outro 

departamento, com relação à percepção de eficiência da mentoria.

A autora acredita que os salários mais altos podem indicar maior 

comprometimento com relação à organização. O estudo pretende esclarecer se os 

indivíduos que ganham maiores salários de alguma forma fazem ligação com o fato de 

terem participado do programa de mentoria na empresa e tenham a percepção de que o 

processo seja eficiente: 
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Hipótese 9) A média do grupo de respondentes que ganha mais é 

significativamente diferente da média dos que ganham menos, com relação à percepção de 

eficiência da mentoria. 

Em estudos sobre mentoria, os mentorados informalmente declararam receber 

mais funções psicossociais do que os mentorados formalmente (FAGENSON et al., 1997). 

Nesta linha, uma das hipóteses do trabalho foi:  

Hipótese 10) A média do grupo de respondentes que teve mentoria informal é 

significativamente maior do que a média dos que informaram ter recebido mentoria formal, 

com relação à satisfação com o processo.

Alguns teóricos na área de mentoria defendem que os programas formais de 

mentoria que são planejados para serem similares a relações informais parecem ser mais 

percebidos como mais eficientes do que programas que não têm essa característica 

(BURKE e MCKEEN, 1989 apud RAGINS et al., 2000).  

 Ragins et al.(2000) citam que em programas voluntários de mentoria é 

permitido aos participantes envolvidos no processo a escolha de seus pares, e o fato de 

todo o esforço estar voltado para o desenvolvimento da carreira deve estar relacionado a 

atitudes de trabalho muito mais fortemente do que os programas obrigatórios, que possuem 

um terceiro componente que faz a união do mentor e do mentorado.  

Participar voluntariamente de um processo pode se traduzir como um dos 

fatores que levam à satisfação. O estudo procura analisar a relação entre o voluntariado dos 

participantes do processo e a sua satisfação com o mesmo: 

Hipótese 11) A média do grupo de respondentes que tiveram a participação no 

processo de mentoria de forma voluntária é significativamente maior do que a média dos 

que informaram ser obrigatória, com relação à satisfação com a mentoria. 
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Estima-se que o fato de mentor e mentorado trabalharem no mesmo 

departamento transmita a idéia de aproximação desses indivíduos, possibilitando consultas 

sempre que julgarem necessário. As necessidades são atendidas, levando-os à satisfação. 

Portanto: 

Hipótese 12) A média do grupo de respondentes que declarou que o seu mentor 

pertencia ao mesmo departamento que o seu é superior à média do grupo que respondeu 

que pertencia a outro departamento, com relação à satisfação com a mentoria. 

O salário pode ser um dos itens que incrementem a satisfação do trabalhador. 

Com um salário digno, o indivíduo possui condições de suprir suas necessidades e de 

sustentar sua família, promovendo a esta conforto e bem-estar. Neste sentido, a pesquisa 

investiga se: 

Hipótese 13) A média do grupo de respondentes que informaram ganhar mais é 

superior à média do grupo que respondeu ganhar menos, com relação à satisfação com a 

mentoria. 

Além da renda podem existir, muito provavelmente, outros fatores que elevem 

a satisfação do trabalhador, como um bom ambiente de trabalho, que ofereça condições 

físicas e emocionais para o desempenho de suas atividades. 

Esta parte do estudo procurou enfocar a acessibilidade ao mentor sob três 

análises. A primeira vertente de pensamento é se a mentoria informal estaria mais 

associada à acessibilidade ao mentor do que a formal. Na mentoria informal os encontros 

entre mentor e mentorado podem até ocorrer de acordo com a necessidade do serviço, sem 

necessariamente, estarem previamente marcados. 

Hipótese 14) A média do grupo de respondentes que teve mentoria informal é 

superior aos que tiveram mentoria formal, com relação à acessibilidade ao mentor. 

 



  48 

 Num segundo momento, se a participação voluntária estaria mais relacionada 

com a acessibilidade ao mentor do que a obrigatória. Quando a participação acontece de 

maneira voluntária, o mentorado pode procurar seu mentor mais espontaneamente. O 

mentor, por sua vez, por também ter aceito participar do processo voluntariamente, facilita 

as oportunidades de encontro, tornando-os mais freqüentes. 

Hipótese 15) A média do grupo de respondentes que informou que a 

participação dos pares era voluntária é superior à média do grupo que respondeu ser essa 

participação obrigatória, com relação à acessibilidade ao mentor. 

Na terceira vertente, analisa-se se o fato do mentor fazer parte do mesmo 

departamento ou não e sua associação com a percepção de acessibilidade do mentor. 

Acredita-se que, pela relação de proximidade, estando no mesmo departamento, o mentor 

se torne mais acessível, pois há maior facilidade de encontros. 

Hipótese 16) A média do grupo de respondentes que informou estar o mentor 

no mesmo departamento é superior à média do grupo que informou não ser, com relação à 

acessibilidade ao mentor. 

Após a etapa do estabelecimento das hipóteses o trabalho encaminha-se para a 

forma de realização da pesquisa. 
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O capítulo anterior tratou do embasamento teórico que fundamenta a proposta 

de estudo deste trabalho, ou seja, as variáveis da relação de mentoria, do desenho do 

programa formal e das características do mentor que estão relacionadas como o nível de 

comprometimento organizacional do indivíduo. 

 

 

 

3.1  Definições constitutiva e operacional de   
      termos e variáveis 
 
a) Relações de Mentoria (Tipo, Presença e Satisfação) 

 

 

3.1.1  Mentoria  

D.C.- “Relação profissional intensa que está principalmente voltada para o 

desenvolvimento da carreira do mentorado” (CARDEN, 1990 apud CHAO, 1998). 

D.O. - Mentoria é o processo existente entre mentor e mentorado, onde o 

primeiro orientará o segundo, objetivando o sucesso na carreira deste.  
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3.1.2  Mentor 

D.C.- “Indivíduo com larga experiência e conhecimento que está comprometido 

com a ascensão e o suporte à carreira do seu mentorado” (KRAM, 1985). 

D.O. – Perguntou-se no questionário a existência ou não de mentor. 

 

 

3.1.3  Mentorado 

D.C.- Indivíduo que possui menor experiência com relação ao mentor e que 

recebe a mentoria (ARNOLD e JOHNSON, 1997). 

D.O.- Objetivando determinar a presença/ausência do mentor, houve 

necessidade de constar pergunta direta no questionário. 

 

 

3.1.4  Mentoria informal 

D.C. - Relação que está sempre guiada pelas necessidades de desenvolvimento 

(KRAM, 1995). São relações que se iniciam pela mútua identificação entre mentor e 

mentorado. 

D. O. – Objetivando determinar a presença de mentoria informal, houve 

necessidade de constar pergunta direta no questionário. 
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3.1.5  Mentoria formal 

D.C.- “Relações contratadas, que têm duração média de seis meses a um ano, 

onde ocorrem encontros esporádicos ou especificados no contrato, assinado pelas partes 

(MURRAY, 1991; POLDRE, 1994 apud RAGINS, 2000). 

D. O.- Objetivando determinar a presença de mentoria informal, houve 

necessidade de constar pergunta direta no questionário. 

 

 

3.1.6 Mentoria obrigatória 

D. C. – Relação de orientação voltada para o desenvolvimento da carreira do 

mentorado, em que a escolha dos pares é imposta por um terceiro participante: a 

organização (RAGINS et al., 2000). 

D. O. – Pergunta-se diretamente no questionário para saber a forma de 

participação no processo. 

 

 

3.1.7 Mentoria voluntária 

D. C. – Relação de orientação voltada para o desenvolvimento da carreira do 

mentorado, em que é facultado aos indivíduos envolvidos no processo a escolha dos pares 

(RAGINS et al., 2000). 

D. O. – Objetivando saber se a participação era voluntária, houve a necessidade 

de haver pergunta direta no questionário. 
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3.1.8  Nível de satisfação dos mentorados 

D.C. - Nível de agradabilidade, que gera sentimento de aprovação pelo 

mentorado. 

D.O.- Para medir esta variável, utilizou-se a escala de RAGINS e COTTON 

(1999)  que mede a “satisfação com o mentor”, de formato Likert, com sete pontos (uma 

escala variável que vai de 1, discordo totalmente a 7, concordo totalmente). Os valores 

mais altos indicarão maior satisfação com a mentoria. Foi usada a mesma codificação 

criada pelos autores: Satisfeito, Marginalmente satisfeito e Insatisfeito. 

 

 

3.1.9  Comprometimento organizacional 

D.C.: “É a força relativa da identificação do indivíduo e o envolvimento numa 

organização particular” (MOWDAY et al, 1979). 

D.O. – O nível de C.O. foi medido com base na escala criada por Mowday, 

Steers e Porter (1979 apud BASTOS e COSTA, 2000), validada também por Bastos e 

Costa (2000) no Brasil (anexo 1). 

b) Desenho e Características do Programa  

 

 

3.1.10  Definição de pares 

D.C.- Escolha voluntária ou imposta do mentor e do mentorado que receberá o 

processo de mentoria. 
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D.O.- É necessário especificar se a definição de mentor/ mentorado é imposta 

pela organização ou de livre escolha das partes (RAGINS et al. 2000). Esta pergunta 

constou do questionário. 

 

 

3.1.11  Percepção de eficácia 

D.C. - Refere-se à percepção, por parte do mentorado, do quanto a mentoria o 

ajuda no alcance dos objetivos. 

D.O. – Utilizou-se o instrumento já validado por Ragins (2000), composto por 

uma escala Likert de sete pontos (anexo 3).  

C - Características do Mentor 

 

 

3.1.12 Variáveis demográficas/ organizacionais 

As variáveis abaixo relacionadas foram selecionadas tendo em vista a literatura 

existente, que as indica como potenciais moderadores (RAGINS et al, 2000). 

D.C. - Variáveis representantes de dados demográficos. 

D.O.- São representadas pela seguinte classificação: 

Sexo 

Idade 

Escolaridade 

Estado civil 

Posição que ocupa na família 

Nível de renda 
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Estas variáveis foram perguntadas diretamente no questionário. 

