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RESUMO 

  

Este estudo verificou como ocorrem as relações informais de mentoria nos 

relacionamentos profissionais entre colegas mais experientes e novatos na Superintendência 

Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal – SRRF04, conforme o modelo de KRAM 

(1985) e validado por NOE (1988) (chamado de Modelo Internacional). A partir dessa 

verificação, foram construídos modelos de relações mentoria prospectados entre os 

profissionais da SRRF04. Para a produção dos resultados deste estudo foi utilizada uma 

abordagem de estudo de caso, seccional, de caráter descritivo, de categoria quantitativa e 

qualitativa. Os resultados indicaram que mais de 90% dos profissionais pesquisados 

confessaram ter participado de relações informais de mentoria. Quanto aos estudos sobre o 

exercício das funções de mentoria, observou-se que, em primeiro lugar, as mais importantes 

são aquelas que tratam da transferência de conhecimento e liderança. Em segundo lugar, as 

funções que mostram o profissional como modelo e as que incluem amizade e 

aconselhamento. Na comparação dos modelos prospectados com Modelo Internacional foram 

observadas fortes semelhanças estruturais. Entretanto houve diferenças razoáveis na 

composição das funções de mentoria e na importância dada a cada uma delas. Uma 

semelhança irrefutável entre os referidos modelos foi a constatação da divisão das funções de 

mentoria em duas categorias: I - funções de apoio ao desenvolvimento da carreira 

profissional;  II - funções de apoio psicossocial. Um resultado muito nítido que pôde ser 

observado foi, que na percepção dos profissionais pesquisados, as relações de mentoria 

atendem prioritariamente à transferência de conhecimento. 

Palavras-chave: mentoria; mentoria informal; mentoria formal, coaching. 



 

Abstract 
 
 

This study verified how the informal relationships of mentoring occur in the professional 

relationships among more experienced colleagues and beginners in the Superintendência 

Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal – SRRF04, according to KRAM's Model 

(1985) and validated by NOE (1988) (named International Model). Starting from of this 

verification were built relationships mentoring models prospected among professionals of this 

SRRF04. For the production of the results of this study was used a study approach of case, 

sectional, of descriptive character, of quantitative and qualitative category. The results 

indicated that more than 90% of the searched professionals confessed have participated  in 

informal relationships of mentoring. Regarding the studies on the mentoring functions 

exercise was observed that, in first place, the most important are those that treat for the 

transfer of knowledge and of leadership. In second place, the functions that show the 

professional as model and the ones that include friendship and counselling. In the comparison 

of the models prospected with International Model structural strong similarities were 

observed. However there were reasonable differences in the  composition mentoring functions  

and about the importance given to each one of them. An irrefutable likeness among the 

referred models was the verification of the division of the functions of mentoring in two 

categories: I -functions that prove development of the professional career;  II - functions that 

prove support psychosocial. A very clear result that could be observed was that in the 

professionals' searched perception mentoring relationships attend prioly to transference of 

knowledge. 

 
Words-key: mentoring; mentoring informal; mentoring formal; coaching. 
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1  Introdução 
 

 

Este estudo analisou, dentro do ambiente organizacional da Superintendência Regional 

da Receita Federal na 4a Região Fiscal - SRRF04 -, os relacionamentos entre profissionais, 

percebidos como funcionários experientes e competentes, e funcionários iniciantes, onde estes 

buscam apoio para o desenvolvimento de suas carreiras e também para seu desenvolvimento 

pessoal. 

A pesquisa teve abordagem de um estudo de caso, seccional, de caráter descritivo, de 

categoria quantitativa e qualitativa. Os resultados indicaram que mais de 90% dos 

profissionais pesquisados confessaram ter participado de relações informais de mentoria e que 

consideram muito importante a existência de programas formais de mentoria. No estudo sobre 

esses relacionamentos, buscou-se identificar semelhança com as relações informal de 

mentoria, através de um modelo desenvolvido por Kram (1985) e operacionalizado por Noe 

(1988), chamado de MODELO INTERNACIOAL. Os resultados ratificaram a existência de 

relações de mentoria na SRRF04 muito semelhantes às desenvolvidas no modelo de Kram e 

Noe. Para poder construir um perfil de RELAÇÕES DE MENTORIA existente na SRRF04, 

foram prospectados três modelos de mentoria a partir de comparações com o 

INTERNACIONAL: o IDEAL que foi construído mensurando-se o grau de importância das 

funções de mentoria; o PRATICADO e o ESPOSADO que foram construídos, mensurando-se 

o grau de freqüência da prática das funções de mentoria. Estes modelos prospectados 

emergiram bem semelhantes com o INTERNACIONAL em relação à estrutura, entretanto 

houve diferenças pontuais, estudadas nos capítulos 4 e 5. 
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1.1  A MENTORIA 

 

A mentoria é descrita com maiores detalhes no capítulo 2 que trata da  fundamentação 

teórica, mas, para facilitar a compreensão da contextualização desta pesquisa, serão 

antecipadas algumas definições.  

Conforme Kram (1985), mentoria é um relacionamento entre um jovem adulto e um 

adulto mais velho, mais experiente, que ajuda o indivíduo a navegar no mundo do trabalho. 

Parsloe e Wray (2001) observam que mentoria é uma relação de um para um que pode ser 

definida como um processo de apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal.  

A teoria percebe dois tipos de relações de mentoria nas organizações: a formal e a 

informal. A mentoria formal é administrada pela organização e geralmente desenvolvida por 

designação formal, com a seleção de mentores e mentorados (pares de uma relação de 

mentoria). A mentoria informal nasce espontaneamente entre pares com interesses similares, 

sem que haja a interferência da organização (CHAO, WALZ e GARDNER, 1992). 

Conforme o modelo da pesquisadora Kram (1985), para constatar a existência de 

relações de mentoria é necessário reconhecer se ocorre, nas relações profissionais, a prática de 

funções de mentoria que são elementos fundamentais do referido modelo. 

Conforme a pesquisadora, há duas categorias de funções de mentoria exercidas pelo 

mentor: as relacionadas com o apoio ao desenvolvimento da carreira profissional e as de 

apoio psicossociais, que são relacionadas com o desenvolvimento pessoal do indivíduo. 
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Entre as funções psicossociais estão a amizade e o aconselhamento. Entre as 

relacionadas com o desenvolvimento da carreira está a função patrocínio, quando o mentor 

apóia o mentorado publicamente, em reuniões formais ou em conversas informais, ajudando-o 

a construir uma boa reputação e ter visibilidade dentro da organização, conseqüentemente 

possibilitando-lhe ascensão profissional.  

 Para verificar a existência de relações de mentoria dentro das organizações e desenhar 

o perfil dessas relações é preciso: I - constatar se existe a prática das referidas funções de 

mentoria; II - qual o grau de importância percebida para cada uma delas (declara o perfil 

desejado da relação de mentoria); III - quais as respectivas freqüências com que são 

praticadas (declara o perfil praticado da relação de mentoria). 

Essa verificação foi realizada através de um instrumento desenvolvido por Noe 

(1988), que integra a parte IV dos questionários constantes no Apêndice C desta pesquisa, e 

descrito no capítulo 3, que trata da metodologia utilizada. Esse instrumento foi construído 

para validar o modelo desenvolvido por Kram (1985), que obteve confirmação em sua 

validação, conforme conclusão do autor.  

Quanto aos benefícios propiciados pela mentoria, Zey (1997) observa que programas 

de mentoria geram benefícios para o mentorado, para o mentor e para a organização. Portanto, 

trata-se de um fenômeno social nas organizações em que todos ganham. Uma abordagem 

mais aprofundada sobre os benefícios proporcionados em programas de mentoria foi feita no 

capítulo 2 de Fundamentação Teórica, tópico 2.11. 
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1.2  A mentoria no mundo e no Brasil 

Em 1988, Zey informou que mais de cem grandes corporações nos EUA tinham 

adotado programas formais de mentoria (Ex: Johnson & Johnson; Bellcore; AT&T Bell 

Laboratories e Merrill Linche). 

No Brasil, apesar de poucas empresas lidarem com mentoria, já há grandes 

corporações, como Petrobrás, Promom e Natura, que já perceberam a importância da mentoria 

(BERNHOEFT, 2003). 
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1.3  Contexto da pesquisa 

 

Este estudo terá como campo de pesquisa os profissionais a serviço na região 

jurisdicionada pela SRRF04, descrito no capítulo 3 de Metodologia, conforme dados  

informados pela área de Gestão de Pessoas que constam no Apêndice B. 

Diversas funções exercidas por profissionais da SRRF04 exigem muito senso de 

competência e segurança em suas ações, pois as conseqüências de erros podem afetar 

gravemente os interesses de terceiros, da Administração Pública e conseqüentemente o 

próprio profissional. Dessa forma, o apoio de um profissional experiente a um novato torna-se 

mais relevante. Percebe-se que essas relações profissionais de apoio existem na SRRF04, mas 

de forma espontânea e reduzida à capacidade desses profissionais conseguirem estabelecer 

essas relações, por afinidades, por solidariedade ou por quaisquer outras virtudes humanas 

quem conduzem ao convívio solidário. 

Diante dessas declarações respaldadas no mundo acadêmico, dentre outras no mesmo 

nível de idoneidade, acredita-se ter sido relevante a realização deste estudo, pois contribuirá 

para a SRRF04, levando-a a conhecer melhor como se desenvolvem, informalmente e de 

forma espontânea, seus profissionais dentro do ambiente de trabalho. Dessa forma, a SRRF04 

poderá intervir para aperfeiçoar um processo já existente, mas com uma consciência mais 

nítida de seu ambiente e com o conhecimento das teorias existentes sobre o assunto. Também 

contribuirá com o mundo acadêmico agregando seus resultados aos já conquistados por outras 

pesquisas e assim ajudando a construir uma teoria adequada ao perfil de mentoria praticada no 

Brasil. 
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1.4  Pergunta de pesquisa e objetivos 

 

1.4.1  Pergunta de pesquisa 

Diante do exposto nos tópicos anteriores desta introdução e para  alcançar os 

resultados deste estudo, foi elaborada uma pergunta de pesquisa, descrita a seguir, para 

orientar o desenvolvimento deste estudo. 

“Em que medida as relações profissionais na SRRF04 entre colegas mais experientes e 

novatos podem ser categorizadas como relações de mentoria informal, conforme o modelo de 

Kram, operacionalizado por Noe?” 

 

1.4.2  Objetivos 
 

1.4.2.1  Objetivo geral 
O objetivo geral deste estudo é contribuir com a construção de um MODELO DE 

RELAÇÃO DE MENTORIA adequado à cultura brasileira a partir do modelo de Kram, 

operacionalizado por Noe. E para o alcance desse objetivo desdobrou-se a orientação desse 

estudo nos objetivos específicos descritos a seguir. 
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1.4.2.2  Objetivos específicos 

I) Identificar as funções de mentoria praticadas entre os funcionários da SRRF04, 

conforme modelo proposto por Kram (1985) e Noe (1988).  

II) Mensurar a importância percebida das referidas funções na visão de todos 

pesquisados respondentes e, dessa forma, identificar o perfil de relação de mentoria ideal. 

III) Mensurar a freqüência com que se praticam as referidas funções na percepção dos 

pesquisados, enquanto mentorado, e dessa forma identificar o perfil de relação de mentoria 

praticado. 

IV) Mensurar a freqüência com que se praticam as referidas funções na percepção dos 

pesquisados, enquanto mentores, e desta forma identificar o perfil de relação de mentoria 

esposado. 

V) Identificar quem são os mentores potenciais e efetivos, conforme a percepção dos 

pesquisados. 

VI) Identificar o perfil dos mentores potenciais e efetivos. 

VII) Identificar razões fundamentais que levaram os mentorados a eleger os seus 

respectivos mentores. 

VIII) Mensurar a importância que os profissionais da SRRF04 avaliam sobre a 

existência de programas de mentoria. 

IX) Desenvolver uma proposta de programa formal de mentoria adequado à cultura 

organizacional da SRRF04, a partir da combinação dos perfis de relações de mentoria 

identificados. 
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1.5  Justificativa 

 

As razões do interesse em comparar, academicamente, os relacionamentos 

profissionais na SRRF04 com as relações de mentoria são pelo menos três: I - os benefícios 

percebidos pelas possíveis relações de mentoria existentes na SRRF04 que podem ser 

maximizados numa formalização dessas relações; II - a constatação desses benefícios 

ratificada por diversos pesquisadores, conforme descrito na Fundamentação Teórica; III - o 

fato de a maioria das grandes corporações nos EUA e na União Européia adotarem 

crescentemente programas formais de mentoria. 

Os estudos no ambiente acadêmico sobre o fenômeno da mentoria são recentes e 

devido a sua grande importância percebida por esse universo e pelas grandes empresas na 

Europa e EUA, têm-se intensificado bastante as pesquisas e o uso de programas de mentoria. 

Entretanto, conforme já citado neste texto, no Brasil, os estudos e a prática sobre mentoria 

ainda são raros. Não obstante, devido aos resultados positivos dos estudos já realizados e à 

importância que as grandes empresas norte-americanas e européias deram à prática da 

mentoria, tornou-se imprescindível pesquisar e desenvolver programas de mentoria adequados 

à realidade brasileira, partindo-se dos estudos e experiências já existentes.  
Outro propósito deste estudo foi contribuir com a SRRF04, estudando como o 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus profissionais ocorre na socialização dos 

funcionários inexperientes com outros experientes através da utilização do modelo 

desenvolvido por Kram (1985) e Noe (1988). 
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Na conclusão deste trabalho a SRRF04 tem uma análise sobre a forma como seus 

profissionais trocam experiências com o propósito de desenvolvimento profissional e pessoal 

e uma proposta de programa formal de mentoria de acordo com sua realidade e com o que as 

teorias atualmente aceitas propõem. 
Outro propósito foi o de contribuir, também, para  o mundo acadêmico brasileiro 

agregando os resultados obtidos nesta pesquisa a outras já realizadas no Brasil e assim 

ajudando a construir uma teoria com um perfil de mentoria adequada à cultura brasileira. 

A SRRF04 foi escolhida devido à importância e ao interesse confessados por esta 

organização pelo assunto, conforme documento no Apêndice A desta pesquisa. 

Outro motivo que inspirou a escolha da SRRF04 como campo de pesquisa é a grande 

acessibilidade que o pesquisador terá aos pesquisados, pois já é funcionário da referida 

organização desde 1993. Já ocupou vários cargos de chefia, sendo atualmente assessor da 

Divisão de Programação e Logística da SRRF04. Também obteve autorização e apoio para a 

realização da pesquisa, inclusive para afastamento remunerado quando necessário, conforme 

documentos acostados aos  Apêndices A. 
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2  Fundamentação teórica 
 

 

Conforme os objetivos e a pergunta de pesquisa deste estudo, foram construídos 

conceitos que deram suporte teórico sobre o fenômeno da mentoria. Especificamente, foram 

tratados os temas descritos a seguir. 

Definições de mentoria; tipos de relação de mentoria; definição de mentor e 

mentorado; relação e descrição das funções de mentoria que possibilitam constatar a 

existência e caracterizar o perfil das relações de mentoria em um ambiente organizacional. 

Fases das relações de mentoria; variáveis organizacionais que afetam as relações de 

mentoria; características dos mentores, dos mentorados, da relação e da organização que 

podem causar impactos nas relações de mentoria; dificuldades potenciais de um programa de 

mentoria; benefícios alcançáveis num programa de mentoria. 
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2.1  Origem da mentoria 

 

A idéia de mentoria é datada em torno de 800 anos antes da era cristã, derivada da 

mitologia grega, a Odisséia escrita por Homero, na qual Odisseu ou Ulisses, Rei de Ithaca, 

confiou a guarda de seu filho, antes de partir para a guerra de Tróia, para Mentor que já 

trabalhava como mestre e conselheiro e era a pessoa responsável por preparar Telêmaco para 

substituir o pai no comando de seu reino (Shea, 2001). 

No final do século XVII, um educador francês chamado François de Salignac de La 

Mothe-Fénelon escreve “As Aventuras de Telêmaco” (1699). Neste livro, a relação de Mentor 

com o filho de Ulisses, com todos os seus detalhes, é o centro da narrativa. 

Enquanto a Odisséia concentra-se mais nas experiências de Ulisses, o livro de Fénelon 

focaliza especialmente a educação de Telêmaco, ele foi tutor do neto de Luis XIV e seu livro, 

no século XVIII, inspirou muitos pedagogos.  

Graças a Fénelon, a palavra mentor renasceu depois de três milênios e está presente 

em nossa linguagem atual.  A partir daí, o termo mentor (como substantivo comum) passa 

então a ser utilizado para designar, em geral, a relação entre um adulto mais experiente e um 

jovem iniciante. Uma relação na qual o mentor provê orientação, instrução e encorajamento 

para o desenvolvimento da competência e caráter do jovem. Academicamente, a mentoria foi 

definida muito recentemente, conforme descrito a seguir. 
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2.2  Definição sobre mentoria 
 

 

Existem diversas definições sobre mentoria, não havendo, portanto, consenso integral 

sobre o assunto. Entretanto, apesar de não haver um consenso integral sobre uma definição de 

mentoria, existe a idéia de que, no mínimo, ela é um meio natural de desenvolvimento pessoal 

e profissional. 

Neste estudo foi adotada, como esteio da fundamentação teórica, a definição de Kram 

(1985) sobre mentoria: “um relacionamento entre um indivíduo adulto mais experiente e um 

indivíduo mais jovem, quando o mais experiente ajuda o mais jovem a aprender a navegar no 

mundo do trabalho.” 

Vale ressaltar diferenças e semelhanças entre os termos mentoria e coaching, pois 

existem algumas literaturas que fazem distinções entre eles e outras os tratam como sinônimo. 

Entretanto neste estudo será adotada a definição de Kram (1988) que classifica o 

coaching como uma das funções de carreira nas relações de mentoria, onde existe uma relação 

de liderança entre mentor e mentorado, pois o mentor atua como um técnico de um time de 

competição, propondo estratégias e estimulando seus comandados a alcançarem seus 

objetivos. Para Noe (1988), que concorda com Kram, o coaching é uma estratégia utilizada 

pelos mentores para alcançar objetivos no trabalho. 
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2.3  Tipos de relação de mentoria 

 

Conforme os estudos feitos até agora, existem dentro das organizações dois tipos de 

relações de mentoria: o Informal e o Formal, os quais diferem fundamentalmente na estrutura 

adotada e na duração da relação. As principais características e diferenças entre os dois tipos 

serão abordadas nas duas seções a seguir. 

 

2.3.1  Mentoria informal 

Kram (1988) observa que os relacionamentos de mentoria informal não são 

estruturados pela empresa e dessa forma a iniciativa da relação de mentoria é das partes. Além 

disso, a duração transcorre entre três e seis anos. Assim, os relacionamentos informais de 

mentoria desenvolvem-se através de uma mútua identificação, onde um mentor escolhe um 

mentorado, através do qual ele viu uma versão mais jovem de si, e os mentorados escolhem 

seus mentores em função de os perceberem como modelos. 

Os relacionamentos de mentoria informal desenvolvem-se fundamentados numa 

percepção de competência e de conforto interpessoal (KRAM, 1983; OLIAN et al, 1988). Os 

membros de um relacionamento informal de mentoria reportam uma mútua atração no seu 

desenvolvimento (KRAM, 1988).  
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2.3.2  Mentoria formal 

A relação formal de mentoria, também chamada de programa formal de mentoria, é 

estruturada pela organização, onde mentor e mentorados são indicados e a duração ocorre 

entre seis meses e um ano (KRAM, 1988). MURRAY (2001) acrescenta que o formato e a 

freqüência do contrato de relacionamento de mentoria formal possuem a assinatura de ambas 

as partes, o que não acontece com a mentoria informal.  



 28
 
 

 

 

2.4  Mentor e mentorado 

 

Mentores são pessoas percebidas como indivíduos experientes e competentes e são 

comprometidos a proporcionar apoio e desenvolvimento às carreiras dos mentorados (KRAM, 

1985).  

Mentor é a pessoa que supervisiona a carreira e o desenvolvimento pessoal de outro 

indivíduo, geralmente mais jovem, ensinando, aconselhando, e oferecendo apoio psicológico 

e, às vezes, promovendo e ou patrocinando o mentorado (ZEY, 1997). 

Diante do exposto sobre mentores, pode-se concluir que um mentor, necessariamente, 

tem que ser percebido como uma pessoa experiente, competente, que inspire confiança e que 

esteja espontaneamente disposta a ajudar uma outra pessoa a desenvolver-se 

profissionalmente e pessoalmente. 

O mentorado dentro de um ambiente organizacional, geralmente, é um indivíduo 

adulto, jovem e inexperiente na profissão, que busca apoio para o desenvolvimento de sua 

carreira profissional e seu desenvolvimento pessoal.  
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2.5  Fases de uma relação de mentoria 

 

Conforme Kram (1988), qualquer relação de mentoria transcorre em fases. Kram 

(1983) e Bernhoft (2001) observam que as relações de mentoria desenvolvem-se em quatro 

fases.  

A INICIAÇÃO é a primeira fase, quando se começa a estabelecer a relação de 

mentoria. Conforme Clutterbuck (1991), a relação de mentoria tem sua origem no aprendiz. 

Numa relação informal percebe-se mais claramente esse fenômeno social, pois é o mentorado 

quem sente a necessidade de apoio e também é ele quem percebe a pessoa suficientemente 

competente e apta para ajudá-lo. Na mentoria formal, o par é indicado pela organização, mas 

mesmo assim, a legitimação da relação será chancelada primeiro pelo mentorado. Em 

contrapartida, o mentor reconhece o mentorado como alguém que deseja uma atenção especial 

dentro da organização (KRAM, 1983). 

Num programa informal de mentoria, essa fase transcorre num período de seis a doze 

meses, caracterizada fundamentalmente pelo mútuo conhecimento. Num programa formal, a 

duração dessa fase é bem menor, pois se trata de um evento sistematizado que visa também à 

otimização do tempo. 

Portanto, a duração depende de como a estrutura for estabelecida. Conforme já foi 

citado neste texto, os programas de mentoria formal têm uma duração de seis meses a um ano 

(KRAM, 1988). De qualquer forma, num programa formal de mentoria buscam-se, tanto 

quanto possível, a espontaneidade e a legitimação mútua da relação, as quais existem num 

programa informal. 
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A CULTIVAÇÃO é a segunda fase, que acontece imprescindivelmente se houver 

sucesso na primeira, quando ocorreu o amadurecimento da relação. Nessa fase, mentor e 

mentorado aprofundam o conhecimento mútuo. Kram (1983) observa que a fase de cultivação 

poderia ser o período, no qual, as funções de mentoria poderiam ser maximizadas. Essa é a 

mais longa das fases, pois representa cerca de 65% do tempo, conforme as mensurações feitas 

por Kram (1988). 

A SEPARAÇÃO estrutural e psicológica entre os parceiros da relação de mentoria é a 

terceira da fase. Nessa fase as funções de mentoria praticadas pelo mentor são atenuadas e o 

mentorado já age com mais independência. 

Como na fase inicial, a duração da fase de separação também é curta em relação à fase 

de cultivação, mas também é importante, pois, para maximizar a produção dos benefícios das 

funções, faz-se necessário que a relação continue, mesmo que a distância.  

Na REDEFINIÇÃO, que é a quarta e última fase, a relação entre os parceiros evolui 

para um relacionamento de ajuda mútua de desenvolvimento e pode continuar também em 

forma de amizade (KRAM, 1983).  
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2.6  Funções de mentoria 

 

Conforme Kram (1988), as funções de mentoria estão agrupadas em duas categorias: 

FUNÇÕES de CARREIRA e FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS. Cada uma dessas categorias se 

dividem em diversas funções.  

 

2.6.1  Funções de CARREIRA 

São aquelas que tratam do desenvolvimento profissional do mentorado.  

PATROCÍNIO é uma função praticada com muita freqüência, quando o mentor apóia 

o mentorado publicamente, em reuniões formais ou em conversas informais, ajudando-o a 

construir uma boa reputação e ter visibilidade dentro da organização, conseqüentemente 

possibilitando-lhe ascensão profissional. 

EXPOSIÇÃO-VISIBILIDADE ocorre quando o mentor proporciona ao mentorado a 

oportunidade deste demonstrar sua competência no desempenho de tarefas e na incumbência 

de responsabilidades.  

PROTEÇÃO inclui uma inversão à função exposição-visibilidade, pois, num 

determinado estágio, pode não ser prudente ou interessante expor o mentorado, quando este 

ainda não está preparado para agir com a competência necessária. Nssta função o mentor 

procura reduzir o risco de prejuízo à reputação do mentorado. 

COACHING é a função em que o mentor atua também como líder. O mentor atua 

como um treinador de um time de competição, sugerindo estratégias, estímulos e feedback 

para que o mentorado atinja suas aspirações de carreira (DREHER e DOUGERTTY, 1997). 
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PROMOÇÃO DE TAREFAS DESAFIADORAS são apoiadas por treinamento e 

feedback e desenvolvem competências específicas e senso de realização profissional, pois 

essa função desenvolve a experiência do mentorado tornando-o um referencial de 

competência. 

 

2.6.2  Funções psicossociais 

São aquelas que tratam do desenvolvimento pessoal do mentorado dentro da 

organização, proporcionando-lhe senso de competência, clareza, identidade profissional e 

eficácia profissional. 

MODELAGEM DE PAPÉIS é oferecido pelo mentor ao mentorado como referência 

assumindo atitudes, valores e comportamentos adequados à organização e identificados pelo 

mentorado como desejáveis e corretos. 

  Nessa função o mentorado identifica-se com seu mentor e descobre características 

ainda não percebidas e o mentor redescobre características suas esquecidas. 

ACEITAÇÃO-E-CONFIRMAÇÃO oferecida pelo mentor dá apoio e encorajamento 

para o mentorado. Em contrapartida, após o mentorado já ter alcançado um nível alto de 

desenvolvimento, a aceitação-e-confirmação do mentorado revela o seu reconhecimento à 

competência do mentor. Dessa forma, essa função traz benefícios para ambos. 



 33
 
 

ACONSELHAMENTO possibilita o mentor ajudar ao mentorado em suas 

preocupações pessoais, como ansiedades, inseguranças, que podem afetar sensivelmente seu 

desempenho no trabalho e prejudicar seu desenvolvimento. Nessa função o mentor assume 

também o papel de confidente. 

AMIZADE é um pré-requisito fundamental para o sucesso de uma relação de 

mentoria, pois ela proporciona satisfação e espontaneidade na relação. A amizade estabelecida 

proporciona ao mentorado sentir-se amigo do mentor e para o mentor a amizade também traz 

satisfação. 

                  
Quadro 1 (2) - Resumo das funções de mentoria 

FUNÇÕES DE CARREIRA 
Orientadas ao desenvolvimento da carreira 

FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 
Orientadas ao desenvolvimento pessoal  

PATROCÍNIO MODELO de PAPÉIS 
EXPOSIÇÃO-e-VISIBILIDADE ACEITAÇÃO-e-CONFIRMAÇÃO 
PROTEÇÃO ACONSELHAMENTO 
COACHING AMIZADE 
PROMOÇÃO de TAREFAS DESAFIADORAS  

 

Os estudos atuais percebem que as diversas relações de mentoria  configuram as 

funções a serem praticadas de maneiras diferentes, ou seja, conforme suas demandas. Na 

próxima sessão far-se-á uma abordagem sobre o exercício das funções nas relações de 

mentoria. 
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2.7  O exercício das funções mentoria 

 

Como já foi relatado neste texto, as funções de mentoria de carreira e psicossociais não 

são rigidamente distintas e algumas características da relação podem afetar a existência e a 

importância das diversas funções, como as habilidades e capacidades interpessoais dos 

parceiros. 

No transcorrer da relação de mentoria, mentorado e mentor se transformam e daí 

também podem ocorrer alterações na importância e freqüência das funções de mentoria. 

Na maioria das relações de mentoria não são oferecidas ou praticadas todas as funções 

(KRAM, 1988). Nas diversas relações de mentoria as funções oferecidas variam (RAGINS, 

1997). 

As relações de mentoria que oferecem todas as funções de carreira e psicossociais são 

consideradas um modelo clássico de relação de mentoria. Conforme Mullen (1998), o melhor 

nível de combinação de funções de mentoria oferecidas é desempenhado por mentores que 

iniciaram a relação, mentores que percebem que são valorizados pela organização, mentores 

que permitem que seus mentorados os influenciem e mentores que investem mais tempo com 

seus mentorados. 

Noe (1988) observa que o estudo mais sistematizado e detalhado sobre relações de 

mentoria foi realizado por Kram  e seu grupo de estudo (KRAM, 1983, 1985 e KRAM e 

ISABELLA, 1985), quando entrevistas foram conduzidas com dezoito gerentes de uma 

organização pública para identificar as funções oferecidas pelos mentores. 

Estudos de Olian, Carrol e Giannantonio (1988) identificaram que mentores 

desempenham funções semelhantes às identificadas por Kram  (1985) e Noe (1988). 
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Noe, apoiado nesses estudos e em outros desenvolvidos com base nas funções de 

carreira e psicossociais identificadas em estudos qualitativos e descritivos sobre relações de 

mentoria, desenvolveu uma medida com trinta e duas questões que buscam determinar as 

funções oferecidas pelos mentores com sua respectiva intensidade e o grau de importância 

percebida em cada uma das funções. 

Dessa forma, cada organização pode desenvolver um perfil particular de relação de 

mentoria, de acordo com o seu estágio cultural e a natureza de atividade. Entretanto, esse 

perfil identifica-se pela existência  da combinação das funções, pela importância dada a cada 

função de mentoria e pela respectiva freqüência com que ela é praticada. 

Assim, as funções de mentoria são configuradas de forma que atendam à demanda 

procurada e à oferecida, dependendo das características do mentorado, do mentor, da 

organização e do tipo do programa (formal ou informal). 

Em resumo, diante do que indicam os estudos sobre mentoria, para caracterizar  o 

perfil de uma relação de mentoria é fundamental definir qual tipo de relação (formal ou e 

informal),  identificar as funções praticadas, o grau de importância percebido para cada 

função, as respectivas freqüências com que são praticadas e os impactos percebidos. 
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2.8  Variáveis organizacionais que podem afetar as 
relações de mentoria 

  

 

O sucesso dos programas de mentoria é afetado pelo entorno do programa produzido 

pela organização. Assim, serão abordados a seguir alguns aspectos que a teoria mostra que 

podem afetar o sucesso de um programa de mentoria. 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL é fundamental para todas as funções de 

mentoria, mas, para algumas, ela é imprescindível, como o aconselhamento, a amizade, a 

aceitação-e-confirmação e o coacinhg. Os parceiros necessitam saber ouvir, gerenciar 

conflitos, gerenciar competição e colaboração (KRAM, 1988). 

Portanto, torna-se fundamental a prontidão para receber e dar  feedback, 

principalmente quando negativo, pois necessita da pronta aceitação de quem vai recebê-lo e 

do encorajamento de quem vai dar o feedback, dessa forma, o par precisa comprometer-se em 

desenvolver uma comunicação plena. 