3.2  Delineamento  

O propósito deste trabalho é realizar um estudo exploratório, vez que a relação 

de mentoria com Comprometimento Organizacional em Secretariado é uma área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA, 1998). Essa relação foi 

explorada através do levantamento e exploração de problemas. 

A perspectiva do projeto é analítico-descritiva, vez que se percebem as relações 

existentes entre os temas e se pode obter informações sobre a população-alvo. (ROESH, 

1999). 

Para colher os dados foi utilizado o questionário. “O questionário não é apenas 

um formulário ou um conjunto de questões listadas sem muita reflexão. É um instrumento 

de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa. Para tanto, requer esforço intelectual 

anterior de planejamento, com base na conceituação do problema de pesquisa e do plano 

de pesquisa, e algumas entrevistas exploratórias preliminares. Com base nesses elementos, 

o passo seguinte é elaborar uma lista abrangente de cada variável a ser medida e a maneira 

como será operacionalizada, ou seja, através de escalas, questões abertas, questões 

fechadas” (ROESCH, 1999, p. 142). 

Como todos os instrumentos de pesquisa, o questionário apresenta vantagens e 

desvantagens. Como vantagens Richardson (1999, p. 205) destaca: a) permite obter 

informações de um grande número de pessoas simultaneamente ou em um tempo 

relativamente curto; b) permite abranger uma área geográfica ampla, sem ter a necessidade 

de treinamento demorado do pessoal que aplica o questionário; c) apresenta relativa 

uniformidade de uma medição a outra, pelo fato de que o vocabulário a ordem das 

perguntas e as instruções são iguais para todos os entrevistados; d) no caso do questionário 

que não inclui o nome do entrevistado, as pessoas podem sentir-se com maior liberdade 
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para expressar suas opiniões; e) o fato de ter tempo suficiente para responder ao 

questionário pode proporcionar respostas melhor refletidas; f) a tabulação dos dados pode 

ser feita com maior facilidade e rapidez que a entrevista, por exemplo. 

Quanto às limitações, o autor destaca: a) que muitas vezes não se obtém a 

totalidade das respostas, podendo se produzir vieses importantes na amostra, que afetam a 

representatividade do resultado; b) há o problema da validade, pois nem sempre é possível 

ter certeza de que a  informação proporcionada pelos entrevistados corresponde à realidade 

e c) há o problema da confiabilidade, pois as respostas dos indivíduos variam em diferentes 

períodos de tempo. 

A pesquisa teve um cunho predominantemente quantitativo. Pelas 

características de sua análise, o desenho de pesquisa será restrito ao survey. 

O estudo teve uma perspectiva seccional e o nível de análise foi o individual, 

visto que a pesquisa foi aplicada aos Secretários filiados ao SINSEPE, especialmente.  

Estima-se que com a presente estrutura, possa-se responder à pergunta de 

pesquisa e alcançar os objetivos propostos. 

 

 

3.3 População e amostra 

Chama-se universo ou população “o conjunto de elementos que possuem 

determinadas características” (RICHARDSON et al., 1999). 

A população foi representada pelos Secretários filiados ao Sindicato das 

Secretárias e Secretários de Pernambuco, atualmente contando com cento e oitenta e seis 

filiados e foi exatamente igual à amostra (censo). 
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3.4  Coleta de dados 

Os dados foram obtidos através de questionários (anexo 2). 

“O questionário é realmente uma entrevista estruturada que cumpre pelo menos 

duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo 

social” (RICHARDSON et al., 1999, p. 189). 

“O propósito do questionário é coletar dados para tomar decisões, fazer 

diagnósticos das necessidades e apreciação crítica a respeito de situações ou fatos que 

deram causa à pesquisa” (BIANCHI et al., 2003). Caracteriza-se por uma série de questões 

apresentadas ao respondente, por escrito, podendo ser classificado como aberto (onde as 

respostas livres são dadas pelos respondentes), fechado (onde o respondente faz escolha, 

ou pondera, diante de alternativas apresentadas) (VERGARA, 1998). Segundo Roesch 

(1999), as questões ainda podem ser mistas, envolvendo os dois tipos de perguntas. 

Os 186 questionários foram enviados aos Secretários filiados ao SINSEPE, pelo 

correio, antecedidos de uma correspondência fornecendo explicações sobre a pesquisa, 

como o respondente foi selecionado, a identificação das instituições que apóiam a 

pesquisa, a garantia da confidencialidade no tratamento dos dados individuais e solicitando 

sua valiosa contribuição. Houve um índice de retorno de 46,23%, totalizando 86 

respondentes. 

 

3.5  Técnicas de análise dos dados 

Foi utilizada a Estatística Descritiva para análise dos dados demográficos e 

Análise de Variância (ANOVA) para testar as hipóteses. 
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Também foram analisados descritivamente as variáveis envolvidas nas 

hipóteses, as quais se entitularam fatores quando utilizada a ANOVA: tevement (teve 

mentor), tipoment (tipo de mentoria), partvolu (a participação é voluntária?), deptment 

(departamento do mentor), rendarec (renda recodificada: até 8 salários mínimos e acima 

desse valor). 

A análise de variância (ANOVA) é uma técnica estatística que pode ser usada 

para determinar se as médias de duas ou mais populações são iguais e esta foi a razão pela 

qual foi escolhida como instrumento de análise. O teste baseia-se em amostras que são 

extraídas de cada população (STEVENSON, 1981). 

Formulam-se, então, as hipóteses nula e alternativa, respectivamente:  

 H0 – As médias das populações são todas iguais 

 H1- As médias das populações não são iguais 

Se o resultado da ANOVA levar à aceitação da hipótese de nulidade (H0), 

conclui-se que as diferenças entre as médias amostrais são devidas às variações aleatórias 

na amostra (e, assim, que as médias populacionais são iguais). No caso de rejeição de 

nulidade, conclui-se que as diferenças entre as médias amostrais são demasiadamente 

grandes para serem devidas apenas à chance (e, assim, que as médias das populações não 

são iguais). 

Há três suposições básicas que devem ser satisfeitas para que se possa aplicar a 

análise de variância: 1) As amostras devem ser aleatórias e independentes; 2) As amostras 

devem ser extraídas de populações normais e 3) As populações devem ter variâncias 

iguais. 

Na ANOVA as variáveis dependentes foram: CO (Comprometimento 

Organizacional), eficment (percepção de eficiência da mentoria), satisfaç (nível de 

satisfação da mentoria) e acessibi (nível de acessibilidade ao mentor). 
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O pacote estatístico que foi utilizado foi o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 11.0, disponibilizado à autora por ocasião do Curso de Mestrado, 

no laboratório do PROPAD, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da UFPE. 

 

 

 

3.6  Limitações do estudo 
 
O estudo sofreu, infelizmente, a limitação da população-alvo, pois nem todos os 

filiados retornaram o questionário. Para minimizar esse fato, a autora reforçou por telefone 

a importância da participação do respondente. 

Um contra-tempo prejudicial ao estudo foi a desatualização do banco de dados. 

Alguns números de telefones já não mais existiam. Em outros casos, o respondente já se 

encontrava aposentado há anos e a empresa, mesmo com muita presteza, já não possuía 

mais o endereço atualizado de seu ex-funcionário. Em alguns casos, as organizações, por 

questões de segurança, não podiam fornecer os números atualizados dos telefones e/ou 

endereços das residências. Um fato muito comum foi o profissional de secretariado já estar 

trabalhando em empresa distinta daquela que consta no cadastro do SINSEPE. Esse 

desencontro de informações fez com que a autora investisse um tempo precioso da 

pesquisa para localizar os respondentes.  
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Conforme tabela 4.1, dos respondentes, 98,8% são mulheres, corroborando o 

que foi exposto no início do trabalho pela Presidenta da FENASSEC, Bernadete Lieuthier, 

de que a profissão na atualidade é essencialmente feminina. 

A autora teve a experiência de ter sido vice-coordenadora do Curso de 

Graduação em Secretariado da UFPE, no biênio 1999/2000. Durante esse período 

constatou, através de observação, que a informação da FENASSEC procede para o referido 

curso. 

A resolução de problemas acadêmicos dos discentes ou sua orientação é de 

responsabilidade da coordenação da graduação. Tal fato levou os alunos, a maioria 

mulheres, a procurar as coordenadoras, informação que também pode ser constatada 

através do gênero dos mesmos nas fichas de requerimento geral, documento de solicitação 

de algum documento a ser expedido pela UFPE. Ademais, quando em visitas regulares às 

salas de aula, confirmou-se o fato da presença feminina. 

                       Tabela 4.1 - Gênero dos participantes 

 Freqüência Percentual Percentual
Válido 

Percentual 
Acumulado 

Homem 1 1,2 1,2 1,2 
Mulher 85 98,8 98,8 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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76,8% dos respondentes encontram-se com idade superior a 41 anos, dos quais 

29,1% com idade superior a 50 anos. A população-alvo da pesquisa, na sua maioria, possui 

idade avançada, o que pode não traduzir a realidade dos egressos das Instituições de 

Ensino Superior do estado as quais formam, em média, 80 alunos/ano, cuja idade média é 

baixa.  Tal fato demonstra que a categoria sindicalizada necessita de oxigenação.  

A análise não exclui a importância que os mais experientes possuem. Há, no 

estado de Pernambuco, cinco instituições que oferecem o Curso de Graduação em 

Secretariado a saber: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pontífice 

Universidade Católica de Pernambuco (Católica), Escola Superior de Arquitetura e 

Urbanismo de Pernambuco (ESUSPE), Escola Superior e Relações Públicas de 

Pernambuco (ESURPE) e Faculdade de Ciências Administrativas de Pernambuco 

(FACAPE). Esses dados indicam que muito provavelmente, tanto os alunos regulares 

quando os egressos não estão se sindicalizando. 

                   Tabela 4.2 - Faixa etária dos participantes 

 Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

 Percentual 
Cumulativo 

de 26 a 30 anos 2 2,3 2,4 2,4
de 31 a 35 anos 7 8,1 8,4 10,8
de 36 a 40 anos 8 9,3 9,6 20,5
de 41 a 45 anos 21 24,4 25,3 45,8
de 46 a 50 anos 20 23,3 24,1 69,9

acima de 50 anos 25 29,1 30,1 100,0
Total 83 96,5 100,0

Perdas 2 2,3
 Perdas do Sistema 1 1,2

  Perda Total 3 3,5
86 100,0

 
 

Excluindo os casos de missing (4), a maioria dos respondentes é casada (36) ou 

solteira (28).  