Conforme Bernhoeft (2001), mentoria é um exercício de feedback em mão dupla. A 

freqüência e a natureza das comunicações entre mentor e mentorado influenciam a eficácia da 

relação em ambas as partes e são positivas também para a organização. Noe (1988) observa 

que o crescimento da comunicação aumenta o acesso às redes de comunicação e ajuda na 

socialização. 
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O DESENHO DO TRABALHO bem definido possibilita definir com eficácia quais 

funções de mentoria devem ser desenvolvidas. Tarefas colaborativas permitem, além do 

coaching, o desenvolvimento de amizades, a adoção de tarefas desafiadoras, modelo de 

papéis, exposição e visibilidade (KRAM, 1988). 

NORMAS E PRÁTICAS DA ORGANIZAÇÃO também podem influenciar as 

relações de mentoria. Conforme Kram (1988), práticas relativas às rotações de tarefas, 

promoção, desempenho administrativo e comunicação podem dar suporte ou interferir com as 

funções particulares de carreira e psicossociais. 

CULTURA ORGANIZACIONAL. Quando se desenvolve um programa formal de 

mentoria, deve-se considerar a cultura organizacional como a primeira variável a ser estudada, 

pois algumas culturas contribuem mais para o relacionamento um a um do que outras.  

Algumas culturas organizacionais não são receptivas à intimidade e inerentes 

compartilhamentos em programas formal de mentoria (ZEY, 1997). 

A eficácia do processo de mentoria será maior se houver na corporação, seja ela 

familiar ou profissional, uma cultura voltada ao aprimoramento profissional e também pessoal 

(BERNHOEFT, 2001). 

ESTABELECIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE MENTORIA. Os 

indivíduos tenderão a construir um bom relacionamento de suporte no trabalho se eles 

identificarem quais são suas necessidades, quais funções de carreiras e psicossociais podem 

atender a essas necessidades, e quem na organização pode ser capaz de prover aquelas 

funções de mentoria (KRAM, 1988). 

APOIO E COMPROMETIMENTO DA CÚPULA DA ORGANIZAÇÃO. É consenso 

entre os autores já citados que o apoio da organização é imprescindível, não só numa relação 

de mentoria, como em qualquer outro empreendimento formal da organização. 
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2.9  Características fundamentais dos mentores, dos 
mentorados e das relações de mentoria que podem 
contribuir com o sucesso de programas de mentoria. 

 

 

2.9.1  Características fundamentais dos mentores 

Conforme já descrito neste capítulo, existem características fundamentais dos 

mentores para que haja sucesso na relação de mentoria, seja formal ou informal. Algumas 

dessas características estão relacionadas a seguir. 

a) Ser experiente e competente e ser percebido assim. 

b) Ter satisfação em ensinar e dar apoio aos profissionais mais jovens e inexperientes, 

ajudando-os a desenvolverem-se na carreira e pessoalmente. 

c) Ser voluntário. 

 

2.9.2  Características fundamentais do mentorado 

Conforme Clutterbuck (1991), a relação de mentoria tem sua origem no aprendiz, 

portanto, torna-se fundamental que o mentorado tenha a iniciativa, esteja motivado e 

comprometa-se com o sucesso da relação. 

Para que aconteça  o feedback em mão dupla, que é muito importante para uma relação 

de mentoria, como observou Bernhoeft (2001), faz-se necessário que o mentorado mantenha 

um relacionamento com o mentor de tal forma que ambos tenham capacidade, espontaneidade 

e encorajamento para se comunicarem um com o outro de forma plena. 



 39
 
 

2.9.3  Algumas características fundamentais nas relações de 
mentoria  

 

O sucesso de um programa de mentoria depende muito da qualidade da relação entre o 

mentor e o mentorado. Conforme os estudos mais recentes, algumas características não são 

apenas importantes, são imprescindíveis. A seguir, descrevem-se algumas delas. 

AMIZADE é tão importante numa relação de mentoria que é classificada por Kram 

(1985) como uma função de mentoria. Com a relação num clima de amizade o mentorado 

sente-se amigo do mentor, o que faz a relação produzir satisfação para ambas as partes. 

CONFIANÇA E MÚTUO ENTENDIMENTO também são fundamentais, pois 

mentoria é uma relação que é desenvolvida por ambas as partes e traz benefícios para ambos 

os membros (MULLEM, 1994). 

QUALIDADE DA RELAÇÃO. Como em qualquer outra relação, os níveis de 

qualidade dos relacionamentos se distribuem num continuum, variando de muito satisfatório, 

pouco satisfatório, a não satisfatório (RAGINS, COTTON, e MILLER, 2000).  Quanto maior 

o grau de satisfação do relacionamento, maior a possibilidade de sucesso na relação de 

mentoria. 

Quanto maior o número de funções de carreira e psicossociais que o mentor oferecer, 

maior será a qualidade da relação com o mentorado (GOLDSHALK e SOSIK, 2000). A 

atenção à qualidade da relação é fundamental para se obterem efetivo desenvolvimento, 

qualidade de vida satisfatória no trabalho e eficácia organizacional (KRAM, 1988). 

De acordo com que foi observado pelos autores supracitados, percebe-se que a 

qualidade da relação é o fato mais importante para o sucesso de um programa de mentoria, 

não que ela seja absolutamente suficiente, entretanto, é imprescindivelmente necessária. 
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Assim como existem as características imprescindíveis nas relações de mentoria que  

possibilitam o sucesso de um programa de mentoria, também existem as potenciais 

dificuldades que podem afetar negativamente esse programa. Na próxima seção tratar-se-á de 

algumas dessas dificuldades. 
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2.10 Dificuldades potenciais num programa de 
mentoria. 

 

 

No subitem anterior, discutiu-se sobre a importância de determinadas características 

dos mentores, dos mentorados e das relações de mentoria. A inversão dos valores das 

referidas características, já pode se configurar como dificuldades para qualquer programa de 

mentoria. Além disso, podem surgir outras dificuldades, com as quais, os responsáveis pelo 

referido programa deverão permanecer atentos e prontos para intervir quando necessário. A 

seguir, comentários sobre algumas delas. 

Levinson et al. (1978) observa que mentores podem ser excessivamente críticos, 

exigentes, autoritários com seus mentorados e assim, podem até minar suas carreiras. 

Algumas vezes, por falta de afinidade do mentor com o mentorado, poderá ocorrer 

fracasso na relação, essa falta de afinidade pode ocorrer por diversos fatores como raça, 

religião, opção política... Pesquisa cruzando gêneros diferentes sugerem a existência de 

aspectos negativos como superproteção, paternalismo e até tensão sexual entre mentor e 

mentorado (KRAM, 1988; NOE, 1988; RAGINS, 1989; RAGINS e COTTON, 1991). 

Zey (1997) observa que a maior parte das relações de mentoria progride sem 

problemas,  proporcionando aos mentorados desenvolvimento na carreira e a própria  

organização também usufrui benefícios residuais positivos. Entretanto nem sempre acontece 

assim e os problemas geralmente ocorrem porque mentor e mentorado falharam em avaliar as 

necessidades, os objetivos e as expectativas que um tem do outro. 
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Como já foi relatado neste texto anteriormente, o apoio da cúpula da organização é 

fundamental. Conforme Ragins e Scandura (1994) e Murray (2001), sem o compromisso do 

topo da organização os mentores passam a ver a responsabilidade com a mentoria 

negativamente porque requer um esforço além de seus deveres regulares. Ainda sobre o que 

depende da organização para causar dificuldades nas relações de mentoria, vale ressaltar que a 

negligência em relação ao que está descrito neste texto, nos tópicos 2.8 e 2.9, pode afetar 

negativamente.  
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2.11  Benefícios de programas de mentoria 

 

Zey (1997) observa que programas de mentoria geram benefícios para o mentorado, 

para o mentor e para organização. Os benefícios aos mentores podem advir do sucesso 

alcançado por seus mentorados em função da relação de mentoria vivenciada. 

O mentor tem como principal benefício a satisfação pessoal de ver seus mentorados se 

desenvolverem pessoalmente e profissionalmente (RAGINS e SCANDURA, 1994). Para os 

mentorados, Arnold e Johnson (1997) relatam que os benefícios de mentoria relacionados à 

carreira são aqueles aspectos que preparam os mentorados para um avanço profissional, 

enquanto os benefícios psicossociais ampliam seu senso de competência, identidade e eficácia 

no trabalho. 

Indivíduos que tiveram mentores relatam mais altos índices de promoção e satisfação 

com a carreira e indivíduos que foram mentores referem-se a um aumento de competência, 

autoconfiança e auto-estima (KRAM, 1985). 

Diante dos benefícios produzidos para mentores e mentorados pode-se concluir que a 

organização, conseqüentemente, também é beneficiada. Drucker (1995) observa que 

desenvolver habilidades e o potencial criativo dos profissionais é fator fundamental neste 

momento em que o capital intelectual representa o maior ativo de uma organização. 
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Resumidamente, este estudo teve como fundamentação teórica o modelo desenvolvido 

por Kram (1983, 1985, KRAM e ISABELLA, 1988) e operacionalizado pelo instrumento 

desenvolvido por Noe (1988), descrito no capítulo de Metodologia, que está fundamentado na 

observação da existência da prática das funções de mentorias, o grau de importância  

percebidos em cada uma delas e a freqüência com que são praticadas as respectivas funções  

nas relações profissionais em que existem trocas de experiências. 

A forma como os estudos foram executados é descrita no próximo capítulo que trata 

da metodologia de pesquisa. 
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3  Metodologia da pesquisa 
 

 

 Este capítulo trata da metodologia que foi adotada nesta pesquisa, expondo-se os 

procedimentos necessários a responder à pergunta de pesquisa formulada no subitem 1.4 desta 

Dissertação e aos objetivos gerais e específicos descritos respectivamente nos tópicos 1.4.1 e 

1.4.2. 

 A metodologia se divide em duas grandes partes, uma dirigida aos dados oriundos da 

pesquisa aberta que é tratada com a análise qualitativa e a análise qualitativa que trata dos 

dados originados de perguntas fechadas e de forma mensurada. 

 O objetivo foi de comparar o resultado de ambos métodos, procurando ratificar 

resultados de uma com a outra ou mesmo de mostrar as diferenças e seus possíveis 

significados. 
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3.1  Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa é um estudo de caso, seccional, de caráter descritivo de categoria 

quantitativa e qualitativa e de abrangência censitária. Ela é de categoria quantitativa, através 

de métodos da estatística descritiva (média, freqüência e dispersão), nos casos descritos a 

seguir. 

a) Nos estudos sobre: “em que medida existem relações de mentoria no ambiente 

organizacional da SRRF04” (pergunta de pesquisa). 

b) Verificação sobre a importância de programa de mentoria na SRRF04 (item dos objetivos 

específicos). 

c) Identificação das funções de mentoria praticadas (item dos objetivos específicos). 

d) Verificação da importância percebida pelos profissionais da SRRF04 sobre as funções de 

mentoria, conforme o modelo de Kram (item dos objetivos específicos). 

e) Verificação da freqüência de prática das funções de mentoria (item dos objetivos 

específicos). 

A pesquisa é de categoria quantitativa também, através de análise fatorial exploratória, 

nos estudos comparativos entre os modelos de relações de mentoria prospectados na SRRF04 

(IDEAL, PRATICADO E ESPOSADO) e o MODELO INTERNACIONAL (Kram e Noe). 

A pesquisa é de categoria qualitativa quando da análise de conteúdo das respostas 

abertas, quanto às razões relevantes que justificaram a indicação dos mentores (até duas 

razões para cada mentor indicado). 
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Essa análise visou, qualitativamente, contribuir para desenhar o perfil ideal do mentor 

a partir das declarações dos profissionais da SRRF04 e conseqüentemente, em função do 

referido perfil, identificar as funções de mentoria mais relevantes. 
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3.2  Descrição do caso 

 

Neste tópico far-se-á uma descrição sobre a Superintendência Regional da Receita 

Federal na 4ª Região Fiscal, que foi o campo de pesquisa deste estudo. Os dados descritos a 

seguir estão em conformidade com o Regimento Interno da SRRF04, que pode ser acessado 

pelo “site” www.receita.fazenda.gov.br 

 

3.2.1  Identificação do campo de pesquisa 

Nome regimental da SRRF04 é: Superintendência Regional da Receita Federal na 4a 

Região Fiscal.  Quanto à sua posição hierárquica na Administração Pública, ela é uma 

projeção descentralizada regional da Secretaria da Receita Federal – SRF – subordinada ao 

Ministério da Fazenda. As funções principais da SRRF04 são: arrecadação e fiscalização de 

tributos federais. 

Sua sede está situada à Avenida Antônio de Góes, 449, Bairro Pina, Recife/PE, cuja 

jurisdição abrange os estados de: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
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3.2.2  Missão e composição do campo de pesquisa 

As missões principais da SRRF04 é planejar, coordenar, controlar, avaliar e apoiar as 

diversas projeções descentralizadas e desconcentradas em sua jurisdição nas atividades de 

Fiscalização e Arrecadação tributária (áreas fins) e das demais funções de área meio como 

Logística e de Tecnologia da Informação. 

Nove Delegacias com suas vinte e nove Agências, duas Alfândegas e quatro 

Inspetorias operacionalizam as funções coordenadas pela SRRF04. 

As Delegacias se encarregam dos tributos federais internos, ou seja, os que não sejam 

relacionados ao comércio exterior. As Agências são projeções avançadas pertencentes às 

jurisdições das respectivas Delegacias. O objetivo principal dessas projeções é a 

desconcentração administrativa. 

As Alfândegas tratam da arrecadação e fiscalização dos tributos relacionados com o 

comércio exterior. Atuam nas áreas alfandegadas dos portos, aeroportos e fronteiras, 

chamadas também de áreas primárias, com as funções de internalizar as mercadorias vindas 

do exterior ao território nacional (importação) e da mesma forma tratam da exportação de 

mercadorias. 

As Inspetorias operacionalizam também as funções coordenadas pela SRRF04 que se 

referem aos tributos incidentes no comércio exterior, mas atuam nas áreas não alfandegadas, 

chamadas de áreas secundárias, ou seja, atuam em locais onde as mercadorias vindas do 

exterior já foram internalizadas ao território nacional, legalmente ou não. 

São nas áreas de competências descritas no quadro a seguir onde os profissionais da 

SRRF04 desempenham suas funções. Elas são distribuídas nas Unidades Administrativas 

jurisdicionadas, divididas em áreas fim, áreas estratégicas e áreas meio. 

Dentro de cada área existem diversas células administrativas especializadas. São 

nessas atividades especializadas onde se desenvolvem as relações informais de mentoria. 
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Quadro 2 (3) - Áreas de competências 
ÁREA FIM 

 
ÁREA ESTRATÉGICA 

 
ÁREA MEIO 

 

Fiscalização Repressão ao descaminho e contrabando Logística  
Arrecadação Inteligência Gestão de Pessoas 
Tributação 
Alfândega 

Corregedoria Tecnologia da Informação  

 

 

3.2.3  Caracterização da população 

Os dados descritos a seguir estão em conformidade com o Apêndice B que foi 

fornecido pela Divisão de Gestão de Pessoas da SRRF04. 

A hierarquia organizacional na SRRF04 se distribui geralmente em três níveis: 

Autoridade máxima da Unidade Administrativa, Chefes de Células Administrativas (divisões, 

seções, setores...) e Chefes de equipes. 

No quadro de pessoal existem os cargos da Carreira de Auditoria da Receita Federal: 

421 Auditores-Fiscais da Receita Federal – AFRF e 296 Técnicos da Receita Federal. 

O acesso a esses cargos é constitucionalmente através de concursos públicos e para 

ambos exige-se escolaridade de nível superior. Têm cursos obrigatórios de formação 

específica para os respectivos cargos e têm diversas atribuições exclusivas no desempenho 

das funções relativas às atividades fins da SRF, como fiscalização e arrecadação, conforme a 

Legislação Federal e seu Regimento Interno. 

Existem  428 funcionários públicos que não pertencem à Carreira de Auditoria da 

Receita Federal, oriundos de outras repartições públicas da Administração Direta, 

pertencentes ao PCC (Plano de Classificação de Cargos) que trabalham em atividades de 

apoio. 
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SOAP são empregados públicos cedidos pelo SERPRO (Serviço Federal de 

Processamento de Dados, empresa pública criada para atender às necessidades de serviços de 

informática do Ministério da Fazenda). São 220 cargos classificados como terceirizados que 

atuam em atividades de apoio. 

 A seguir, um quadro resumido e estratificado por espécies de cargos. Essa 

estratificação foi importante, pois com ela verificou-se, conforme o cargo, o interesse maior 

ou menor pelo tema da pesquisa. 

 
Quadro 3 (3) - Especificação dos cargos 

CARGOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

(%) 

AFRF -Auditor Fiscal da Receita Federal 421 30,84 
TRF - Técnico da Receita Federal 296 21,68 
PCC - Plano de Classificação de Cargos 428 31,36 
SOAP – Terceirizados 220 16,12 

TOTAL 1.365 100,00 
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3.3  Coleta dos dados 

 

O universo pesquisado foi composto pelos profissionais que compõem o quadro de 

pessoal a serviço da SRRF04 em todas suas Unidades Administrativas jurisdicionadas, sendo, 

portanto, uma abordagem censitária. 

A coleta dos dados transcorreu no período de 30 de janeiro de 2006 a 21 de 

fevereiro do mesmo ano, através de questionários que constam no Apêndice D, enviados aos 

pesquisados através de correio eletrônico corporativo da SRRF04 (LOTUS NOTES). 

O preenchimento ocorreu através de software Aplicativo desenvolvido 

especificamente para esta pesquisa. Essa opção foi motivada pelos seguintes propósitos: de 

racionalizar custos, evitar erros de preenchimento, otimizar o tempo de envio e de resposta 

dos questionários, evitar validação e digitação de formulários. 

Os questionários foram enviados para os 1.365 profissionais da SRRF04,  

conforme Apêndice B. Trezentos e cinqüenta e dois pesquisados receberam os questionários 

dentro do prazo supracitado (cerca de 26% do total da população). Destes, 208 abriram os 

questionários iniciando o procedimento de resposta, dos quais 102 chegaram a concluir este 

procedimento e enviaram os questionários da mesma forma que o receberam. 5 foram 

invalidados em virtude de erro de transmissão eletrônica de dados. Portanto, houve 97 

questionários válidos que equivalem à cerca de 7,46% da população total dos profissionais a 

serviços da SRRF04. 

O motivo mais relevante para o baixo número  de questionários respondidos foi o 

período em quem foi feita a coleta de dados que coincidiu com a época historicamente 

intensiva de férias na SRRF04, conforme informação da Divisão de Gestão de Pessoas. 
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Apesar da pequena quantidade de questionários válidos em relação à população 

total, a distribuição da população, em relação aos cargos, projeta uma proporcionalidade 

semelhante, como pode se ver no quadro a seguir. 

Quadro 4 (3) - Distribuição dos pesquisados por cargos 
População dos 
respondentes 

População total 
 CARGO Freqüência 

% Parcial % 
Acumulado % Parcial % Acumulado 

Auditor 43 44,8 44,8 30,84 30,84 
Técnico 31 31,3 76,1 21,69 52.53 

PCC 12 12,4 88,5 31,35 83.88 
Terceirizados 11 11,5 100,00 16,12 100,00 

TOTAIS 97 100,0   100,00  
 

 

3.3.1  Instrumento de coleta de dados (Apêndice C) 

O questionário está dividido em cinco partes. A parte I do questionário contém um 

texto com informações sobre mentoria, relações de mentoria, mentor e mentorado para 

orientar os respondentes. Em qualquer ponto do questionário o respondente pode voltar a esta 

parte. 

Na parte II existem duas fases, a primeira identifica o perfil do respondente em relação 

à mentoria. Na segunda Fase o respondente avalia a existência de programas de mentoria na 

SRRF04, conforme a escala: 1 = nada importante; 2 = pouco importante; 3 = razoavelmente 

importante; 4 = muito importante; 5 = importantíssimo. 

A parte III tem duas fases, na primeira o respondente descreve a pessoa que ele 

considera seu principal mentor na SRRF04 e até duas razões para indicá-lo ou pelo menos 

uma. Na segunda fase o respondente descreve uma pessoa que poderia ser mentor e as 

respectivas razões para indicá-lo. 
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A parte IV contém o instrumento do Noe com suas trinta e duas assertivas que são 

abordadas, cada uma, com três perguntas. A primeira pergunta avalia a importância de cada 

uma das assertivas que são subfunções das funções de mentoria, conforme a escala: 1 = nada 

importante; 2 = pouco importante; 3 = razoavelmente importante; 4 = muito importante; 5 = 

importantíssimo. A segunda avalia o grau da freqüência de prática de cada subfunção pelo 

mentor do respondente e na segunda, o respondente responde como mentor sobre a mesma 

prática conforme a seguinte escala: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = 

freqüentemente; 5 = sempre. 

Na parte V o respondente descreve seu perfil demográfico. 
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3.4  Organização dos dados 

 

A partir dos questionários descritos no tópico anterior os dados foram coletados, 

validados automaticamente pelo software Aplicativo e armazenados em arquivos digitais com 

os formatos descritos a seguir. 

 

3.4.1  Perfil do pesquisado em relação à mentoria 

Na fase I todos os respondentes (97) responderam às três perguntas e identificou qual a 

sua relação com a mentoria respondendo sim ou não da seguinte forma: se ele já foi ou é 

mentorado; se já foi ou é mentor; se percebe algum profissional da SRRF04 que poderia ser 

mentor. 

Conforme as respostas sim e não que ele dê a essas perguntas, será enquadrado em 

uma das oito situações descritas no quadro a seguir. 

Quadro 5 (3) - Situação mentoria do pesquisado 
Combinação das Respostas SITUAÇÃO EM RELAÇÃO À MENTORIA 
Sim, Sim, Sim 111 É mentorado, é mentor e percebe mentor potencial 
Sim, Sim, Não 110 É mentorado, é mentor e não percebe mentor potencial 
Sim, Não, Sim 101 É mentorado, não é mentor e percebe mentor potencial 
Sim, Não, Não 100 É mentorado, não é mentor nem percebe mentor potencial 
Não, Sim, Sim 011 Não é mentorado, é mentor e percebe mentor potencial 
Não, Sim, Não 010 Não é mentorado, é mentor mas não percebe mentor potencial 
Não, Não, Sim 001 Não é mentorado, não é mentor mas percebe mentor potencial 
Não, Não, Não 000 Não é mentorado, não é mentor nem percebe mentor potencial 
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Observe-se que há três tipos de mentores: o mentor da relação de mentoria do 

respondente, percebido quando o respondente se declara mentorado; mentor respondente, 

quando o respondente se declara mentor; mentor potencial, quando o respondente declara 

conhecer outro profissional da SRRF04 que poderia ser mentor. 

Na segunda Fase da parte II todos os respondentes responderam qual importância eles 

deram a um possível programa de mentoria na SRRF04, conforme uma escala de cinco 

ordens: 1 = nada importante; 2 = pouco importante; 3 = razoavelmente importante; 4 = muito 

importante; 5 = importantíssimo. 

As repostas às perguntas da parte II geraram o arquivo “mt_pesquisa”, conforme 

Apêndice D, com seu lay-out (organização do arquivo) descrito a seguir. Este arquivo contém 

o perfil do respondente em relação à mentoria  e à avaliação da importância dada a possíveis 

programas de mentoria na SRRF04. 

Quadro 6 (3) - Lay-out do arquivo perfil mentoria do pesquisado 
CAMPO CONTEÚDO 

Tem ou teve MENTOR (Respondente MENTORADO) Sim = 1 Não = 0 
É ou foi MENTOR (Respondente MENTOR) Sim = 1 Não = 0 
Percebeu profissional que pode ser um MENTOR (MENTOR POTENCIAL) Sim = 1 Não = 0 
Importância da mentoria Um dos valores  

(1,2,3,4,5) 
 

 

3.4.2  Perfil dos mentores 

Na parte III os respondentes identificaram dois tipos de mentores, em duas fases, 

conforme o perfil do respondente definido na primeira pergunta da parte II. Se o respondente 

declarou ser mentorado, primeiro, ele identificou o seu principal mentor na SRRF04 com seus 

respectivos dados demográficos e as razões (até duas, no mínimo uma) que o levaram a 

escolhê-lo como seu principal mentor (mentor da relação de mentoria). 
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Se o respondente declarou na parte II, fase I dos questionários, que conhece outro 

profissional da SRRF04 que poderia ser mentor, ele foi conduzido automaticamente pelo 

software à segunda fase desta parte para identificar este profissional e as razões que o levaram 

a indicá-lo como mentor (mentor potencial). 

Se o respondente declarou na parte II, fase I dos questionários, que não foi nem é 

mentorado nem mentor nem conhece alguém que poderia ser mentor, automaticamente, ele 

não responderá a essas perguntas. 

As repostas às perguntas da parte III geraram o arquivo “mt_mentores” que contém 

dados sobre os mentores, conforme Apêndice C, e as razões para a indicação dos respectivos  

mentores (resposta opcional). Lay-out (organização do arquivo) descrito a seguir. 

Quadro 7 (3) -  Lay-out do arquivo perfil dos mentores efetivos 
NOME DO ARQUIVO CAMPO CONTEÚDO 

Nome  
Cargo AFRF = 1 

TRF = 2  
PCC = 3 
Terceirizado = 4  

Gênero Masculino = 1 
Feminino = 2 

Escolaridade Médio = 1 
Superior = 2 
Pós-Graduação = 3  

Chefia ou liderança Sim = 1 Não = 0 
Relação mentor/mentorado Chefe =1 Colega = 2 
Relação entre idades 
mentor/mentorado 

Mentor mais novo = 1 
Mesma faixa etária = 2 
Mentor mais velho = 3 

Razão 01  

Mentor da relação de mentoria do 
respondente 

Razão 02  
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Quadro 8 (3) -  Lay-out do arquivo perfil dos mentores potenciais 
Nome  
Cargo AFRF = 1 

TRF = 2  
PCC = 3 
Terceirizado = 4 

Gênero Masculino = 1 
Feminino = 2 

Escolaridade Médio = 1 
Superior = 2 
Pós-Graduação = 3 

Chefia ou Liderança Sim = 1 Não = 0 
Idade mentor  
Razão 01  

MENTOR POTENCIAL 

Razão 02  
 

 

3.4.3  Questionário Noe 

Conforme já descrito, a parte IV foi dividida em três perguntas sobre cada uma das 

trinta e duas assertivas do instrumento elaborado por Noe (1988). 

Na primeira pergunta todos os respondentes assinalaram o grau de importância que 

eles deram a cada uma das trinta e duas assertivas. 

Após a conclusão da primeira pergunta, os respondentes, que declararam que foram ou 

são mentorados na fase I da parte II dos questionários, foram conduzidos automaticamente 

para assinalarem na segunda pergunta qual o grau de freqüência que cada respondente 

percebeu que seus mentores praticavam as referidas assertivas. 

Após a conclusão da segunda pergunta, os respondentes, que declararam, que foram ou 

são mentores na fase I da parte II dos questionários, foram conduzidos automaticamente para 

assinalarem na terceira pergunta qual o grau de freqüência que cada respondente, como 

mentor, praticavam as referidas assertivas. 
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Os respondentes que declararam que não foram nem são mentorados e não foram nem 

são mentores na Fase I da parte II dos questionários responderam apenas à primeira pergunta 

desta parte (grau de importância das assertivas). 

As respostas às assertivas do questionário Noe geraram o arquivo 

mt_Questionário_Noe que contém as avaliações dos respondentes. Para cada assertiva 

existem três avaliações: importância (valores de 1 a 5), freqüência da prática das assertivas 

pelo mentor da relação de mentoria (valores de 0 a 5), freqüência da prática das assertivas 

pelo respondente como mentor (valores de 0 a 5). São 32 assertivas, portanto cada 

respondente gerou uma linha no arquivo mt_questionário_Noe com 96 valores. Os valores 

zero das freqüências supracitadas foram atribuídos quando os respectivos respondentes não 

foram mentorados e ou não foram mentores, ou seja, o valor zero neste campo significa não se 

aplica. 

  

3.4.4  Perfil demográfico dos respondentes 

Na parte V do questionário, que consta no Apêndice C, captaram-se dados 

demográficos de todos os pesquisados, excetuando-se sua identificação, com o propósito de 

proporcionar espontaneidade ao respondente. 

Esses dados possibilitaram a identificação do perfil dos pesquisados quanto ao gênero, 

escolaridade, cargo exercido, tempo de serviço e faixa etária. 

Para obtenção dos resultados supracitados, foram utilizadas as técnicas da Estatística 

Descritiva. 

As respostas às perguntas dessa parte dos questionários geraram o arquivo 

“mt_pesquisado” com o lay-out descrito no quadro a seguir. 
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Quadro 9 (3) - Lay-out do arquivo perfil demográfico dos respondentes 

DADOS CAMPOS DOMÍNIO 
Cargo AFRF = 1 

TRF = 2 
PCC = 3 
Tercerizados = 4 

Tem chefia ou liderança Sim = 1 
Não = 0 

Já teve chefia ou liderança Sim = 1 
Não = 0 

Gênero Masculino = 1  Feminino = 2 
Idade  
Escolaridade Médio = 1 

Superior = 2 
Pós-Graduação = 3 

Formação acadêmica  
Tempo a serviço à SRF  

Perfil do pesquisado em 
relação à receita federal 

Sugestões/Comentários  
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3.5  Tipo das variáveis 

 

Na parte II dos questionários existem duas variáveis quantitativas discretas: a primeira 

contém o perfil do respondente em relação à mentoria e os valores possíveis são de acordo 

com as respostas dadas às respectiva perguntas. A segunda variável contém a avaliação que o 

respondente fez sobre a importância de possíveis programas de mentoria. 

Na parte III do questionário constam as variáveis qualitativas a respeito dos dados 

demográficos sobre os mentores eleitos pelos respondentes e variáveis qualitativas de 

conteúdo aberto a respeito de até duas razões que levaram os respondentes a eleger os  

mentores. 

A parte IV dos questionários é constituída de noventa seis variáveis quantitativas 

discretas sobre as funções de mentoria, que são as trinta e duas assertivas do instrumento 

elaborado por Noe valoradas em três perguntas: pergunta um - valores assinalados pelos 

respondentes sobre a importância dada a cada uma das assertivas; pergunta dois - o grau de 

freqüência com que as funções de mentoria são praticadas pelos mentores dos respectivos 

respondentes, a partir das referidas assertivas; pergunta três - contém o grau de freqüência 

com que as funções de mentoria são praticadas pelos respondentes como mentores, a partir 

das referidas assertivas. 

Na parte V constam variáveis qualitativas a respeito dos dados demográficos sobre os 

respondentes. 
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3.6  Método de análise de dados 

  

Neste tópico trata-se da maneira como os dados foram construídos, conforme as 

respostas dadas pelos respondentes e pelos métodos aplicados. 