Essa realidade consiste com a vivência de conhecimento no curso, a julgar 

pelos discentes da UFPE: o número de pessoas solteiras, era pouco maior do que as 
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casadas. Pela pesquisa, os profissionais se formam, entram no mercado de trabalho (ou 

nele já estão) e se casam.  

                      Tabela 4.3 - Estado civil do respondente 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual  
Cumulativo 

Válidos Solteiro 28 32,6 34,1 34,1 
  Casado 36 41,9 43,9 78,0 
  Viúvo 6 7,0 7,3 85,4 
  Desquitado 7 8,1 8,5 93,9 
  Outros 5 5,8 6,1 100,0 
  Total 82 95,3 100,0  
Perdas 0 4 4,7  
Total   86 100,0  

 

Com o aumento da competitividade no mercado de trabalho e tendo em vista 

que a população é essencialmente feminina, a mulher secretária tem contribuído de 

maneira progressiva e constante para o incremento da renda familiar.  

Quase metade da amostra ganha entre 4 e 8 salários mínimos (tabela 4.4), que 

apesar de não ser um valor elevado, vem aumentando  paulatinamente, nos últimos 5 anos 

(MATTOS, 2002).  

                        Tabela 4.4 - Salário dos respondentes 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo

Válidos Até 4 salários 
mínimos 

11 12,8 13,6 13,6

  De 5 a 8 salários 
mínimos 

37 43,0 45,7 59,3

  De 9 a 12 salários 
mínimos 

23 26,7 28,4 87,7

  De 13 a 16 salários 
mínimos 

3 3,5 3,7 91,4

  De 17 a 20 salários 
mínimos 

2 2,3 2,5 93,8

  Acima de 20 salários 
mínimos 

5 5,8 6,2 100,0

  Total 81 94,2 100,0
Perdas 0 5 5,8
Total   86 100,0

 

 



  62 

Dos respondentes, 45,3% encontram-se como chefes de família e 34,9% como 

cônjuge; as duas constatações estando com freqüências muito aproximadas indicam que os 

profissionais da área desempenham papel de sustentáculo familiar.  

                 Tabela 4.5 - Posição na Estrutura Familiar 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos Chefe de 
família 

39 45,3 48,1 48,1

  Cônjuge 30 34,9 37,0 85,2
  Filho(a) 12 14,0 14,8 100,0
  Total 81 94,2 100,0
Perdas 0 5 5,8
Total   86 100,0

 

No que respeita à escolaridade; os secretários estão procurando investir na sua 

melhoria curricular: 73,3% possuem curso superior completo. O mercado de trabalho está 

cada vez mais exigente, preferindo profissionais mais e melhor qualificados. Esse fato, 

adicionado à tomada de decisão do Ministério da Educação, incitou o fechamento de vários 

cursos técnicos de Secretariado no estado, apenas permanecendo o do SENAC. Um dado 

interessante é que 14% já são pós-graduados, muito provavelmente, em outra área, vez que 

não há no estado, até o momento, nenhuma instituição de ensino superior que ofereça tal 

curso. A UFPE, por dois anos consecutivos, vem tentando formar uma turma, entretanto, 

sem sucesso. 

           Tabela 4.6 - Nível de escolaridade dos respondentes 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos 2º grau 
completo 

5 5,8 6,1 6,1

  Superior 
incompleto

2 2,3 2,4 8,5

  Superior 
completo 

63 73,3 76,8 85,4

  Pós 
graduado 

12 14,0 14,6 100,0

  Total 82 95,3 100,0 
Perdas 0 4 4,7  
Total   86 100,0  

 

 



 
 
 

 

 
O estudo foi voltado para o processo de mentoria e Comprometimento 

Organizacional dos Secretários filiados ao SINSEPE. A primeira necessidade foi saber se 

havia diferença entre quem possuiu ou não um mentor, com relação a Comprometimento. 

Hipótese 1) Há diferença significativa entre os grupos de secretários que 

possuíram ou não mentor, com relação ao Comprometimento Organizacional. 

              Tabela 4.7 - Número de Secretários com mentor 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos Sim 45 52,3 54,9 54,9 
  Não 32 37,2 39,0 93,9 
  Não lembro 5 5,8 6,1 100,0 
  Total 82 95,3 100,0  
Perdas 0 4 4,7  
Total   86 100,0  

 

Tabela 4.8 - Comprometimento Organizacional 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% 
Intervalo 

de 
Confiança 

para a 
média 

 Mínimo Máximo 

     Menor Maior
Sim 45 5,1530 ,57975 ,08642 4,9789 5,3272 3,33 6,25
Não 32 4,7778 ,65946 ,11658 4,5400 5,0155 3,22 5,67
Total 77 4,9971 ,63768 ,07267 4,8524 5,1418 3,22 6,25

 

Tabela 4.9 - Teste de Homogenidade de Variância do Comprometimento 
Organizacional 

 
Teste de 
Levene df1 df2 Sig. 

,294 1 75 ,589
 

Tabela 4.10 - Análise de Variância - Comprometimento Organizacional 

 Soma dos 
quadrados Df Média F Sig. 

Entre os 
Grupos 

2,634 1 2,634 6,987 ,010 

Dentro dos 
Grupos 

28,270 75 ,377  

Total 30,904 76  
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Pela tabela 4.7, observa-se que, excluídos os casos de missing values, 52,3% 

das pessoas responderam ter tido mentor (formal ou informal) quando adentraram alguma 

organização para trabalhar. Tal informação reflete que o processo está em desenvolvimento 

no país. Pela tabela da estatística descritiva (4.8), o que se observa é que há diferença entre 

as médias de quem teve ou não mentor: a média do primeiro grupo é 5,15 e do segundo, 

4,77. Após o teste de homogeneidade de variâncias (tab. 4.9), o fato foi corroborado pela 

análise de variância menor que 0,05 (tabela 4.10), levando-se à rejeição da hipótese nula de 

que as variáveis sejam independentes, ou seja, há associação entre o fato dos secretários 

terem tido mentor e o seu Comprometimento Organizacional. O nível de significância 

adotado para todas as análises do trabalho foi a de 0,05. É importante notar que quem 

informou ter mentor possui uma média estatisticamente maior de quem não teve, ou seja, 

quem teve mentor, em média, apresentou maior Comprometimento. O resultado dá 

suporte à hipótese de que há associação entre o fato de se ter mentor e 

Comprometimento. 

Hipótese 2) Pode-se esperar que a mentoria informal esteja mais fortemente 

associada ao nível de comprometimento do que a mentoria formal. 

 
Tabela 4.11 - Como é definido o programa de mentoria na organização do 

respondente 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
Válido 

Válidos Formal 13 16,9 19,1 19,1 
  Informal 44 57,1 64,7 83,8 
  Não sei 11 14,3 16,2 100,0 
  Total 68 88,3 100,0  
Perdas 0 9 11,7  
Total   77 100,0  
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Tabela 4.12 - Comprometimento Organizacional 
 

 N Média Desvio Padrão Erro 
Padrão 

95% Intervalo de 
confiança para a 

média 
 Mínimo Máximo 

  Menor Maior 
Formal 13 5,0148 ,68002 ,18860 4,6039 5,4257 3,56 5,67
Informal 44 5,0657 ,53546 ,08072 4,9029 5,2285 3,33 5,89
Não sei 11 4,6490 1,02607 ,30937 3,9597 5,3383 3,22 6,25
Total 68 4,9885 ,66854 ,08107 4,8267 5,1504 3,22 6,25

 

        Tabela 4.13 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
                                           Comprometimento Organizacional 
 

Teste de 
Levene df1 Df2 Sig. 

6,825 2 65 ,002 
 

Tabela 4.14 - Análise de Variância Comprometimento Organizacional 
 

 Soma dos 
Quadrados df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

1,539 2 ,769 1,761 ,180 

Dentro dos 
Grupos 

28,406 65 ,437  

Total 29,945 67  

 

Observou-se que 57,1% dos respondentes receberam mentoria informal (tabela 

4.11). Tal fato confirma o que a literatura aborda sobre o fato das organizações brasileiras 

ainda não terem incorporado a cultura de mentoria formal. 

A média de Comprometimento Organizacional do grupo que recebeu mentoria 

informal foi um pouco maior do que quem recebeu a formal (tabela 4.12). Mesmo testando 

a homogeneidade de variâncias, não foi possível confirmar esta hipótese, tendo em vista 

que a significância foi maior que 0,05, levando-se a aceitar a hipótese nula de que as 

variáveis são independentes, ou seja, o tipo de mentoria recebida não está associado ao 

CO: independente do tipo de mentoria que o indivíduo receba, o CO não sofre 

alteração significativa. 
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Hipótese 3) A média do grupo de respondentes que informou participação 

voluntária na mentoria é maior do que a média do grupo cuja participação é obrigatória, 

com relação ao Comprometimento Organizacional. 

Tabela 4.15 - Número de participantes e propensão à mentoria voluntária 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
cumulativo 

Válidos Sim 27 56,3 56,3 56,3 
  Não 21 43,8 43,8 100,0 
  Total 48 100,0 100,0  

 
 

 Tabela 4.16 - Comprometimento Organizacional 
 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% Intervalo de 
Confiança para 

média 
 Mínimo Máximo 

   Menor Maior  
Sim 27 5,2052 ,51722 ,09954 5,0006 5,4098 4,00 5,89
Não 21 4,9253 ,52515 ,11460 4,6862 5,1643 3,33 5,67
Total 48 5,0827 ,53388 ,07706 4,9277 5,2377 3,33 5,89

 
 
 

Tabela 4.17 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
Comprometimento Organizacional 

 
Teste de
Levene

df1 df2 Sig.