 

3.6.1  Perfil dos respondentes em relação de mentoria 

As respostas à Fase I da parte II dos questionários, que tratam dos perfis dos 

respondentes em relação à mentoria, atenderam à pergunta de pesquisa,  sobre a existência de 

relações de mentoria nas relações profissionais da SRRF04, conseqüentemente também sobre 

a existência de mentores (inclusive potenciais) e mentorados, através de estatística descritiva 

(freqüência) quantificando os diversos perfis dos respondentes (apenas mentorado, mentorado 

e mentor, apenas mentor...). 

 

3.6.2  Importância de programas de mentoria 

As respostas à pergunta da Fase II da parte II dos questionários visaram constatar a 

importância de um programa de mentoria na percepção dos profissionais a serviço da SRRF04 

e assim respondendo ao objetivo específico VIII, através de estatística descritiva (média e 

dispersão), verificando a avaliação dada  pelos respondentes numa escala de cinco ordens: 1 = 

nada importante; 2 = pouco importante; 3 =  razoavelmente importante; 4 = muito importante; 

5 = importantíssimo. 
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3.6.3  Perfil demográfico dos mentores 

Na parte III do questionário, buscou-se identificar qual o perfil demográfico do 

mentor, através de estatística descritiva (médias, dispersão e freqüência), a partir de seus 

dados demográficos declarados pelos respondentes. 

 

3.6.4  Perfil ideal do mentor 

Numa análise qualitativa, a partir das razões declaradas pelos respondentes, 

justificando a indicação dos mentores na parte III dos questionários, buscou-se identificar 

qualidades, atitudes e valores que desenhem um perfil ideal de mentor percebido pelos 

referidos respondentes. Os resultados supracitados foram obtidos através das técnicas de 

análise de conteúdo. 

Foram trezentas e quarenta e quatro razões relacionadas pelos respondentes que os 

levaram a indicar os mentores, conforme o conteúdo do arquivo mt_mentores que consta no 

Apêndice D. 

Essas razões justificam apenas dois tipos de mentores: os potenciais e os mentores dos 

respondentes que se declararam mentorados, portanto o respondente como mentor não 

justificado. As referidas razões indicam algumas das qualidades, atitudes e valores que deve 

ter um mentor para poder realizar as funções de mentoria. Os respondentes citaram até duas 

razões ou pelo menos uma para cada mentor. 

Para o exercício desta análise os depoimentos foram classificados em categorias e 

estas compostas por itens que são representantes dos grupos das razões repetidas. 
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As categorias foram classificadas, conforme a interpretação dada aos depoimentos que 

relatavam a justificativa das respectivas indicações dos mentores. 

Houve uma razoável repetição da maioria das razões declaradas, mas na intenção de 

evitar que a relação das razões se tornasse desnecessariamente prolixa, os grupos de razões 

repetidas foram citados apenas uma vez, passando a serem chamados de item da respectiva 

categoria. As intensidades das freqüências de razões iguais foram oportunamente comentadas. 

As categorias classificadas que agruparam as 344 razões supracitadas foram as seguintes: 

Conhecimento; CAPACIDADE PARA ENSINAR; LIDERANÇA; MODELO; 

VOLUNTARIEDADE/COLABORATIVIDADE; AMIZADE/ACONSELHAMENTO; 

COMUNICABILIDADE; SOLIDARIEDADE; COMPROMETIMENTO. 

Os depoimentos dos respondentes foram espontâneos, ou seja, não houve estímulos 

que os fizessem escolher atitudes ou valores, previamente relacionados, dos mentores. Dessa 

forma, os respondentes falaram o que lhes vinha à memória de forma mais rápida. 

Nesta análise foram feitas comparações das referidas categorias e seus respectivos 

itens com a teoria sobre as relações de mentoria. 

 

3.6.5  Comparação e construção dos MODELOS DE 
MENTORIA 

 

Na parte IV dos questionários buscou-se identificar, em relação ao MODELO 

INTERNACIONAL elaborado por Kram (1985) e Noe (1988), a derivação de outros modelos 

existentes na SRRF04, chamados de modelos prospectados na SRRF04 e classificados como 

MODELO IDEAL, MODELO PRATICADO e MODELO ESPOSADO, todos descritos a 

seguir. 
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O MODELO INTERNACIONAL, conforme descrito na fundamentação teórica, é 

composto por duas categorias de funções: funções de carreira com cinco funções: Patrocínio, 

Exposição-e-Visibilidade, Coaching, Proteção e Tarefas Desafiadoras; e funções psicossociais 

com quatro funções: modelo, aconselhamento, aceitação e amizade. 

Para a validação do modelo de Kram, Noe elaborou um instrumento com trinta e duas 

assertivas associadas às funções de mentoria, que representam atitudes, qualidades e valores 

que devem ser exercidas pelos mentores nas relações de mentoria, conforme os quadros 

descritos a seguir. 
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Quadro 10 (3) - Conjunto de assertivas das funções de carreira (instrumento de Noe) 

ASSERTIVAS DISTRIBUÍDAS CONFORME O MODELO INTERNACIONAL 

Dimensões do 
modelo 

internacional nas 
funções de 

mentoria da 
categoria de 

carreira 
01. O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do MENTORADO que o 
preparem para ser um profissional competente. 

PATROCÍNIO 
(dimensão 01) 

02. O MENTOR deve dar tarefas que aumentem os contatos pessoais do 
MENTORADO. 
03. O MENTOR deve ajudar ao MENTORADO a conhecer novos colegas. 
04. O MENTOR deve designar responsabilidades ao MENTORADO que 
aumentem os contatos com pessoas que possam julgar seu potencial no futuro.  
05. O MENTOR deve indicar o MENTORADO para uma promoção. 

EXPOSIÇÃO 
e 

VISIBILIDADE 
(dimensão 02) 

06. O MENTOR deve sugerir estratégias específicas ao MENTORADO para que 
ele possa alcançar objetivos de carreira. 
07. O MENTOR deve compartilhar idéias com o MENTORADO. 
08. O MENTOR deve dar ao MENTORADO estímulos e feedback para a 
realização de seu trabalho. 
09. O MENTOR deve sugerir ao MENTORADO estratégias específicas para ele 
conseguir seus objetivos de trabalho. 
10. O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre sua carreira. 
11. O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a se preparar para desenvolver-
se. 

COACHING 
(dimensão 03) 

12. O MENTOR deve reduzir riscos que possam ameaçar as possibilidades do 
MENTORADO ser promovido. 
13. O MENTOR deve ajudar ao MENTORADO a terminar tarefas ou cumprir 
prazos que de outra forma seriam difíceis de conseguir. 
14. O MENTOR deve assumir a culpa ou créditos em situações controversas. 

PROTEÇÃO 
(dimensão 04) 

15. O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO que lhe ofereçam 
oportunidades de aprender novas habilidades. 
16. O MENTOR deve dar apoio ao MENTORADO através de treinamento e 
feedback sobre seu desempenho  profissional. 

TAREFAS 
DESAFIADORAS 
(dimensão 05) 
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Quadro 11 (3) - Conjunto de assertivas das funções psicossociais (instrumento de Noe) 

ASSERTIVAS DISTRIBUÍDAS CONFORME O MODELO 
INTERNACIONAL 

Dimensões do modelo 
internacional nas 

funções de mentoria da 
categoria psicossocial 

17. O comportamento no trabalho do MENTOR deve merecer ser imitado. 
18. O MENTOR deve ter atitudes e valores em relação à educação com os 
quais o MENTORADO concorda. 
19. O MENTOR deve merecer respeito e admiração. 
20. O MENTORADO, quando chegar numa posição similar ao seu MENTOR, 
deve tentar assemelhar-se com ele. 

MODELO 
(dimensão 06) 

 

21. O MENTOR deve pedir sugestões ao MENTORADO sobre problemas que 
ele venha a ter com serviços na Receita Federal. 
22. O MENTOR deve falar sobre as habilidades e capacidades do 
MENTORADO. 
23. O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a tentar novas formas de 
comportamento no trabalho. 
24. O MENTOR deve expressar sentimentos de respeito pelo MENTORADO 
como indivíduo. 

ACEITAÇÃO 
(dimensão 07) 

25. O MENTOR deve demonstrar muita habilidade para ouvir conversas com o 
MENTORADO. 
26. O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre os 
questionamentos e preocupações sobre competência e comprometimento para 
crescer, sobre relacionamentos com colegas e supervisores e conflitos no 
trabalho. 
27. O MENTOR deve compartilhar com o MENTORADO experiências 
pessoais como perspectivas de alternativa para seus problemas. 
28. O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a conversar abertamente 
sobre seus medos e ansiedades que tiram sua atenção no trabalho. 
29. O MENTOR deve expressar empatia por preocupações e sentimentos sobre 
os quais o MENTORADO tenha conversado com ele. 
30. O MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de dúvidas que o 
MENTORADO compartilhou com ele. 

ACONSELHAMENTO 
(dimensão 08) 

31. O MENTOR deve convidar o MENTORADO para almoçar com ele. 
32. O MENTOR deve interagir com o MENTORADO socialmente fora do 
ambiente de trabalho. 

AMIZADE 
(dimensão 09) 

 

Portanto, são nove as dimensões no MODELO INTERNACIONAL que correspondem 

às nove funções de mentoria, cinco são de carreira e quatro psicossociais, as quais estão 

dispostas na coluna direita dos quadros acima. Cada dimensão, que são as funções de 

mentoria, tem associada a ela algumas das assertivas do instrumento elaborado por Noe, que 

são as subfunções de cada função de mentoria (coluna esquerda). 
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O MODELO IDEAL é mensurado através dos valores assinalados nas respostas à 

primeira pergunta da parte IV dos questionários: grau de importância das assertivas, quando o 

respondente avalia a importância de cada uma das trinta e duas assertivas do instrumento 

elaborado por Noe, através de uma escala com os seguintes valores: 1 = nada importante; 2 = 

pouco importante; 3 =  razoavelmente importante; 4 = muito importante; 5 = importantíssimo. 

O MODELO PRATICADO é mensurado através dos valores assinalados nas respostas 

às perguntas sobre a freqüência da prática de cada uma das trinta e duas assertivas do 

instrumento de Noe por seus respectivos mentores, conforme uma escala de cinco valores 

ordinais que indicam: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = freqüentemente; 5 = 

sempre.  

O MODELO ESPOSADO é mensurado através dos valores assinalados nas respostas 

às perguntas sobre a freqüência da prática de cada uma das trinta e duas assertivas do 

instrumento de Noe pelo respondente como mentores, conforme uma escala de cinco valores 

ordinais que indicam: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = freqüentemente; 5 = 

sempre. 

Essa comparação e a construção dos referidos modelos prospectados foram realizadas 

através da análise fatorial do tipo exploratória que é uma abordagem matemática a métodos 

estatísticos da análise multivariada. Em situação similar, esse mesmo método foi utilizado por 

Noe (1988) no EUA e no Brasil por Carvalho (2003) e Régis (2005). 

Essa técnica foi adotada em virtude de os dados obtidos sobre as funções de mentoria 

estarem contidos de forma distribuída nas trinta e duas assertivas do instrumento elaborado 

por Noe (1988). 
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A análise fatorial possibilita separar em DIMENSÕES (as diversas funções de 

mentoria) de uma estrutura de dados de dois FATORES (as duas categorias das funções de 

mentoria: de carreira e psicossocial) e depois mensurar até que ponto cada variável (cada uma 

das trinta e duas assertivas do Instrumento de Noe) explica cada uma das dimensões dos 

modelos (as diversas funções de mentoria: PATROCÍNIO, EXPOSIÇÃO-e-VISIBILIDADE, 

COACHING, PROTEÇÃO, TAREFAS DESAFIADORAS – funções de carreia; MODELO, 

ACEITAÇÃO, ACONSELHAMENTO E AMIZADE – funções psicossociais). 

As análises fatoriais realizadas nesta pesquisa foram realizadas pelo software 

estatístico SPSS. Nessas análises, as trinta e duas assertivas ou variáveis do instrumento de 

Noe foram denominadas de Itens, que emergiram ou não para os respectivos modelos 

prospectados, agregados a uma das dimensões emergentes que a análise fatorial determinou, 

de acordo com as avaliações assinaladas pelos respondentes nos questionários. 

Para facilitar o desenvolvimento nas análises dos dados produzidos pelas análises 

fatoriais, eles foram transpostos em forma de figuras e foram utilizados recursos visuais como 

cores e outros símbolos geométricos. 

Nessas figuras as nove dimensões se distribuem em duas categorias de funções de 

relações de mentoria: categoria das funções de carreira que está na parte superior da figura, 

em cor azul, separada  por uma linha com largura intensificada da categoria das funções 

psicossociais que está na parte inferior da figura, em cor rosa. 

As dimensões dos MODELOS PROSPECTADOS (IDEAL, PRATICADO E 

ESPOSADO) estão dispostas nas colunas das respectivas figuras e seus itens emergentes 

estão em sentido vertical com suas fontes aumentadas e em negritos. Esses itens são os que 

emergiram do MODELO INTERNACIONAL, através da análise fatorial exploratória, 

conforme os critérios estabelecidos. 
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Cada dimensão é categorizada pela natureza do item de maior valor (maior carga) que 

está em cor vermelha e com fonte aumentada na figura, esse item também é chamado de item 

representante da dimensão. Se esse item for pertencente a uma função de mentoria de carreira, 

então essa dimensão será de carreira, senão será uma dimensão psicossocial. 

Os itens com carga superior a 0,600 têm suas fontes aumentadas para sinalizar que se 

trata de um item de carga forte. Na parte superior das colunas das figuras existe uma linha de 

células numeradas, que dão o número de cada dimensão, e estão com a cor, conforme a 

categoria das funções de mentoria: azul é de carreira e rosa é psicossocial. 

As linhas verdes e os itens que não estão em negrito e com fonte menores indicam os 

itens que não emergiram no resultado da comparação. 

Para determinar os itens que emergem para cada dimensão foram estabelecidos 

critérios baseados no estudo de Noe: I - cada Item deve ter carga igual ou superior a 0,500; II 

– quando ocorrer de um mesmo item obter cargas com diferença inferior ou igual a 0,150, este 

será desconsiderado. A maioria das comunalidades resultantes dos cálculos deverão ser 

superiores a 0,500 para que os demais resultados tenham confiabilidades. As dimensões 

consideradas deverão ter autovalores superiores a 1. 

 Todas as análises obedeceram rigorosamente a esses critérios e seus resultados 

estão no Apêndice E. 

Conforme já citado neste texto, para facilitar as comparações entre os diversos 

modelos e seus respectivos resultados foram apresentadas ilustrações que indicam detalhes 

importantes nas figuras que contêm os dados resultante da análise fatorial. Um retângulo 

pontilhado na cor vermelha indica uma dimensão com itens emergentes de funções diferentes 

do MODELO INTERNACIONAL. As setas indicam a dispersão dos itens emergentes de uma 

mesma dimensão do MODELO INTERNACIONAL para as diversas dimensões do respectivo 

modelo comparado. 
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Uma elipse pontilhada na cor azul indica uma dimensão emergente com itens 

compatíveis com o MODELO INTERNACIONAL, mas acusando ausência de algum item. 

Uma elipse pontilhada na cor verde indica uma dimensão emergente com itens compatíveis 

com o MODELO INTERNACIONAL. 

Diante dos resultados expostos nas referidas figuras, foram feitas análises qualitativas 

sobre as características de cada modelo emergente, comparando-os com o MODELO 

INTERNACIONAL e com os outros modelos prospectados. 