,289 1 46 ,593
 

                         Tabela 4.18 - Análise de Variância 
Comprometimento Organizacional 

 
 Soma dos 

Quadrados df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

,925 1 ,925 3,414 ,071 

Dentro dos 
Grupos 

12,471 46 ,271  

Total 13,396 47  

 

56,3% dos respondentes informaram ser a participação no programa de 

mentoria voluntária (tabela 4.15). Novamente testou-se a homogeneidade das variâncias 

(tabela 4.17). Os indivíduos que participaram voluntariamente do processo de mentoria, 
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apresentaram média 5,20, superior ao grupo que participou obrigatoriamente (4,9). Apesar  

de haver diferença nas médias entre os grupos de participação voluntária e obrigatória, a 

análise de variância acusa a não significância estatística dessa diferença, ou seja, a forma 

de participação (obrigatória/voluntária) não está associado ao Comprometimento, ou, 

na melhor das hipóteses, está apenas marginalmente associada (p=0,071). 

Hipótese 4) A média do grupo de respondentes que informou que o mentor 

pertence ao mesmo departamento que o seu é maior do que a média do grupo cujo mentor  

não pertence, em relação ao CO. 

        Tabela 4.19 - O mentor está/estava no mesmo departamento 
                                           que o respondente 

 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Cumulativo 

Válido Sim 34 70,8 73,9 73,9 
  Não 11 22,9 23,9 97,8 
  Não sei 1 2,1 2,2 100,0 
  Total 46 95,8 100,0  
Perdas 0 2 4,2  
Total   48 100,0  

 

Tabela 4.20 - Comprometimento Organizacional 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão

95% Intervalo de 
Confiança para 

média 
 Mínimo Máximo 

  
 

Menor Maior   

Sim 47 5,0706 ,60621 ,08843 4,8926 5,2486 3,33 5,89
Não 16 4,9157 ,59782 ,14946 4,5971 5,2342 3,56 5,67
Total 63 5,0313 ,60311 ,07598 4,8794 5,1832 3,33 5,89

 

Tabela 4.21 - Teste de Homogeidade de variâncias 
Comprometimento Organizacional 

 
Teste de 
Levene 

df1 df2 Sig.

,001 1 61 ,970
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                              Tabela 4.22 - Análise de Variância 

Comprometimento Organizacional 
 

 Soma dos 
Quadrados df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

,287 1 ,287 ,785 ,379 

Dentro dos 
grupos 

22,266 61 ,365  

Total 22,552 62  

 

73,9% dos respondentes (já excluindo-se os missings) afirmaram que o mentor 

estava no mesmo departamento que o seu (tabela 4.19). Esta média de Comprometimento 

foi de 5,07 e a do grupo que informou que o mentor não pertencia ao mesmo departamento 

foi menor: 4,91 (tabela 4.20).   

Apesar da diferença nas médias, observada na tabela da estatística descritiva 

(4.20), a mesma não é estatisticamente significativa, como prova a ANOVA. O resultado 

da análise não dá suporte à hipótese, pois o fato do mentor estar ou não no mesmo 

departamento que o mentorado não está associado ao CO. 

Hipótese 5) A média do grupo de respondentes que declarou ganhar mais é 

superior à média dos que informaram ganhar menos, com relação ao Comprometimento. 

A renda foi recodificada: quem ganha até 8 salários mínimos, recebeu o código 

1;  quem ganha superior a esse valor, código 2. Descobriu-se que na amostra 55,8% dos 

Secretários recebem até 8 salários mínimos. 

                        Tabela 4.23 - Salário dos respondentes 

   Freqüência Percentual Percentual 
válido

Percentual 
cumulativo 

Válidos Até 8 salários 
mínimos 

48 55,8 59,3 59,3 

  Superior a 8 salários 
mínimos 

33 38,4 40,7 100,0 

  Total 81 94,2 100,0  
Perdas  System 5 5,8  
Total   86 100,0  
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Tabela 4.24 - Comprometimento Organizacional 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão

95% Intervalo 
de Confiança 
para média 

 Mínimo Máximo 

  Menor Maior
Até 8 salários 
mínimos 

48 4,9424 ,72189 ,10420 4,7328 5,1520 3,22 6,25

Superior a 8 
salários mínimos 

33 5,0904 ,45921 ,07994 4,9276 5,2533 4,33 5,67

Total 81 5,0027 ,62918 ,06991 4,8636 5,1418 3,22 6,25
 

Tabela 4.25 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
Comprometimento Organizacional 

 
Teste de 
Levene 

df1 Df2 Sig. 

3,427 1 79 ,068
  
 

                         Tabela 4.26 - Análise de Variâncias 
Comprometimento Organizacional 

 
 Soma dos 

Quadrados
df Média F Sig. 

Entre os 
grupos 

,428 1 ,428 1,083 ,301 

Dentro dos 
grupos 

31,241 79 ,395  

Total 31,669 80  
 

Apesar da média do grupo dos que ganham mais ser maior (5,09), conforme a 

tabela 4.24, o que poderia ser um indício de que seriam mais comprometidos com a 

organização, a ANOVA acusa que essa diferença não é estatisticamente relevante (tabela 

4.26). Logo, o resultado não encontra suporte para a hipótese, ou seja, a renda não 

está associada ao Comprometimento. 

Hipótese 6) A média do grupo de respondentes que declarou ter recebido 

mentoria informal foi superior à média dos que informaram ter tido mentoria formal, com 

relação à percepção de eficiência da mentoria. 
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  Tabela 4.27 - Eficiência do programa de mentoria existente 

 na organização do respondente 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
cumulativo 

Válidos Discordo 
plenamente 

10 11,6 14,7 14,7

  Discordo 
muito 

4 4,7 5,9 20,6

  Discordo 
levemente 

3 3,5 4,4 25,0

  Nem 
concordo, 
nem discordo

12 14,0 17,6 42,6

  Concordo 
levemente 

20 23,3 29,4 72,1

  Concordo 
muito 

11 12,8 16,2 88,2

  Concordo 
plenamente 

8 9,3 11,8 100,0

  Total 68 79,1 100,0
Perdas 0 18 20,9
Total   86 100,0

 

Tabela 4.28 - O programa de mentoria que existe em minha organização é 
eficiente 

 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% Intervalo de 
Confiança para 

média 
 Mínimo Máximo 

  Menor Maior  
Formal 13 5,08 1,553 ,431 4,14 6,02 1 7
Informal 45 4,40 1,935 ,289 3,82 4,98 1 7
Não sei 9 3,56 1,509 ,503 2,40 4,72 1 5
Total 67 4,42 1,843 ,225 3,97 4,87 1 7

 

Tabela 4.29 - Teste de Homogeneidade de Variâncias: O programa de 
mentoria que existe em minha organização é eficiente 

 
Teste de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

2,013 2 64 ,142
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Tabela 4.30 - Análise de Variância: O programa de mentoria que existe em 
minha organização é eficiente 

 
 Soma dos 

Quadrados Df Média F Sig. 

Entre os 
grupos 

12,353 2 6,177 1,865 ,163 

Dentro dos 
grupos 

211,945 64 3,312  

Total 224,299 66  
 

Para a verificação dessa hipótese, foi questionado, utilizando-se uma escala 

Likert de sete pontos, se o processo de mentoria existente na organização era eficiente. A  

maior parte optou pelo lado positivo da escala ou seja, pontos 5 (concordo levemente), 6 

(concordo muito) e 7 (concordo plenamente), caracterizando a concordância da amostra no 

que tange à percepção de eficiência do processo (tabela 4.27). 

Apesar da diferença de médias, comprovada na tabela 4.28, a ANOVA mostra 

que ela não é significativamente importante (tabela 4.30), ou seja, a percepção de 

eficiência do processo de mentoria não está relacionada com o tipo de mentoria que a 

pessoa recebeu. 

Hipótese 7) A média do grupo de respondentes que declarou ser voluntária a 

forma de escolha dos pares e participação na mentoria é superior à média dos que informou 

ter sido essa participação obrigatória, com relação à percepção de eficiência da mentoria. 

       Tabela 4.31 - A participação no programa é voluntária? 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos Sim 27 31,4 38,0 38,0 
  Não 21 24,4 29,6 67,6 
  Não sei 23 26,7 32,4 100,0 
  Total 71 82,6 100,0  
Perdas 0 15 17,4  
Total   86 100,0  
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Tabela 4.32 - O programa de mentoria que existe em minha organização é 
eficiente 

 
N Média Desvio 

Padrão
Erro 

Padrão
95% 

Intervalo de 
Confiança 

para média

Mínimo Máximo

Menor Maior
Sim 25 5,20 1,225 ,245 4,69 5,71 1 7
Não 20 4,40 2,088 ,467 3,42 5,38 1 7

Total 45 4,84 1,692 ,252 4,34 5,35 1 7
 

Tabela 4.33 - Teste de Homogeidade de Variâncias: O programa de        
         mentoria que existe em minha organização é eficiente 
 

Teste de 
Levene df1 Df2 Sig. 

9,268 1 43 ,004
 

Tabela 4.34 - Análise de Variância: O programa de mentoria que existe 
 em minha organização é eficiente 

 

 Soma dos 
Quadrados Df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

7,111 1 7,111 2,574 ,116 

Dentro dos 
Grupos 

118,800 43 2,763  

Total 125,911 44  

 

Para que se possa realizar a Análise de Variância (ANOVA), há a necessidade 

de testar três pressupostos básicos: 1) Independência das variáveis, 2) normalidade de cada 

grupo e 3) Igualdade das variâncias (NORUSIS, 2002). Um dos instrumentos mais 

recomendados para testar a homogeneidade das variâncias é o Teste de Levene, para o qual 

só é permitida a continuação da análise no caso do seu valor ser superior a 0,05. Nesta 

hipótese, diferentemente das demais, o resultado do teste apresentou-se como fator 

impeditivo à continuação do mesmo. Registra-se que, apesar do teste de homogeneidade de 

variâncias ter-se apresentado inferior a 0,05, insistiu-se em fazer a ANOVA. 
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Dos respondentes, 31,4% informaram que a participação no processo se deu 

voluntariamente (tabela 4.31). A média dos que responderam que era voluntária a forma de 

participação no processo de mentoria apresentou-se maior que a obrigatória (tabela 4.32). 

Acreditava-se que o fato da participação ser voluntária estaria associado à 

percepção de eficiência do processo de mentoria, tendo em vista, que as pessoas estariam 

mais envolvidas, entretanto, contrariando o senso comum, as variáveis são independentes, 

ou seja, a percepção de eficiência não está associada à forma de participação do 

respondente no processo. 

Hipótese 8) A média do grupo de respondentes cujo mentor pertencia ao mesmo 

departamento é superior à média dos que informou que não pertencia, com relação à 

percepção de eficiência da mentoria. 

Tabela 4.35 - O mentor está/estava no mesmo departamento que o  
                       respondente 

 
  Freqüência Percentaul Percentual 

Válido 
Percentual 
Cumulativo 

Válidos Sim 34 70,8 73,9 73,9
  Não 11 22,9 23,9 97,8
  Não sei 1 2,1 2,2 100,0
  Total 46 95,8 100,0
Perdas 0 2 4,2
Total   48 100,0

 
 

Tabela 4.36 - O programa de mentoria que existe em  
                          minha organização é eficiente 

 
 N Média Desvio 

Padrão 
Erro 

Padrão
95% Intervalo de 
Confiança para 

média 

 Mínimo Máximo 

Menor Maior
Sim 42 4,95 1,780 ,275 4,40 5,51 1 7
Não 14 4,14 1,406 ,376 3,33 4,95 1 6

Total 56 4,75 1,719 ,230 4,29 5,21 1 7
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Tabela 4.37 - Teste de Homogeneidade de Variâncias: O programa de 
mentoria que existe em minha organização é eficiente 

 
Teste de 
Levene df1 df2 Sig. 

,451 1 54 ,505
 
 

Tabela 4.38 - Análise de Variâncias 
O programa de mentoria que existe em minha organização é eficiente 

 
 Soma dos 

quadrados
df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

6,881 1 6,881 2,388 ,128 

Dentro dos 
Grupos 

155,619 54 2,882  

Total 162,500 55  
 

Pode-se constatar que a maioria dos mentores estavam no mesmo departamento 

que seus mentorados (tabela 4.35) e que a média da percepção de eficiência da mentoria 

dos que se encontravam nessa situação foi maior do que os que não tinham o mentor no 

mesmo departamento (tabela 4.36) Pelas tabelas acima, aceita-se a hipótese nula de que o 

fato do mentor pertencer ao mesmo departamento do respondente, ou não, não está 

associado à percepção de eficiência que ele tem da mentoria. Muito provavelmente 

existem outros fatores que levam o indivíduo a ter tal percepção. 

Hipótese 9) A média do grupo de respondentes que ganha mais é 

significativamente diferente da média dos que ganham menos, com relação à percepção de 

eficiência da mentoria. 
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Tabela 4.39 - Salário dos respondentes 

 
    Freqüência Percentual Percentual 

válido
Percentual 
cumulativo

Válidos Até 4 salários 
mínimos 

8 12,7 13,6 13,6

  De 5 a 8 salários 
mínimos 

25 39,7 42,4 55,9

  De 9 a 12 salários 
mínimos 

17 27,0 28,8 84,7

  De 13 a 16 
salários mínimos 

3 4,8 5,1 89,8

  De 17 a 20 
salários mínimos 

2 3,2 3,4 93,2

  Acima de 20 
salários mínimos 

4 6,3 6,8 100,0

  Total 59 93,7 100,0
Perdas 0 4 6,3
Total   63 100,0

 

            Tabela 4.40 - Salários classificados dos respondentes  

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos Até 8 salários 
mínimos 

33 52,4 55,9 55,9

  Superior a 8 
salários 
mínimos 

26 41,3 44,1 100,0

  Total 59 93,7 100,0
Perdas System 4 6,3
Total   63 100,0

 

    Tabela 4.41 - O programa de mentoria que existe em minha  
              organização é eficiente 

 
N Média Desvio

Padrão
Erro 

Padrão
95% Intervalo 

de confiança 
para média

Mínimo Máximo

 Menor Maior  
Até 8 salários 

mínimos
28 4,75 1,898 ,359 4,01 5,49 1 7

Superior a 8 
salários 

mínimos

24 4,67 1,633 ,333 3,98 5,36 1 7

Total 52 4,71 1,764 ,245 4,22 5,20 1 7
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 Tabela 4.42 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 

O programa de mentoria que existe  
em minha organização é eficiente 

 
Teste de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

,604 1 50 ,441
 

                          Tabela 4.43 - Análise de Variância 
                                          O programa de mentoria que existe 

 em minha organização é eficiente 
 

 Soma dos 
Quadrados Df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

,090 1 ,090 ,028 ,867 

Dentro dos 
Grupos 

158,583 50 3,172  

Total 158,673 51  
 

Pela tabela 4.40 percebe-se que a maior parte dos respondentes ganha até 8 

salários mínimos, que é a menor renda pesquisada. Registra-se que houve a necessidade de 

recodificar a renda, conforme já explicado anteriormente. 

Observa-se claramente na tabela 4.41 que a média dos que ganham menos é 

maior dos que ganham mais, com relação à percepção de eficiência da mentoria. Ao 

contrário do que se pensava, quem ganha menos, em média, percebe mais a idéia de 

eficiência do programa na organização. Portanto, o resultado não dá suporte à hipótese de 

que o nível de renda esteja associado à percepção de eficiência da mentoria. 

A diferença de médias existente, não foi estatisticamente importante, a 

ponto de permitir afirmar que a percepção de eficiência da mentoria esteja 

relacionado a nível de renda (tabela 4.43). 

Hipótese 10) A média do grupo de respondentes que teve mentoria informal é 

significativamente maior do que a média dos que informaram ter recebido mentoria formal, 

com relação à satisfação com a mentoria. 
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Tabela 4.44 - Como o respondente define o programa  
de mentoria em sua organização 

 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Cumulativo 

Válidos Formal 14 22,2 22,2 22,2 
  Informal 49 77,8 77,8 100,0 
  Total 63 100,0 100,0  

 

Tabela 4.45 - Nível de satisfação dos respondentes 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% Intervalo 
de Confiança 
para média 

 Mínimo Máximo 

Menor Maior  
Formal 14 3,5357 1,42051 ,37965 2,7155 4,3559 1,00 6,50
Informal 46 3,0761 1,32484 ,19534 2,6827 3,4695 1,00 6,00
Total 60 3,1833 1,34972 ,17425 2,8347 3,5320 1,00 6,50

 

           Tabela 4.46 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
                                           Nível de Satisfação dos respondentes 

 
Teste de 
Levene df1 Df2 Sig. 

,143 1 58 ,707
 

        Tabela 4.47 - Análise de Variâncias: Nível de Satisfação 
                                         dos respondentes 
 

  Soma dos 
quadrados

df Média F Sig.

Entre 
Grupos 

2,267 1 2,267 1,250 ,268

Dentro dos 
Grupos 

105,216 58 1,814

Total 107,483 59

 

Apesar da grande maioria dos respondentes terem informado que receberam 

mentoria informal (tabela 4.44), a tabela 4.45 mostra que, em média, a satisfação das 

pessoas que receberam mentoria formal, é maior, contrariando o que diz a literatura 

sobre o tema (RAGINS et al., 2000). Entretanto, essa diferença não é estatisticamente 

significativa. 
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Não obstante, a direção é contrária à literatura e à hipótese e conforme a tabela 

4.47 não há suporte para a mesma. 

Pode-se inferir, para esta população, que possivelmente as pessoas façam parte 

de organizações centralizadoras, conservadoras, nas quais há uma estruturação bem 

definida das atividades, objetivos claramente traçados e onde a própria liderança é formal. 

Hipótese 11) A média do grupo de respondentes que tiveram a participação no 

processo de mentoria de forma voluntária é significativamente maior do que a média dos 

que informaram ser obrigatória, com relação à satisfação com a mentoria. 

         Tabela 4.48 -  A participação no programa é voluntária? 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

Válidos Sim 27 56,3 56,3 56,3 
  Não 21 43,8 43,8 100,0 
  Total 48 100,0 100,0  

 

            Tabela 4.49 - Nível de satisfação dos respondentes 
 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% Intervalo de 
Confiança para 

média 

 Mínimo Máximo 

    Menor Maior
Sim 26 3,7885 1,32795 ,26043 3,2521 4,3248 1,00 6,50
Não 20 2,9000 1,03364 ,23113 2,4162 3,3838 1,00 4,00
Total 46 3,4022 1,27636 ,18819 3,0231 3,7812 1,00 6,50

 

        Tabela 4.50 - Teste de Homogeneidade de Variâncias: 
                                         Nível de Satisfação dos respondentes 

 
Teste de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

,296 1 44 ,589
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                        Tabela 4.51 - Análise de Variâncias 

                                          Nível de Satisfação dos respondentes 
 

 Soma dos 
Quadrados Df Média F Sig. 

Entre 
grupos 

8,923 1 8,923 6,098 ,017

Dentro dos 
Grupos 

64,387 44 1,463

Total 73,310 45
 

Mais da metade da amostra participa dos programas de mentoria 

voluntariamente (tabela 4.48) cuja satisfação é, em média, maior do que aqueles que  

participam obrigatoriamente (tabela 4.49). 

Com uma significância satisfatória da homogeneidade de variância (tabela 

4.50), procedeu-se à ANOVA, descobrindo-se que o fato da participação no processo de 

mentoria ter se dado de maneira voluntária, está associado com a satisfação dos 

respondentes em seu ambiente de trabalho (tabela 4.51). 

Tal conclusão faz sentido, vez que quando se envolve num processo por livre e 

espontânea vontade, a tendência é que se envolva mais, gerando maior Comprometimento  

e maior satisfação. Logo, o resultado dá suporte à hipótese de que as variáveis não sejam 

independentes, ou seja, a forma de participação está associada ao nível de satisfação da 

amostra. 