Após as referidas análises qualitativas foram construídos os respectivos modelos 

prospectados, conforme as emersões das dimensões (funções de mentoria) e dos itens 

(assertivas do instrumento de Noe) do MODELO INTERNACIONAL, através da análise 

fatorial. As referidas dimensões e itens foram dispostos em quadros, na coluna esquerda as 

dimensões (funções de mentoria) e na coluna direita os itens (assertivas do instrumento de 

Noe). 

A seguir, exemplos das figuras e quadros supracitados. 
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Exemplo da figura apresentada no capítulo de apresentação e análise de dados e 

resultados da pesquisa na prospecção dos modelos de relação de mentoria existentes na 

SRRF04. 

                Figura 1 (3) - Exemplo de prospecção de modelos 

 

Os conjuntos de linhas da figura, delimitados por linhas intensificadas, são as 

dimensões do MODELO INTERNACIONAL. As colunas são as dimensões do respectivo 

modelo prospectado. Valores em vermelho são os itens representantes de cada dimensão do 

modelo prospectado. 
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Valores em negrito em coluna são itens emergentes que compõem as dimensões do 

modelo prospectado junto com o item de cor vermelha. Os demais valores representam itens 

que não emergiram. Os retângulos e as elipses são as delimitações das dimensões que 

emergiram do modelo internacional com seus respectivos itens, sendo o item vermelho o 

representante da dimensão e dessa forma categorizando-a como uma função de carreira ou 

psicossocial. As setas mostram a dispersão dos itens de uma determinada dimensão do 

modelo internacional nas diversas dimensões do modelo prospectado. A cor azul representa as 

funções de carreira e a cor rosa representa as funções psicossociais. 

As duas páginas seguintes contêm um exemplo de quadros apresentados no capítulo de 

apresentação e análise de dados e resultados da pesquisa na construção dos modelos de 

relação de mentoria existentes na SRRF04. 

Para evitar quebrar os referidos quadros e assim facilitar suas leituras, eles serão 

dispostos um em cada página. 
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Quadro 12 (3) Exemplo da construção de modelo – funções de carreira 
FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÃO DE 
MENTORIA 

(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(Itens Emergentes) 

PATROCÍNIO 

O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do MENTORADO 
que o preparem para ser um profissional competente (Patrocínio 6 – 
0,857). 
 
O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO que lhe ofereçam 
oportunidades de aprender novas habilidades (Tarefa 07 – 780). 
 
O MENTOR deve dar tarefas que aumentem os contatos pessoais do 
MENTORADO (Exposição 03 – 0,755). 
 
O MENTOR deve ajudar o MENTORADO a conhecer novos colegas 
(Exposição 04 – 0,639). 
 
O MENTOR deve designar responsabilidades ao MENTORADO que 
aumentem os contatos com pessoas que possam julgar seu potencial 
no futuro (Exposição 05 – 0,594). 

EXPOSIÇÃO O MENTOR deve indicar o MENTORADO para uma promoção 
(Exposição 32 – 0,796). 

COACHING - I 

O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a se preparar para 
desenvolver-se (Coaching 19 – 0,686). 
 
O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre os 
questionamentos e preocupações sobre competência e 
comprometimento para crescer, sobre relacionamentos com colegas e 
supervisores e conflitos no trabalho (Aconselhamento 26 – 0,647). 
 
O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre sua 
carreira (Coaching 18 – 0,585). 

COACHING - II 
O MENTOR deve compartilhar idéias com o MENTORADO 
(Coaching 10 – 0,781). 
O MENTOR deve dar ao MENTORADO estímulos e feedback para a 
realização de seu trabalho (Coaching 11 – 0,615). 

PROTEÇÃO O MENTOR deve assumir a culpa ou créditos em situações 
controversas (Proteção 16). 

Os Itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 
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Quadro13 (3) - Exemplo da construção de modelo – FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 
FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 

FUNÇÃO DE 
MENTORIA 

(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(Itens Emergentes) 

MODELO 

O comportamento no trabalho de meu MENTOR merece ser 
imitado (modelo 21 – 0,840). 
 
O MENTOR deve ter atitudes e valores em relação à educação 
com os quais o MENTORADO concorda (modelo 22 – 0,731). 
 
O MENTOR deve merecer respeito e admiração (modelo 23 – 
0,688). 
 
O MENTORADO, quando chegar numa posição similar ao seu 
MENTOR, deve tentar assemelhar-se com ele (modelo 24 – 
0,686). 
 
O MENTOR deve demonstrar muita habilidade para ouvir 
conversas com o MENTORADO (Aconselhamento 25 – 0,641). 
 
O MENTOR deve expressar empatia por preocupações e 
sentimentos sobre os quais o MENTORADO tenha conversado 
com ele (Aconselhamento 29 – 0,554). 
 

ACEITAÇÃO O MENTOR deve pedir sugestões ao MENTORADO sobre 
problemas que ele venha a ter com serviços na Receita Federal 
(Aceitação 14 – 0,733). 

ACONSELHAMENTO 

O MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de dúvidas 
que o MENTORADO compartilhou com ele (Aconselhamento 
30 – 0,765). 
 
O MENTOR deve expressar sentimentos de respeito pelo 
MENTORADO como indivíduo (Aceitação 31 – 0,700. 

AMIZADE 

O MENTOR deve convidar o MENTORADO para almoçar com 
ele (Amizade 13 – 0,781). 
 
O MENTOR deve interagir com o MENTORADO socialmente 
fora do ambiente de trabalho (Amizade 15 – 0,771). 

Os Itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 
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4.  Apresentação e análise dos dados e resultados 
da pesquisa 
 

Neste capítulo pretende-se fazer uma apresentação e análise dos dados conforme 

coletados e com os métodos descritos no capítulo de metodologia, buscando responder à 

pergunta de pesquisa, ao objetivo geral e aos específicos descritos no tópico 1.4 do capítulo de 

introdução. 
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4.1  Apresentação dos dados 

 

Conforme o capítulo de metodologia, no tópico coleta dos dados, houve noventa e sete 

questionários válidos, uma quantidade pequena em relação à população total (1365), 

entretanto houve uma razoável similaridade na proporção dos cargos entre a quantidade de 

respondentes e a população total, conforme descrito no quadro a seguir. Essa similaridade  

indica que a população respondente pode representar a população total. 

 

               Quadro 14 (4) Distribuição dos pesquisados por cargos 
População dos 
respondentes 

População total 
 CARGO FREQÜÊNCIA 

% Parcial % Acumulado % Parcial % Acumulado 
Auditor 43 44,8 44,8 30,84 30,84 
Técnico 31 31,3 76,1 21,69 52.53 
PCC 12 12,4 88,5 31,35 83.88 
Terceirizados 11 11,5 100,00 16,12 100,00 
TOTAIS 97 100,0   100,00  

 
 

Comparando-se os percentuais dos cargos da população respondente com a 

população total, percebe-se que Técnicos e Auditores superam bastante os demais cargos, pois 

alcançaram 76,1 %  dos respondentes, enquanto na população total eles representam 52,53%. 

Esse dado indica um maior interesse dos cargos de Auditores e Técnicos com o assunto da 

pesquisa em comento. Esse interesse maior pode ser justificado por algumas características 

diferenciais que esses cargos têm em relação aos demais, como: nível de escolaridade superior 

obrigatória, o que não ocorre com os outros cargos; atribuições mais complexas que exigem 

dos novatos um apoio imprescindível dos  colegas mais experientes. 
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As atribuições dos terceirizados (SOAP e outros terceirizados) exigem apenas o nível 

médio de escolaridade conforme regimento interno e eles exercem tarefas de apoio,  sem 

complexidade, rotineiras, geralmente descritas em manuais e as conseqüências de possíveis 

erros não causam problemas tão graves. As atribuições exercidas pelos PCC, na maioria dos 

casos, também são semelhantes a dos outros terceirizados. 

 

4.1.1  Perfil demográfico dos respondentes 

QUANTO À FAIXA ETÁRIA 

Conforme o quadro descrito a seguir, 75,26% dos respondentes estão entre 30 e 50 
anos, o que revela uma população bem adulta, o que ocorre também na população total. 
 

         Quadro 15 (4) Faixa etária dos respondentes 
 

 

QUANTO AOS GÊNEROS 

A proporção dos gêneros dos respondentes é bem semelhante à da população total que 

é 57,05% masculina e 42,94% feminina para 58,8% masculina e 41,2% dos respondentes. 

                
                Quadro 16 (4) - Gênero dos respondentes 

 GÊNERO FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Masculino 57 58,8 
Feminino 40 41,2 
TOTAL 97 100,0 

 

Intervalo de idade Freqüência Percentual 
20 25 04 4,12 
26 30 03 3,09 
31 35 12 12,37 
36 40 16 16,49 
41 45 26 26,81 
46 50 19 19,59 
51 55 11 11,35 
56 60 06 6,18 

TOTAIS 97 100,00 
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QUANTO À ESCOLARIDADE 

Percebe-se que mais de 95% dos respondentes têm escolaridade superior, proporção 

que não ocorre na população total. Um resultado esperado, pois mais de 76% dos 

respondentes pertencem aos cargos de Técnico e Auditor da Receita Federal que têm 

obrigatoriamente escolaridade superior. 

 

                       Quadro 17 (4) - Escolaridade dos respondentes 

 NÍVEL DE ESCOLARIDADE FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Médio 4 4,1 
Superior 70 72,2 
Pós-graduação 23 23,7 
  
Total 97 100,0 

 
 

QUANTO AO TEMPO DE SERVIÇO 

O quadro descrito a seguir indica que 89,69% dos respondentes estão há mais de 

quatro anos na organização, uma proporção semelhante à população total. Os indivíduos com 

mais de vinte e um anos de tempo de serviço na organização demonstraram menor interesse 

pela pesquisa. 

 

     Quadro 18 (4) - Tempo de serviço dos respondentes 
TEMPO EM ANOS FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

1 a 3 10 10,31 
4 a 6 09 9,28 
7 a 9 10 10,31 

10 a 12 12 12,37 
13 a 15 13 13,41 
16 a 18 15 15,46 
19 a 21 14 14,43 
22 a 24 08 8,25 
25 a 27 04 4,12 
28 a 30 02 2,06 

Total 97 100,0 
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4.1.2  Perfil demográfico dos MENTORES 

Este tópico atende aos objetivos específicos: V - Identificar quem são os mentores 

conforme a percepção dos pesquisados e VI - Identificar o perfil dos mentores. 

Os mentores foram divididos em duas categorias: os que foram percebidos como 

atuante em relações de mentoria e os potenciais mentores, ou seja, aquelas pessoas percebidas 

como capazes de exercerem a função de mentor. 

 

QUANTO AOS GÊNEROS 
Percebe-se uma predominância masculina para indicação dos mentores, pois a 

proporção na população total é de 57,05% masculina e 42,94% feminina e a proporção de 

gêneros entre mentores é 71,4% masculina e 28,6% feminina. 

 
Quadro 19 (4) - Gênero do mentor 

Gênero Freqüência Percentual 

Masculino 132 71,4 
Feminino 53 28,6 
Total 185 100,0 

 
 

QUANTO À ESCOLARIDADE 

Existe uma predominância de escolaridade superior do mentor, pois mais de 97% dos 

mentores indicados são de nível superior. Um resultado esperado, sendo a maioria dos 

respondentes composta por Auditores e Técnicos (76,1%), cargos com escolaridade superior 

obrigatória e certamente as pessoas indicadas por eles como mentores devem também 

pertencer a esses cargos. 
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                    Quadro 20 (4) - Escolaridade do mentor 

Nível de escolaridade Freqüência Percentual 

Médio 5 2,7 
Superior 161 87,0 
Pós-graduação 19 10,3 
Total 185 100,0 

 

QUANTO AOS CARGOS 

A maioria dos mentores indicados pertence ao cargo de auditor que chega a 60,5% 

e levando-se em conta que na população total esse  cargo alcança 30,42%, conduz à conclusão 

de que existe uma predominância dos auditores como mentor. O cargo de técnico também tem 

uma participação significativa e somado aos auditores fazem 85,4% dos mentores indicados. 

  
 Quadro 21 (4) - Cargo do mentor 

Cargos Freqüência Percentual Percentual 
acumulado  

Auditor 112 60,5 60,5 
Técnico 46 24,9 85,4 
PCC 15 8,1 93,5 
Terceirizado 11 6,5 100,00 
Total 185 100,0   

 
 

MENTOR EM RELAÇÃO À FUNÇÃO DE CHEFIA 

Os resultados tabulados a seguir conduzem à conclusão de que mentor tem correlação 

com chefia e conseqüentemente com liderança, pois 83,78% dos mentores indicados tiveram 

ou têm cargo de chefia. 

  
               Quadro 22 (4) - Mentor em relação ao cargo de chefia 

SITUAÇÃO Freqüência Percentual 

Teve ou tem cargo de chefia 155 83,78 
Não teve nem tem cargo de chefia 30 16,22 
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QUANTO À FAIXA ETÁRIA 

 Conforme os dados apurados no quadro a seguir, quase 98% dos mentores são maiores 

de 30 anos e 68,8% são maiores de 40 anos, indicando uma população bem adulta, pois 

apenas 2,6% são menores de 30 anos. 

 
 Quadro 23 (4) - Faixa etária do mentor  
FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL PERCENTUAL 

ACUMULADO 
Menor que 30 2,6 2,6 
Maia que 30 e menos de 40 28,6 31,2 
Maia que 40 e menos de 50 55,8 87,0 
Maia que 50 13,0 100,0 

 
 

RELAÇÃO ENTRE IDADES DO MENTOR E DO MENTORADO 

 Conforme os dados apurados, na maioria das relações de mentoria os mentores são 

mais velhos que os mentorados com um índice de 41,38%, o que corrobora a teoria. 

Entretanto, as relações de idades semelhantes tiveram um índice de 31,03% e as relações com 

o mentor mais novo tiveram um índice 27,59%, somando 58,62%. Pode-se concluir que a 

experiência é mais determinante para alguém ser mentor do que a idade. 

Ocorre que para um profissional ter muita experiência é necessário um tempo razoável 

de exercício de determinadas habilidades e por isso um mentor, na maioria dos casos, será 

uma pessoa de idade adulta, conforme se detectou na quadro acima - faixa etária do mentor.  

Na Receita Federal, como em qualquer órgão público federal, o acesso ao quadro 

funcional, nos cargos de carreira (técnicos e auditores), é sempre através de concursos 

públicos e não há limite de idade (exceto a idade compulsória para aposentadoria no serviço 

público que é de 70 anos, Lei 8112 de 11 e 1990). Isso permite que tenhamos funcionários  

novatos com mais de 40 ou  de 50 anos que poderão ser mentorados de pessoas mais jovens. 
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Quadro 24 (4) Relação entre idades mentor e mentorado 
Relação entre as idades Percentual 

Mentor mais novo 27,59 
Idades semelhantes 31,03 
Mentor mais velho 41,38 
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4.2  Existência de relações de mentoria na SRRF04 

 

Conforme o capítulo de Metodologia, houve noventa e sete questionários válidos 

respondidos. Neles, os respondentes tiveram na primeira parte dos questionários um texto 

sumário sobre os significados de: relação de mentoria, mentor, mentorado e programas de 

mentoria. Depois dessa leitura, cinqüenta e quatro respondentes declararam-se mentorados; 

trinta e dois declaram-se mentores e mentorados e cinco apenas mentores. Apenas seis 

pessoas declaram-se nem mentorados nem mentores. 

  

Os respondentes que declararam não ter ou não tiveram mentor são profissionais que 

têm pouco tempo de serviço na SRRF04, sendo certamente esse o motivo de não terem 

estabelecido relações de mentoria, conforme declaração explícita de alguns respondentes no 

campo “sugestões”, conforme a parte V questionário, conforme Apêndice C. 