Hipótese 12) A média do grupo de respondentes que declararam que seu mentor 

pertencia ao mesmo departamento que o seu é significativamente diferente dos que 

informaram que o mentor era de outro departamento, com relação à satisfação com a 

mentoria. 
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Tabela 4.52 - O mentor está/estava no mesmo departamento 

 que o respondente 
 

Freqüência Percentual Percentual 
válido

Percentual 
cumulativo 

Valid Sim 47 74,6 74,6 74,6 
  Não 16 25,4 25,4 100,0 
  Total 63 100,0 100,0  

 

            Tabela 4.53 - Nível de satisfação dos respondentes 

 N Média Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

95% 
Intervalo de 

confiança 
para média 

 Mínimo Máximo 

 Menor Maior  

Sim 43 3,2442 1,21681 ,18556 2,8697 3,6187 1,00 6,00
Não 15 3,6667 1,35840 ,35074 2,9144 4,4189 1,50 6,50
Total 58 3,3534 1,25659 ,16500 3,0230 3,6839 1,00 6,50

 

         Tabela 4.54 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
                                         Nível de satisfação dos respondentes 
 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,124 1 56 ,726
 

         Tabela 4.55 - Análise de Variância: Nível de satisfação 
                                         dos respondentes 
 

 Soma dos 
quadrados Df Média F Sig. 

Between 
Groups 

1,985 1 1,985 1,263 ,266 

Within 
Groups 

88,019 56 1,572  

Total 90,004 57  
 

74,6% dos indivíduos informaram que o mentor que tiveram estava no mesmo 

departamento que ele (tabela 4.53), entretanto, a satisfação foi, em média, maior no grupo 

cujo mentor não estava no mesmo departamento (tabela 4.54). 

Foi realizado o teste de Levene, o qual indicou que a ANOVA poderia ser 

continuada. Apesar da diferença de médias, a mesma não se revelou como estatisticamente 
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relevante, ou seja, o resultado não dá suporte à hipótese de que haja associação entre 

as variáveis. 

Hipótese 13) A média do grupo de respondentes que informaram ganhar mais é 

significativamente superior aos que informaram ganhar menos, com relação à satisfação 

com o processo de mentoria. 

                                      Tabela 4.56 - Salário dos respondentes 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
cumulativo 

Válidos Até 8 salários 
mínimos 

48 55,8 59,3 59,3

  Superior a 8 
salários 
mínimos 

33 38,4 40,7 100,0

  Total 81 94,2 100,0
Perdas Sistema 5 5,8
Total   86 100,0

 

Tabela 4.57 - Nível de satisfação dos respondentes 
 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% 
Intervalo 

de 
Confiança 
para média

 Mínimo Máximo 

   Menor Maior

Até 8 
salários 
mínimos 

38 3,0132 1,36801 ,22192 2,5635 3,4628 1,00 6,00

Superior a 8 
salários 
mínimos 

29 3,2414 1,20727 ,22419 2,7822 3,7006 1,00 6,50

Total 67 3,1119 1,29633 ,15837 2,7957 3,4281 1,00 6,50
 

         Tabela 4.58 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 
                                       Nível de Satisfação dos respondentes 

 
Teste de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

3,132 1 65 ,081
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        Tabela 4.59 - Análise de variâncias: Nível de Satisfação  
                             dos respondentes 
 

 Soma dos 
quadrados Df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

,857 1 ,857 ,506 ,479 

Dentro dos 
grupos 

110,054 65 1,693  

Total 110,910 66  

 

A tabela 4.56 mostra que 59,3% ganha o salário mais baixo da amostra – até 8 

salários mínimos; entretanto, quem recebe salário acima desse valor, está, em média, mais 

satisfeito (tabela 4,57). Mas, a diferença entre as médias não é estatisticamente 

significativa (tabela 4.59). 

Os resultados não fornecem suporte à hipótese de associação entre as 

variáveis, ou seja, a renda não está associada à satisfação para essa amostra. 

Hipótese 14) A média do grupo de respondentes que tiveram mentoria informal 

é significativamente superior aos que tiveram mentoria formal, com relação à 

acessibilidade ao mentor. 

    Tabela 4.60 - Como o respondente define o programa  
    de mentoria na organização 

 
  Freqüência Percentual Percentual 

válido 
Percentual 
cumulativo 

Válidos Formal 14 22,2 22,2 22,2 
  Informal 49 77,8 77,8 100,0 
  Total 63 100,0 100,0  

 

    Tabela 4.61 - Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% 
Intervalo 

de 
Confiança 
para média

 Mínimo Máximo 

Menor Maior

Formal 14 4,5476 1,33722 ,35739 3,7755 5,3197 2,00 7,00
Informal 45 3,8667 1,79983 ,26830 3,3259 4,4074 1,00 7,00
Total 59 4,0282 1,71570 ,22337 3,5811 4,4754 1,00 7,00
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    Tabela 4.62 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 

    Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

Teste de 
Levene df1 df2 Sig. 

3,589 1 57 ,063
 

Tabela 4.63 - Análise de variâncias: Percepção de Acessibilidade 
                do mentor 

 
 Soma dos 

quadrados Df Média F Sig. 

Entre os 
grupos 

4,951 1 4,951 1,702 ,197 

Dentro dos 
grupos 

165,779 57 2,908  

Total 170,731 58  

 

22,2% recebem mentoria formal (tabela 4.61). Os achados surpreendem a 

autora, pois o nível de acessibilidade ao mentor para quem recebe mentoria formal é, em 

média, maior do que quem recebe a informal (tabela 4.62). 

O teste de Levene foi realizado na tabela 4.63, indicando positivamente para o 

prosseguimento da ANOVA. 

A direção desse resultado revela que a mentoria formal nas organizações 

pesquisadas possibilita, em média, um maior acesso aos mentores, muito provavelmente 

porque a organização mais formalizada se utiliza de meios que façam com que estes 

programem suas agendas para promover os encontros. 

No entanto, o resultado não dá suporte à hipótese de que as variáveis sejam 

associadas (tabela 4.3), ou seja, o tipo de mentoria aplicada não está associado à 

percepção de acessibilidade ao mentor e curiosamente a direção é contrária ao 

esperado. 

Hipótese 15) A média do grupo de respondentes que informaram a participação 

voluntária dos pares é significativamente superior aos que informaram participação 

obrigatória, com relação à acessibilidade ao mentor. 
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  Tabela 4.64 - A participação no programa é voluntária? 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
cumulativo 

Válidos Sim 27 56,3 56,3 56,3
  Não 21 43,8 43,8 100,0
  Total 48 100,0 100,0

 

Tabela 4.65 - Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

 N Média Desvio 
Padrão

Erro 
Padrão

95% 
Intervalo de 
Confiança 
para média

 Mínimo Máximo 

   Lower 
Bound

Upper 
Bound

 

Sim 26 4,5641 1,34253 ,26329 4,0218 5,1064 1,67 6,67
Não 20 3,5833 1,72656 ,38607 2,7753 4,3914 1,00 7,00
Total 46 4,1377 1,58165 ,23320 3,6680 4,6074 1,00 7,00

 

         Tabela 4.66 - Teste de Homogeneidade de Variâncias:  
                      Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

Teste de 
Levene df1 df2 Sig. 

1,698 1 44 ,199
 

            Tabela 4.67 - Análise de Variâncias: Percepção de  
                                Acessibilidade do mentor 
 

 Soma dos 
quadrados df Média F Sig. 

Entre 
grupos 

10,874 1 10,874 4,705 ,036 

Dentro 
dos 
Grupos 

101,699 44 2,311  

Total 112,572 45  
 

A maioria dos respondentes declarou ser a forma de participação voluntária no 

processo de mentoria (tabela 4.64). Observa-se que, em média, quem declarou ter a forma 

de participação voluntária na mentoria, possui maior acessibilidade ao mentor, fato visto na 

tabela 4.65. 
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O voluntariado pode estar associado à propensão a encarar o mentor como 

acessível, tendendo a procurá-lo mais vezes e também, por conseguinte, ser mais 

observado por ele. 

Os resultados apontam para apoio à hipótese de que a participação 

voluntária dos pares está associada à percepção de acessibilidade do mentor (tabela 

4.67). 

Hipótese 16) A média do grupo de respondentes que informaram que o mentor 

estava no mesmo departamento que ele é significativamente superior aos que informaram 

que não eram, com relação à acessibilidade ao mentor. 

                 
Tabela 4.68 - O mentor está/estava no mesmo 

                          departamento que o respondente 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
cumulativo 

Válidos Sim 47 74,6 74,6 74,6
  Não 16 25,4 25,4 100,0
  Total 63 100,0 100,0

 

       Tabela 4.69 - Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

 N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95% 
Intervalo de 
Confiança 
para média

 Mínimo Máximo 

  Menor Maior

Sim 42 4,3333 1,67073 ,25780 3,8127 4,8540 1,00 7,00
Não 15 3,8444 1,45224 ,37497 3,0402 4,6487 1,00 6,00
Total 57 4,2047 1,61805 ,21432 3,7754 4,6340 1,00 7,00

 

         Tabela 4.70 - Teste de Homogeneidade de Variâncias: 
    Percepção de Acessibilidade do mentor 

 
Teste de 
Levene df1 Df2 Sig. 

,352 1 55 ,555
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     Tabela 4.71 - Análise de variâncias 

               Percepção de Acessibilidade do mentor 
 

 Soma dos 
Quadrados Df Média F Sig. 

Entre 
Grupos 

2,642 1 2,642 1,009 ,319 

Dentro dos 
Grupos 

143,970 55 2,618  

Total 146,612 56  
 

Acreditava-se que a relação de proximidade com o mentor, estando ambos no 

mesmo espaço de trabalho, haveria também maior percepção de acessibilidade e a maioria 

dos secretários tiveram/têm seu mentor no mesmo departamento que o seu (tabela 4.68). 

Os mentorados que possuem mentor no mesmo departamento informaram 

maior nível de acesso, em média, a seus mentores (tabela 4.69). Entretanto, os resultados 

apresentados na tabela da ANOVA (tabela 4.71) indicam que essa diferença não é 

estatisticamente importante. 

Independente do mentor estar ou não no mesmo departamento do 

mentorado, haverá a percepção de acessibilidade por parte deste último. Muito 

provavelmente porque o senso de responsabilidade para o cumprimento de suas atividades 

acrescido da necessidade/vontade de aprender possa levar o mentorado a procurar seu 

mentor, independente do departamento em que esteja trabalhando. 