 Esta pesquisa busca primordialmente responder à seguinte pergunta: “Em que medida 

as relações profissionais na SRRF04 entre colegas mais experientes e novatos podem ser 

categorizadas como relações de mentoria informal, conforme o modelo de Kram, 

operacionalizado por Noe?” 

 Os dados acima descritos respondem claramente à pergunta de pesquisa, que existem 

relações de mentoria na SRRF04, pois 93% ((54 + 32 + 5) / (54 + 32 + 5 + 6) = 0,938) dos 

respondentes declararam-se, de alguma forma, envolvidos com mentoria em suas relações de 

trabalho, conforme ilustrado na figura a seguir. 
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Figura 2 (4) - População dos respondentes a respeito das relações de mentoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

32 

6 

Mentorados 

mentores 

5 
Ambos 

Nem mentorado nem mentor 

Só Mentor 

Só mentorado 



 86
 
 

 

 

4.3  Análise quantitativa sobre a importância de 
programas de mentoria na SRRF04 

 

 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, na segunda pergunta da parte I dos 

questionários foi solicitado aos respondentes que eles assinalassem que importância eles 

dariam à existência de PROGRAMAS DE MENTORIA na SRRF04. A escala apresentada 

aos respondentes tinha a seguinte configuração: 1 = nada importante; 2 = pouco importante; 3 

= razoavelmente importante; 4 = muito importante e 5 = importantíssimo. O resultado obtido 

está descrito no quadro a seguir. 

 

Quadro 25 (4) Avaliação da importância de programas de mentoria na SRRF04 

  DISPERSÃO 

AMPLITUDE Número de 

respondentes Avaliação 

mínima 

Avaliação 

máxima 

Desvio 

padrão 

Média 
IMPORTÂNCIA DA 

MENTORIA 

97 3 5 0,597 4,48 

 

Os dados descritos no quadro acima indicam que os funcionários da SRRF04 

percebem um programa de mentoria entre muito importante e importantíssimo, pois a 

avaliação mínima dada foi três e a máxima foi cinco e a média de 4,48 com um desvio padrão 

de 0,597 demonstrando que a maioria das avaliações ficou muito próxima da média. 

Esse resultado responde ao objetivo específico: VIII - Mensurar a importância que os 

profissionais da SRRF04 avaliam sobre a existência de programas de mentoria. 
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4.4  Análise qualitativa sobre as razões que levaram o 
respondente a indicar os mentores 

 
 

Conforme o capítulo de metodologia, foram trezentas e quarenta e quatro razões 

relacionadas pelos respondentes que os levaram a indicar os mentores e, em virtude de muitas 

delas se repetirem ou se assemelharem, foram classificadas em categorias e estas compostas 

por itens que são representantes dos grupos das razões repetidas ou assemelhadas. 

 

4.4.1  CONHECIMENTO 

Esta foi a categoria de razões mais mencionada para justificar a eleição de um mentor, 

com significativa diferença em relação às outras razões.  A palavra conhecimento foi repetida 

muitas vezes em diversas formas.  

A teoria define o mentor como uma pessoa experiente, que gosta de ensinar e 

disponível a colaborar com o desenvolvimento profissional e pessoal do mentorado. Dessa 

forma, as declarações dos respondentes corroboram a teoria. 

No quadro a seguir relacionam-se razões citadas que exprimem experiência e 

conhecimento do mentor e indicam essas virtudes como imprescindíveis para um mentor. 
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Quadro 26 (4) - Razões percebidas como CONHECIMENTO 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Conhecimento 
Conhecimento da legislação e procedimentos 
Conhecimento de diversas matérias 
Conhecimento do mentor na minha área de atuação 
Conhecimento do trabalho na área de fiscalização 
Conhecimento profundo da área em que atua 
Conhecimento técnico e de didática 
Conhecimento Vasto na área em que atua 
Experiência nas atividades da SRRF04 
Experiência profissional 
Gosta de estudar 
Inteligente e de grande visão 
Organização pessoal e profissional 
Segurança 
Segurança no repasse de informação 
Sua experiência como docente 

COMPETÊNCIA 

Visão abrangente das rotinas de trabalho 
 

 

4.4.2  CAPACIDADE PARA ENSINAR 

Esta categoria complementa a de conhecimento, pois se o respondente elege o 

conhecimento como a qualidade mais importante para um mentor, a capacidade para 

transmitir esse conhecimento torna-se uma conseqüência obrigatória. 

Em relação à teoria esta categoria assemelha-se aos itens das funções de 

patrocínio e de tarefas desafiadoras, transcritos a seguir, que tratam explicitamente de 

transferência de conhecimento do mentor para o mentorado. 

- O mentor deve designar tarefas no trabalho do mentorado que o preparem para ser um 

profissional competente (patrocínio). 

- O mentor deve dar tarefas ao mentorado que lhe ofereçam oportunidades de aprender 

novas habilidades (tarefas desafiadoras). 

- O mentor deve dar apoio ao mentorado através de treinamento e feedback sobre seu 

desempenho  profissional (tarefas desafiadoras). 
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Quadro 27 (4) - Razões percebidas como CAPACIDADE PARA ENSINAR 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Tentou transferir o máximo de conhecimento. 
Tem muito prazer em transmitir o que sabe 
Pessoa que possui conhecimento e sabe passar 
Pessoa que consegue passar informações com clareza 
Pessoa que possui paciência para ensinar 
Gosta de ensinar 
A disponibilidade para ensinar 
Interesse em compartilhar seu conhecimento 
Está permanentemente ensinando 
Está sempre à disposição para tirar dúvidas 
Capacidade e vontade de ensinar aos outros 
Didática/ Excelente didática 

CAPACIDADE PARA 
ENSINAR 

Paciência em fornecer explicações 
 

 

4.4.3  LIDERANÇA 

Depois da categoria sobre conhecimento, estas razões foram as mais citadas, 

indicando que liderança é uma qualidade muito importante para alguém ser indicado mentor, 

conforme os respondentes. 

Em relação à teoria, esta categoria relaciona-se com vários itens da função coaching, 

transcritos a seguir. 

- O mentor deve sugerir estratégias específicas ao mentorado para que ele possa 

alcançar objetivos de carreira. 

- O mentor deve sugerir ao mentorado estratégias específicas para ele conseguir seus 

objetivos de trabalho. 

- O mentor deve dar ao mentorado estímulos e feedback para a realização de seu 

trabalho. 

- O mentor deve sugerir ao mentorado estratégias específicas para ele conseguir seus 

objetivos de trabalho. 
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Quadro 28 (4) - Razões percebidas como LIDERANÇA 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Informalmente, o mentor age como chefe do mentorado 
Liderança e carisma 
Fornece as primeiras instruções aos mentorados 
Dá segurança ao mentorado para trabalhar só 
Função de supervisor que ocupa 
Orienta quanto aos caminhos p/ obtenção de dados 
Poder de convencimento 
Exerce função de apoio 
Ensinava a ter comportamento gerencial 
Decisões tomadas em grupo 
Compartilhamento de responsabilidades 
Tinha atitude protetora 
Tratamento igualitário 
Amigo, líder 
Dá assistência total a seu subordinado 
Dá apoio pessoal a seus colegas e subordinados 
Tem uma visão administrativa muito boa 
A liderança conquistada por ele 

LIDERANÇA 
 

A forma hábil como administra  
 

 

4.4.4  MODELO 

Os itens desta categoria também têm um certo destaque, pois também foram muito 

citados. 

Em relação à teoria, esse item se compatibiliza bem com os itens descritos a 

seguir da função modelo. 

- O comportamento no trabalho de meu mentor merece ser imitado. 

- O mentor deve ter atitudes e valores em relação à educação com os quais o mentorado 

concorda. 

- O mentor deve merecer respeito e admiração. 
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Quadro 29 (4) - Razões percebidas como MODELO 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Capacidade de dar e ser exemplo na profissão 
Seriedade 
Pessoa positiva e sincera 
Coerência 
Humilde 
Empatia e lucidez 
Credibilidade 
Respeitabilidade, referencial 
Generosidade, Tolerância 
Simplicidade 
Justo e acessível 
É uma referência como profissional 
Serenidade e honestidade 
Humano 
Leal 

MODELO 

Tem prazer no que faz 
 
 

 

4.4.5  VOLUNTARIEDADE/COLABORATIVIDADE 

Este foi um item também muito citado, indicando ser uma qualidade fundamental para 

um mentor, pois a aproximação do mentorado ao mentor ou sua aceitação pode depender 

dessa voluntariedade. 

Em relação à teoria, os itens relacionados nesta categoria inspiram o mentor a exercer 

diversas funções de mentoria como coaching, proteção, aconselhamento e amizade. Apesar 

de alguns itens desta categoria incluirem-se na função coaching (marcadas com um 

asterisco) e proteção (marcadas com dois asteriscos), que são funções de carreira,  percebe-

se que se trata de uma categoria com predominância psicossocial, pois seus itens visam a 

um apoio mais pessoal ao mentorado. Os demais itens inspiram as funções de amizade e 

aconselhamento. 
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- O mentor deve sugerir estratégias específicas ao mentorado para que ele possa alcançar 
objetivos de carreira (coaching). 

- O mentor deve sugerir ao mentorado estratégias específicas para ele conseguir seus 
objetivos de trabalho (coaching). 

- O mentor deve ajudar o mentorado a terminar tarefas ou cumprir prazos que de outra 
forma seriam difíceis de conseguir (proteção). 

 
 

Quadro 30 (4) - Razões percebidas como VOLUNTARIEDADE/COLABORATIVIDADE 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Disponibilidade 
Voluntário 
Vontade 
Prestatividade 
Capacidade de colaboração 
Vontade de sempre ajudar 
Boa vontade 
Disponibilidade para orientar e ajudar colegas (*) 
Capacidade de prestar auxílio sem reservas (*) 

VOLUNTARIEDADE/ 
COLABORATIVIDADE 

Gosta de ajudar os colegas a resolverem broncas (**) 
 
 

 

4.4.6  AMIZADE/ACONSELHAMENTO 
  

Esta categoria e as demais a seguir tiveram um número de citações inferior aos 

anteriores e semelhantes entre si, mas numa quantidade significativa. 

O título desta categoria tem dois nomes em virtude deles aparecerem diversas vezes 

numa mesma resposta, como se conselho e amizade fossem complementares. 

 A teoria separa esses dois itens, mas os respondentes não consideraram assim na 

análise qualitativa. 

Amizade para a teoria está ligada a duas atitudes do mentor, conforme o instrumento 

de Noe: 

- O mentor deve convidar o mentorado para almoçar com ele; 
- O mentor deve interagir com o mentorado socialmente fora do ambiente de trabalho. 
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Entretanto, apesar dos respondentes considerarem amizade uma atitude importante, 

eles a representaram com outros itens como camaradagem, afinidade, paciência no 

relacionamento, fácil convivência... E o fato do mentorado eleger seu mentor como  

conselheiro também é inspirado pela relação de amizade existente entre ambos. 

  

Quadro 31 (4) - Razões percebidas como AMIZADE/ACONSELHAMENTO 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Sempre que estou num impasse, eu consulto o mentor 
É a pessoa a quem eu me reporto em dúvida 
Afinidade de trabalho 
Paciência no relacionamento com o mentorado 
Camaradagem 
Orientações fundamentais para minha vida futura 

AMIZADE/ 
ACONSELHAMENTO 

 

Altruísta; fácil convivência; desprendimento. 
 

 

4.4.7  COMUNICABILIDADE 

Esta categoria facilita muito todas as fases de uma relação de mentoria (inicial, de 

cultivo, separação e redefinição), principalmente a inicial, pois é nesta fase que se quebra a 

barreira da aceitação mútua. Com certeza, ser simpático, espontâneo e ter facilidade em 

comunicar-se estimula o início de qualquer tipo de relação humana. Ser aberto a discussões, 

saber escutar e ter habilidade lingüística ajudará muito na fase de cultivo da relação de 

mentoria. 
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Quadro 32 (4) - Razões percebidas como COMUNICABILIDADE 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Simpatia 
Facilidade em comunicação 
É uma pessoa aberta a discussões e disponível 
Tem habilidade lingüística 
Sabe escutar 

COMUNICABILIDADE 

Espontaneidade 
 

 

4.4.8  SOLIDARIEDADE 

Os itens desta categoria relacionam virtudes que enobrecem qualquer profissional. 

Eles poderiam estar relacionados na categoria modelo, mas em virtude da humanização 

inserida nas virtudes que eles descreveram, foram separados para dar-lhes ênfase numa 

possível capacitação de mentores e permitir se comentar a importância percebida nessas 

qualidades para um mentor. 

 
Quadro 33 (4) - Razões percebidas como SOLIDARIEDADE 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Solidariedade 
Interesse nas pessoas SOLIDARIEDADE 
Acolhedora 

 

 

4.4.9  COMPROMETIMENTO 

Nesta categoria pode-se perceber seus itens indicarem que pessoas que são 

percebidas como mentores ou que exercem as funções de um mentor têm um comportamento 

de comprometimento com a organização e com as pessoas que fazem parte de seu ambiente. 

Portanto, gerando benefícios para a organização, para os mentorados e para os próprios 

mentores. 
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Pessoas comprometidas, que têm prazer no que fazem (tópico 4.4.4 MODELO) e são 

colaborativas (tópico 4.4.5 Voluntariedade/Colaboratividade) dentro do trabalho precisam, 

antes de qualquer coisa, estarem satisfeitas e motivadas. Dessa forma, ratifica-se a teoria 

quanto à extensão dos benefícios das relações de mentorias, pois mentores, mentorados e a 

organização gozam dos benefícios delas. 

 

Quadro 34 (4) - Razões percebidas como COMPROMETIMENTO 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO DAS RAZÕES PERCEBIDAS 

Consciência da importância do mentor informal 
Pessoa interessada 
Ajuda nos problemas da Instituição 
Paciência na execução da sua missão 
Dedicação 
Dedicação e responsabilidade 

COMPROMETIMENTO 

O compromisso com a instituição 
 

 

4.4.10  Síntese da análise qualitativa 

As declarações dos respondentes classificadas nas diversas categorias e seus 

respectivos itens corroboram a teoria das relações de mentoria citada no capítulo 

fundamentação teórica. 

As categorias conhecimento, capacidade de ensinar, liderança e parte da categoria 

voluntariedade/colaboratividade têm bastante similaridade com as funções de carreira 

descritas na teoria. 

As categorias amizade/aconselhamento, modelo e parte da categoria 

voluntariedade/colaboratividade se relacionam com as funções psicossociais. A categoria 

comunicabilidade facilita o transcorrer das fases de relações de mentoria (início, cultivo, 

separação e redefinição). 
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A categoria comprometimento e outras categorias demonstram os benefícios que as 

relações de mentoria proporcionam aos mentorados, aos mentores e à organização. 

Os resultados desta análise confirmam os resultados da análise quantitativa no tópico 

4.2 que respondeu à pergunta de pesquisa, confirmando a existência de relações de mentoria 

nas relações profissionais na SRRF04. Atende também aos objetivos específicos:  V - 

Identificar quem são os mentores conforme a percepção dos pesquisados; VI - Identificar o 

perfil dos mentores; VII Identificar razões fundamentais que levaram os mentorados a eleger 

os seus respectivos mentores. 
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4.5  Análise quantitativa sobre os MODELOS DE 
RELAÇÃO DE MENTORIA 

 

 

Este tópico mostra a comparação do MODELO INTERNACIONAL DE MENTORIA 

com os MODELOS: IDEAL, PRATICADO e ESPOSADO, conforme descrito no tópico 

3.6.5 do capítulo de metodologia. Do resultado das comparações constróem-se os respectivos 

modelos. Os resultados desta análise atendem aos objetivos I, II, III e IV descritos no capítulo 

de introdução, no tópico 1.4.2. 