Resumindo as características demográficas da pesquisa, conclui-se que: a 

amostra é essencialmente feminina, com idade superior a 41 anos, que possui uma renda de 

até 8 salários mínimos. Como conseqüência da exigência de mercado, a amostra se dedicou 

à melhoria curricular, completando o ensino superior. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

Quadro 1 - Quadro comparativo de associação entre fatores e variáveis 

 

FATORES/ 
VARIÁVEIS 

COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

(CO) 

PERCEPÇÃO 
DE EFICIÊNCIA 
DA MENTORIA 

(EFICMENT) 

SATISFAÇÃO 
COM A 

MENTORIA 
(SATISFAÇ) 

PERCEPÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE AO 

MENTOR 
(ACESSIBI) 

Presença/ausência  do 
mentor(TEVEMENT) 

SIM 
(Teve mentor > CO) 

H1 

- - - 

Tipo de mentoria 
(TIPOMENT) 

NÃO 
H2 

NÃO 
H6 

NÃO 
H10 

NÃO 
H14 

Forma de participação 
(FORMAPAR) 

SIM 
MARGINALMENTE 

ASSOCIADO (P=0,071) 
H3 

NÃO 
 

H7 

SIM 
(Voluntária – maior 

satisfação) 
H11 

SIM 
(Voluntária – maior 

acesso) 
H15 

Departamento do mentor 
(DEPTMENT) 

NÃO 
 

H4 

NÃO 
 

H8 

NÃO 
 

H12 

NÃO 
 

H16 
Nível de renda 
(RENDAREC) 

NÃO 
H5 

NÃO 
H9 

NÃO 
H13 

- 

FATORES/ 
VARIÁVEIS 

COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

(CO) 

PERCEPÇÃO 
DE EFICIÊNCIA 
DA MENTORIA 

(EFICMENT) 

SATISFAÇÃO 
COM A 

MENTORIA 
(SATISFAÇ) 

PERCEPÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE AO 

MENTOR 
(ACESSIBI) 

Presença/ausência  do 
mentor(TEVEMENT) 

SIM 
(Teve mentor > CO) 

H1 

- - - 

Tipo de mentoria 
(TIPOMENT) 

NÃO 
H2 

NÃO 
H6 

NÃO 
H10 

NÃO 
H14 

Forma de participação 
(FORMAPAR) 

SIM 
MARGINALMENTE 

ASSOCIADO (P=0,071) 
H3 

NÃO 
 

H7 

SIM 
(Voluntária – maior 

satisfação) 
H11 

SIM 
(Voluntária – maior 

acesso) 
H15 

Departamento do mentor 
(DEPTMENT) 

NÃO 
 

H4 

NÃO 
 

H8 

NÃO 
 

H12 

NÃO 
 

H16 
Nível de renda 
(RENDAREC) 

NÃO 
H5 

NÃO 
H9 

NÃO 
H13 

- 

FATORES/ 
VARIÁVEIS 

COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

(CO) 

PERCEPÇÃO 
DE EFICIÊNCIA 
DA MENTORIA 

(EFICMENT) 

SATISFAÇÃO 
COM A 

MENTORIA 
(SATISFAÇ) 

PERCEPÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE AO 

MENTOR 
(ACESSIBI) 

Presença/ausência  do 
mentor(TEVEMENT) 

SIM 
(Teve mentor > CO) 

H1 

- - - 

Tipo de mentoria 
(TIPOMENT) 

NÃO 
H2 

NÃO 
H6 

NÃO 
H10 

NÃO 
H14 

Forma de participação 
(FORMAPAR) 

SIM 
MARGINALMENTE 

ASSOCIADO (P=0,071) 
H3 

NÃO 
 

H7 

SIM 
(Voluntária – maior 

satisfação) 
H11 

SIM 
(Voluntária – maior 

acesso) 
H15 

Departamento do mentor 
(DEPTMENT) 

NÃO 
 

H4 

NÃO 
 

H8 

NÃO 
 

H12 

NÃO 
 

H16 
Nível de renda 
(RENDAREC) 

NÃO 
H5 

NÃO 
H9 

NÃO 
H13 

- 

87 

Com relação às hipóteses envolvendo comprometimento organizacional, 

encontrou-se que (Quadro 1): 

1) o fato de se ter mentor, está associado ao Comprometimento 

Organizacional; tal achado está consoante com o que diz a literatura (RAGINS et al., 2000 

apud AZEVEDO e DIAS, 2002), no que tange ao fato de que ter mentor facilita a 
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convivência do mentorado na organização, principalmente no que tange ao aprendizado 

profissional. 

2) a forma de participação voluntária está apenas marginalmente associado a 

Comprometimento Organizacional; acreditava-se que o voluntariado, por se tratar de uma 

ação espontânea, estivesse associado a esta variável. O resultado encontrado pode ser 

devido ao fato dos secretários terem/estarem trabalhando em organizações com estruturas 

formais, onde até a forma de participação em processos como a mentoria são encarados 

como obrigatórios, porque advêm da cúpula administrativa. 

3) Nem o tipo de mentoria nem o departamento do mentor, nem tão pouco o 

nível de renda estão associados a Comprometimento. Tal resultado surpreendeu a autora, 

uma vez que o mais comum, pela falta dessa cultura é acontecer a mentoria informal, com 

encontros menos estruturados (KRAM, 1985), o que, poderia agradar mais aos secretários, 

o que não aconteceu. A população pertence, provavelmente, observada a idade da maioria, 

a uma ala mais conservadora de profissionais. Acreditava-se que o fato do mentor estar 

mais próximo do mentorado, levasse a atitudes que caracterizam o Comprometimento, 

como por exemplo, não deixar a organização, tendo em vista, que o secretário percebe que 

a organização se preocupa com ele. Mas, isso também não aconteceu. Tal resultado traduz 

a possibilidade do mentor não estar na organização, podendo ser um amigo, um parente, ou 

algum ex-colega de trabalho. O resultado do nível de renda não estar associado a 

Comprometimento pode retratar que para os secretários, ter um nível de renda elevado é 

bom, porém não é o mais importante, pode haver outros fatores que levem o profissional a 

não deixar a organização, por exemplo. 

4) A forma de participação, o departamento do mentor e o nível de renda não 

estão associados à percepção de eficiência da mentoria. Muito provavelmente existem 

outros fatores que façam com que os secretários percebam a mentoria como eficiente. Um 
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exemplo claro disso é o raciocínio de qual o ganho profissional, como desenvolvimento da 

carreira, o indivíduo tem participando de um processo como este, independente de quanto 

ganhe. 

5) No que tange à satisfação com o processo de mentoria, concluiu-se que a 

mentoria formal está mais associada do que a informal e que o voluntariado gera maior 

satisfação do que a obrigatória. O departamento do mentor e o nível de renda não estão 

associados. A mentoria formal foi a preferida pela maioria dos secretários, muito 

provavelmente, porque, pertencendo a ala mais conservadora da classe, sintam-se mais a 

vontade com regras claras, bem definidas e processo mais formal de estruturação dos 

encontros. O voluntariado gera mais satisfação do que a forma obrigatória de participação, 

tendo em vista que o indivíduo toma a iniciativa de participar do processo, não sendo 

imposto esse ato. Se o processo gerar satisfação no geral, particularmente no que tange à 

relação interpessoal, o mentor fazer parte do mesmo departamento do mentorado ou não, 

independente de quanto ele ganhe a nível de salário, não vai alterar sua satisfação com o 

processo. 

6) Quanto à percepção de acessibilidade do mentor, a forma de participação 

voluntária está mais associada que a obrigatória. Possivelmente, porque tem-se encontros à 

medida em que as necessidades vão aparecendo, levando à procura de um pelo outro e de 

uma forma mais comprometida. Isso acontece independente do tipo de mentoria e do 

departamento do mentor. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

5 
Conclusões e Sugestões  
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A mentoria possui potenciais e limitações. A importância das relações no 

mundo do trabalho e no desenvolvimento da carreira não foi suficientemente estudado. 

A autora concluiu que, pela idade dos respondentes, os alunos do curso de 

graduação, pelo menos da UFPE, não se sentem atraídos para a busca da filiação ao 

sindicato da categoria. 

A autora, atual diretora Cultural do SINSEPE e Coordenadora de Extensão e 

Eventos do Departamento de Ciências Administrativas da UFPE, em reunião com os 

demais membros da Diretoria, iniciou os trabalhos de planejamento das atividades que 

podem diminuir essa distância. Oferta de Cursos de Extensão, ministrados em convênio 

com a UFPE, são um exemplo. Para tanto já estão sendo enviados via e-mail aos 

associados uma enquete sobre os cursos que gostariam que o SINSEPE promovesse. Essa 

enquete será extensiva aos alunos de graduação das cinco IES do Estado de Pernambuco.  

Os resultados da enquete possibilitarão ao SINSEPE o planejamento de 

cursos, oficinas, Workshops e palestras. Acredita-se que será possível direcionar os cursos 

para as necessidades dos respondentes. 

No momento em que o estudante/profissional se dirige ao sindicato para a 

realização dos cursos, terá oportunidade de conhecer um pouco mais sobre suas opções em 

prol da categoria. 
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No que se refere à desatualização cadastral, a autora se compromete, após a 

consecução da autorização dos respondentes, a fornecer os dados pessoais à Secretaria do 

SINSEPE, auxiliando na atualização cadastral. 

Os resultados da pesquisa demonstram claramente que as organizações podem e 

devem estimular o fato de seus funcionários terem mentor, auxiliando na melhor 

adaptação, principalmente no momento da chegada do novo funcionário, uma vez que tal 

procedimento pode levar ao Comprometimento Organizacional. A forma de participação 

(obrigatória/voluntária) deve ser discutida com os participantes do processo, vez que os 

dados revelaram que o voluntariado ficou apenas marginalmente associado ao 

Comprometimento. 

Registra-se que o processo de mentoria não deve ser confundido com o 

Treinamento Introdutório, técnica de socialização que ocorre quando da chegada de um 

novo funcionário. A mentoria é um processo muito mais aprofundado que o treinamento, 

pois se preocupa com o desenvolvimento da carreira do mentorado. 

O estudo revelou que para maior satisfação dos envolvidos no processo de 

mentoria, o ideal é que a mentoria seja formal e que a escolha dos pares para esse trabalho 

seja voluntária. A preferência pela formalidade muito provavelmente é fruto do 

conservadorismo da amostra e o voluntariado na escolha converge para o senso comum, 

uma vez que parece bom ter-se a liberdade de escolha das pessoas com as quais vai se 

trabalhar. Ademais, essa é a forma que também se caracteriza como melhor no que se 

refere à acessibilidade ao mentor, pois para as organizações é importante que os envolvidos 

no processo percebam seus mentores como pessoas acessíveis. 

Como sugestão de estudos futuros, recomenda-se o mesmo estudo em dois 

patamares. O primeiro, em nível local, através do banco de dados da Delegacia Regional 

do Trabalho, onde o egresso deve registrar seu diploma de bacharel, aumentando, 
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consideravelmente, a amostra. O segundo, em nível nacional, contando com a participação 

de todos os sindicatos estaduais e o apoio da Federação (FENASEC). 

Além desses, um estudo mais aprofundado sobre mentoria na área de 

secretariado pode ser desenvolvido. Saber se os Secretários passaram ou estão passando 

pela experiência de serem mentores de outros profissionais, seja na organização em que 

atuam ou não, detectar dificuldades e sugerir melhorias no processo de mentoria, bem 

como fazer um diagnóstico desta situação a nível nacional podem trazer grande 

contribuição ao tema. 

Com esses níveis de análise, poder-se-ia traçar de maneira mais completa, o 

perfil da mentoria para os secretários de todo o Brasil. 
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MEDIDAS DE COMPROMETIMENTO VALIDADAS POR BASTOS (2000) 

 
 
Escala de Mowday de Comprometimento Organizacional 
 
A seguir, você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever o significado de 
vários aspectos do seu mundo de trabalho. Registre no espaço, o número que corresponde à 
sua posição frente ao item, utilizando a seguinte escala: 
 
1 – Discordo plenamente  5 – Concordo levemente 
2 – Discordo muito 4 – Não discordo, nem       

      concordo 
6 – Concordo muito 

3 – Discordo levemente  7 – Concordo plenamente 
 
Conversando com amigos, eu sempre me refiro à organização como uma 
grande instituição para a qual é ótimo trabalhar. 

 

Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores definidos 
pela organização onde trabalho. 

 

Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização 
onde trabalho. 

 

A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para 
meu progresso no desempenho do trabalho. 

 

Eu me sinto contente por ter escolhido esta organização para trabalhar, 
comparando com outras organizações que considerei na época da 
contratação. 

 

Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho.  
Para mim, esta é a melhor organização para se trabalhar.  
Decidir trabalhar nesta organização foi um erro da minha parte.  
Eu sinto pouca lealdade para com a organização onde trabalho.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 

PESQUISA: 
 
 
 

A relação entre mentoria e o nível de Comprometimento Organizacional dos 
Secretários e Secretárias filiados ao Sindicato da Categoria no Estado de Pernambuco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário para coleta de dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestranda: Simone Dias de Azevedo 
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 A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever o 
significado de vários processos do seu mundo de trabalho. Registre no espaço, o número 
que corresponde à sua posição frente ao item, utilizando a seguinte escala: 
 
1 – Discordo plenamente  5 – Concordo levemente 
2 – Discordo muito 4 – Nem concordo, nem discordo 6 – Concordo muito 
3 – Discordo levemente  7- Concordo plenamente 
 
1 – Conversando com amigos, eu sempre me refiro à minha organização como uma 
grande instituição para o qual é ótimo trabalhar. 

1 2 3 4 5 6 7

2 – Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela 
organização onde trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7

3 – Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização onde 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7

4 – A organização em que trabalho inspira o melhor em mim, para meu progresso no 
desempenho do trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7

5 – Eu me sinto contente por ter escolhido esta organização para trabalhar, comparando 
com outras instituições que considerei na época da contratação. 

1 2 3 4 5 6 7

6 – Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho. 1 2 3 4 5 6 7
7 – Para mim, esta organização é a melhor de todas as organizações para se trabalhar. 1 2 3 4 5 6 7
8 – Decidir trabalhar nessa organização foi um erro de minha parte. 1 2 3 4 5 6 7
9 – Eu sinto pouca lealdade para com a organização onde trabalho. 1 2 3 4 5 6 7
 
O mentor é “o indivíduo com larga experiência e conhecimento, comprometido com a 
carreira profissional dos seus mentorados.” (Kram, 1985) 
 
10 – Ao entrar na atual organização, você teve um mentor? 
(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não lembro 
 
Na questão 11, por favor, marque a resposta que melhor corresponder à sua opinião. 
 
11 – Meu mentor: 
(   ) é alguém com quem eu estou satisfeito 
(   ) tem sido eficiente no exercício do seu papel 
(   ) falha e atender as minhas necessidades 
(   ) desaponta-me 
 
Mentoria pode ser vista como formal ou informal. Mentoria formal é definida como sendo 
o processo que envolve relações contratadas, que tem duração média de seis meses a um 
ano, na qual ocorrem encontros esporádicos ou especificados no contrato, assinado pelas 
partes (Murray, 1991; Poldre, 1994 apud Ragins, 2000). Mentoria informal é sempre 
guiada pelas necessidades, desenvolve mútua identificação, na qual os mentores escolhem 
por mentorados aqueles que se apresentem como versões de si próprios, quando jovens; os 
mentorados, por sua vez, escolhem por mentores aqueles a quem enxerguem como modelo 
(Kram, 1985). 
12 – Como você definiria o programa de mentoria em sua organização? 
(   ) formal     (   ) informal     (   ) não sei 
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13 – O programa de mentoria que existe me minha organização é eficiente. 1 2 3 4 5 6 7
14 – O programa de mentoria que existe em minha organização permite que tenha 
acesso a mentores que de outra forma seriam inacessíveis.  

1 2 3 4 5 6 7

15 – Estou satisfeito com o programa de mentoria existente na minha organização. 1 2 3 4 5 6 7
16 – O programa de mentoria facilitou a forma de conseguir um mentor 1 2 3 4 5 6 7
17 – Eu não conseguiria um mentor se não fosse o programa existente na minha 
organização; 

1 2 3 4 5 6 7

18 – O programa de mentoria é perda de tempo 1 2 3 4 5 6 7
 
19 – A participação no programa é voluntária? 
(   ) Sim      (   ) Não     (   ) Não sei 
 
20 – Estamos interessados em saber como os pares de mentor e mentorado são formados. 
Por favor, marque a resposta que melhor define esse processo: 
 
(   ) Mentor e mentorado são pré-determinados pela organização. 
(   ) O mentor escolhe seu mentorado. 
(   ) É uma decisão mútua. 
(   ) Outra forma: _______________________________________ 
(   ) Não sei. 
 
21 – Qual é o objetivo principal do programa de mentoria na sua organização? 
 
(   ) Promover as carreiras dos participantes. 
(   ) Promover as carreiras das mulheres e outras minorias 
(   ) Promover orinetação geral para novos empregados 
(   ) Outro 
(   ) Não sabe 
 
22 – Qual a freqüência dos encontros entre você e seu mentor? 
(   ) 1 vez por semana  (   ) 2 vezes por semana  (   ) 3 vezes por semana 
(   ) Todos os dias  (   ) Outro. Especificar: _____________________________ 
 
23 – A quantos níveis hierárquicos acima de você seu mentor está/estava? 
(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 
 
24 – O seu mentor está/estava no mesmo departamento que você? 
(   ) Sim   (   ) Não  (   ) Não sei 
 
25 – A organização reconhece a participação do mentor enquanto exercendo esta função? 
(   ) Sim   (   ) Não  (   ) Não sei 
 
Precisamos saber um pouco mais sobre você. 
 
Nome:______________________________________ 
Contatos:       OPCIONAL  
 Fones: ________________________________ 
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 E-mail: _______________________________ 
 
 
 
26 – Idade: (   ) até 25 anos  (   ) de 26 a 30  (   ) de 31 a 35 
                  (   ) de 36 a 40  (   ) de 41 a 45  (   ) de 46 a 50 
       (   ) acima de 50 
 
27 – Sexo: 
     (   ) Masc.  (   ) Fem. 
 
28 – Estado civil: 
(   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo (   ) Desquitado  (   ) Outro 
 
29 – Escolaridade 
 
(   ) 1º grau incompleto (   ) 1º grau completo  (   ) 2º grau incompleto 
(   ) 2º grau completo  (   ) superior incompleto (   ) superior completo 
(   ) Pós-graduado 
 
30 – Posição na família: 
(   ) Chefe de família  (   ) cônjuge  (   ) Filho (a)  (   ) Parente 
 
31 – Nível de renda 
(   ) até 4 salários mínimos  (   ) de 5 a 8 salários mínimos 
(   ) de 9 a 12 salários mínimos (   ) de 13 a 16 salários mínimos 
(   ) de 17 a 20 salários mínimos (   ) Acima de 20 salários mínimos 
 
Por favor, revise o questionário e observe os eventuais itens incompletos. 
Reitero que total sigilo é garantido às suas respostas. 
Muito obrigada pela sua colaboração. Ela é de grande importância e é extremamente 
apreciada. 
 
        Cordialmente, 
 
 
 
        Simone Dias 
       Mestranda em Administração 
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ANEXO 3 
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ESCALA DESENVOLVIDA POR RAGINS ET AL. (2000) 
(Ainda não validada no Brasil) 

 
 

 A escala é tipo Likert, de sete pontos, que vão desde “Discordo totalmente” (1) a 
“Concordo totalmente” (7). 
 
Satisfação com o mentor (=0,83) 
 
 Meu mentor: 
 
  É alguém  com quem estou satisfeito 
  Tem sido eficiente no exercício do seu papel 
  Falha em atender as minhas necessidades (inversa) 
  Desaponta-me (inversa) 
 
Percepção de eficiência da mentoria (0,79) 
 
 O programa de mentoria que existe em minha organização é eficiente 

O programa de mentoria que existe em minha organização permite que tenha acesso 
a mentores que de outra forma seriam inacessíveis 

Estou satisfeito com o programa de mentoria existente em minha organização 
O programa de mentoria facilitou a forma de conseguir um mentor 
Eu não conseguiria um mentor se não fosse o programa existente em minha 

organização 
O programa de mentoria é perda de tempo (inversa) 
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