Para facilitar a compreensão das comparações entre os diversos modelos e seus 

respectivos resultados, vale a pena repetir alguns critérios no capítulo de metodologia no 

tópico 3.6.5. 

- Os dados foram obtidos através de análise fatorial exploratória com “rotação Varimax” e 

com Autovalor superior a 1, realizados no software SPSS, conforme Apêndice E. 

- Os dados resultantes da análise fatorial foram transpostos para planilhas que foram 

transpostas para esse texto em forma de figuras. 

- As trinta e duas assertivas (subfunções) do instrumento elaborado por Noe, que 

constroem o MODELO INTERNACIONAL, estão dispostas na primeira coluna à 

esquerda, com o nome da função de mentoria que cada uma compõe, seguidas 

respectivamente pelo número de ordem em que elas estão organizadas no questionário, 

parte IV Apêndice C. A palavra escrita em seqüência identifica a que tipo de pergunta 

que o pesquisado está respondendo. 

“IMPORTÂNCIA” indica o grau de importância da assertiva que constrói o MODELO 

IDEAL DE MENTORIA.   
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“F1” – grau de freqüência com que a assertiva é praticada pelo mentor do mentorado, 

que constrói o MODELO PRATICADO. 

“F2” – grau de freqüência com que a assertiva é praticada pelo mentorado como mentor, 

que constrói o MODELO ESPOSADO. 

- As dimensões do MODELO INTERNACIONAL estão dispostas na primeira coluna à 

esquerda. Os conjuntos de linhas desta coluna, separados por linhas intensificadas, 

representam cada dimensão desse modelo (funções de mentoria). 

- As dimensões dos respectivos modelos prospectados ou comparados estão dispostas a 

partir da segunda coluna à esquerda com um número acima, de um a nove, com seus 

itens  emergentes delimitados por retângulos pontilhados ou elipses. Portanto, cada 

dimensão do MODELO PROSPECTADO será composta pelos itens emergentes, sua 

categoria (carreira ou psicossocial) dependerá de onde o item principal ocorrer, na parte 

azul ou rosa. 

- Os itens emergentes têm carga igual ou superior a 0,500. Quando ocorrer de um item 

obter carga superior 0,500 e também ocorrer um outro item na mesma linha com valor 

inferior ou igual a 0,150, ambos serão desconsiderados. 

- Os itens emergentes na cor vermelha são os de maior carga de uma dimensão, chamado 

de item principal ou representante, que categoriza a dimensão em função de mentoria de 

carreira (cor azul) ou função psicossocial (cor rosa). 

- As setas indicam a dispersão dos itens emergentes de uma mesma dimensão do 

MODELO INTERNACIONAL para as diversas dimensões do respectivo modelo 

comparado. 

- As linhas verdes e os itens que não estão em negrito com fonte menores indicam os itens 

que não emergiram no resultado da comparação. 
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Nos tópicos seguintes serão descritas as prospecções de cada modelo em função do 

MODELO INTERNACIONAL. Primeiro apresenta-se a planilha produzida pelo SPSS 

através da análise fatorial. Depois se analisa o comportamento da emersão de cada modelo, 

dimensão a dimensão (funções de mentoria de cada modelo prospectado), em relação ao 

MODELO INTERNACIONAL e em relação aos demais MODELOS PROSPECTADOS. A 

seguir, em quadros, são construídos os diversos modelos prospectados. 
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4.5.1  Prospecção do MODELO IDEAL a partir do 
MODELO INTERNACIONAL 
 

Figura 3 (4) MODELO IDEAL comparado ao MODELO INTERNACIONAL. 
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A comparação do MODELO IDEAL com o INTERNACIONAL resultou também 

num modelo de nove dimensões, conforme se observa nas colunas da figura 4.5.1, entretanto 

em diversas ocasiões os itens emergiram diferentemente.  A distribuição das dimensões é 

semelhante ao MODELO INTERNACIONAL, pois cinco dimensões emergiram na categoria 

das funções de carreira, dimensões 2, 3, 4, 5 e 9; e quatro dimensões emergiram na categoria 

das funções psicossociais, dimensões 1, 6, 7, e 8. 

 

4.5.1.1  Análise a partir das dimensões que emergiram para o 
MODELO IDEAL 

 
A dimensão 1 do MODELO IDEAL define-se claramente como uma FUNÇÃO 

PSICOSSOCIAL e tem o item MODELO 21 como seu representante, pois teve uma carga de 

0,840 (a maior carga entre os itens desta coluna). Vê-se que os demais itens da dimensão do 

MODELO INTERNACIONAL também estão dispostos, conforme o MODELO IDEAL, 

entretanto, acrescentam-se a essa dimensão do MODELO IDEAL os itens aconselhamento 25 

e aconselhamento 29. Esta  informação indica que, predominantemente, os funcionários da 

SRRF04 consideram os referidos itens de aconselhamento como parte da função modelo. 

A dimensão 2 do MODELO IDEAL define-se claramente como uma FUNÇÃO DE 

CARREIRA e tem o item PATROCÍNIO 06 como seu representante, pois teve uma carga de 

0,857 (a maior carga entre os itens desta coluna). No MODELO INTERNACIONAL há 

apenas um item para esta função, mas no MODELO IDEAL acrescentam-se a essa dimensão 

os itens exposição 03, 04, 05, e tarefa desafiadora 07. 



 102
 
 

A dimensão 3 tem como representante o item COACHING 19, uma FUNÇÃO DE 

CARREIRA.  Os itens aconselhamento 26 com a carga 0,647 e coaching 0,585 também 

emergiram nesta dimensão. 

Na dimensão 4 o item 32 DA FUNÇÃO PATROCÍNIO isolou-se, indicando 

claramente, conforme a interpretação dos respondentes, tratar-se de uma outra dimensão  

representante de uma das FUNÇÕES DE CARREIRA, pois teve uma carga muito alta 

(0,796). A dimensão 5 do MODELO IDEAL define-se como uma FUNÇÃO DE CARREIRA 

e tem o item COACHING 10 como seu representante, pois teve a maior carga entre os itens 

desta coluna e  acrescentado do item coaching 11. O item coaching 09 não emergiu. 

A dimensão 6 ocorreu em coerência com o MODELO INTERNACIONAL, pois todos 

o dois itens da função amizade emergiram com cargas significativas, sem misturarem-se com 

as outras dimensões e sem itens de outras funções em sua coluna. Portanto, uma nítida função 

da categoria das funções psicossociais. 

A dimensão 7 teve o item ACONSELHAMENTO 30 como representante. Esta função 

emergiu com uma carga bem alta e representa no MODELO IDEAL uma das dimensões da 

categoria das FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS. Junto a este item também emergiu o aceitação 

31, também de categoria psicosocial. A dimensão 8 configurou-se como uma FUNÇÃO 

PSICOSSOCIAL representada pelo item ACEITAÇÃO 14, entretanto o item coaching 12 

também emergiu, uma função de carreira, mas com uma carga fraca. 

A dimensão 9 foi representada pelo item PROTEÇÃO 16,  acrescentada pelo item 

aceitação 16. Apesar do item aceitação 16 pertencer a uma função psicossocial no MODELO 

INTERNACIONAL, foi considerado como uma função da categoria das FUNÇÕES DE 

CARREIRA, no MODELO IDEAL, algo semelhante também aconteceu nas dimensões 3 e 8. 

Não emergiram no modelo os itens: coaching 09; proteção 01 e 02; tarefa 08; 

aceitação 20; aconselhamento 26 e 27.  
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4.5.1.2  Construção do MODELO IDEAL, conforme as dimensões 
e itens que emergiram do MODELO INTERNACIONAL 

 
Quadro 35 (4) - MODELO IDEAL de relação de mentoria - FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÃO DE MENTORIA 
(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(itens Emergentes) 

PATROCÍNIO 

- O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do 
MENTORADO que o preparem para ser um profissional 
competente (patrocínio 6 – 0,857). 
- O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO que lhes 
ofereçam oportunidades de aprender novas habilidades (tarefa 
07 – 780). 
- O MENTOR deve dar tarefas que aumentem os contatos 
pessoais do MENTORADO (exposição 03 – 0,755). 
- O MENTOR deve ajudar o MENTORADO a conhecer novos 
colegas (exposição 04 – 0,639). 
- O MENTOR deve designar responsabilidades ao 
MENTORADO que aumentem os contatos com pessoas que 
possam julgar seu potencial no futuro (exposição 05 – 0,594). 

EXPOSIÇÃO O MENTOR deve indicar o MENTORADO para uma promoção 
(exposição 32 – 0,796). 

COACHING - I 

- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a se preparar 
para desenvolver-se (coaching 19 – 0,686). 
- O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre os 
questionamentos e preocupações sobre competência e 
comprometimento para crescer, sobre relacionamentos com 
colegas e supervisores e conflitos no trabalho (aconselhamento 
26 – 0,647). 
- O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre sua 
carreira (coaching 18 – 0,585). 

COACHING - II 
- O MENTOR deve compartilhar idéias com o MENTORADO 
(coaching 10 – 0,781). 
- O MENTOR deve dar ao MENTORADO estímulos e feedback 
para a realização de seu trabalho (coaching 11 – 0,615). 

PROTEÇÃO - O MENTOR deve assumir a culpa ou créditos em situações 
controversas (proteção 16 – 0,798). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 
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Quadro 36 (4) - MODELO IDEAL de relação de mentoria - FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 
FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 

FUNÇÃO DE MENTORIA 
(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(itens Emergentes) 

MODELO 

- O comportamento no trabalho de meu MENTOR merece 
ser imitado (modelo 21 – 0,840). 
- O MENTOR deve ter atitudes e valores em relação à 
educação com os quais o MENTORADO concorda 
(modelo 22 – 0,731). 
- O MENTOR deve merecer respeito e admiração (modelo 
23 – 0,688). 
24. O MENTORADO quando chegar numa posição similar 
ao seu MENTOR, deve tentar assemelhar-se com ele 
(modelo 24 – 0,686). 
- O MENTOR deve demonstrar muita habilidade para 
ouvir conversas com o MENTORADO (aconselhamento 
25 – 0,641). 
29. O MENTOR deve expressar empatia por preocupações 
e sentimentos sobre os quais o MENTORADO tenha 
conversado com ele (aconselhamento 29 – 0,554). 
 

ACEITAÇÃO - O MENTOR deve pedir sugestões ao MENTORADO 
sobre problemas que ele venha a ter com serviços na 
Receita Federal (aceitação 14 – 0,733). 

ACONSELHAMENTO 

- O MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de 
dúvidas que o MENTORADO compartilhou com ele 
(aconselhamento 30 – 0,765). 
- O MENTOR deve expressar sentimentos de respeito pelo 
MENTORADO como indivíduo (aceitação 31 – 0,700. 

AMIZADE 

- O MENTOR deve convidar o MENTORADO para 
almoçar com ele (amizade 13 – 0,781). 
- O MENTOR deve interagir com o MENTORADO 
socialmente fora do ambiente de trabalho (amizade 15 – 
0,771). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 

Vê-se que há diferenças na distribuição dos itens das diversas funções de mentoria 

entre os MODELOS INTERNACIONAL e o IDEAL. Algumas vezes, um item de uma 

função de carreira aparece compondo uma FUNÇÃO PSICOSSOCIAL e o inverso também. 

Algumas vezes também, a composição de itens de cada função no MODELO IDEAL difere 

do MODELO INTERNACIONAL. Apesar das semelhanças estruturais entre os modelos, esse 

resultado pode indicar que há diferenças na valoração e configuração das funções. 
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4.5.2  Prospecção do MODELO PRATICADO a partir do 
MODELO INTERNACIONAL 

 
Figura 4 (4) - MODELO PRATICADO comparado ao MODELO INTERNACIONAL. 
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A comparação do MODELO PRATICADO com o INTERNACIONAL resultou 

também num modelo de nove dimensões, conforme se observa nas colunas da figura 4.5.2, 

entretanto em diversas ocasiões os itens também emergiram diferentemente, como ocorreu no 

MODELO IDEAL. 

A distribuição das dimensões é diferente do MODELO INTERNACIONAL, pois seis 

dimensões emergiram na categoria das funções de carreira: dimensões 2, 3, 5, 6, 7 e 9; e três 

dimensões emergiram na categoria das funções psicossociais: dimensões 1, 4 e 7. 

 

4.5.2.1  Análise a partir das dimensões que emergiram para o 
MODELO PRATICADO 

 
A dimensão 1 do MODELO PRATICADO define-se claramente como uma FUNÇÃO 

PSICOSSOCIAL  tendo, semelhante ao MODELO IDEAL, o item MODELO 21 como seu 

representante, pois teve uma carga de 0,779 (a maior carga entre os itens desta coluna). O 

item modelo 22 também pertence a essa dimensão, mas os itens modelo 23 e 24 não 

emergiram no MODELO PRATICADO.  Acrescentam-se também a essa dimensão o item de 

aceitação 20 e todos os itens aconselhamento 25, 26, 27, 28, 29 e 30.  Esse resultado indica 

que, para o MODELO PRATICADO, a função modelo é uma forte dimensão da categoria das 

funções psicossociais, que o item aceitação 20 tem algo em comum com a função modelo e 

que a função aconselhamento se confunde completamente com a função modelo, como se ser 

um modelo a ser copiado já fosse um excelente conselho a ser dado. 
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A dimensão 2 do MODELO PRATICADO define-se totalmente como uma FUNÇÃO 

DE CARREIRA e tem o item PATROCÍNIO 06 como seu representante, pois teve uma carga 

de 0,801 (a maior carga entre os itens desta coluna), novamente semelhante ao MODELO 

IDEAL. Acrescentam-se a essa dimensão os itens coaching 11 e 19 e todos os itens de tarefa 

desafiadora: 07 e 08. 

O ITEM PROTEÇÃO 01 aparece sozinho na dimensão 3 configurando-se como uma 

FUNÇÃO DE CARREIRA. Mas o Item PROTEÇÃO 02 aparece sozinho na dimensão 8, 

também uma FUNÇÃO DE CARREIRA, indicando que são itens de dimensões distintas no 

MODELO PRATICADO. 

O item proteção 16 também emerge disperso na dimensão 9, que tem como 

representante o item EXPOSIÇÃO 32. A função exposição também aparece como 

representante da dimensão 5, com seu item 03 e acrescentado do item exposição 05. O item 

exposição 04 não emergiu no MODELO PRATICADO. 

A dimensão 4 ocorreu em coerência com o MODELO INTERNACIONAL e com o 

MODELO IDEAL, pois todos os dois itens da função AMIZADE emergiram com cargas 

significativas, sem misturarem-se com as outras dimensões e sem itens de outras funções em 

sua coluna. Portanto, uma nítida função da categoria das FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS. 

A dimensão 6 do MODELO IDEAL define-se como uma FUNÇÃO DE CARREIRA 

e tem o item COACHING 10 como seu representante, pois teve a maior carga entre os itens 

desta coluna e  acrescentado do item de uma função psicossocial, o item aceitação 14 que teve 

uma carga fraca de 0,541. Os itens coaching 09, 12 e 18 não emergiram. 

A dimensão 7 pertence à categoria das FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS e é representada 

pelo item ACEITAÇÃO 31 isoladamente. Os itens aceitação 14 e 20 apareceram dispersos 

entre outras dimensões.  O item aceitação 17 não emergiu no MODELO PRATICADO. 
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4.5.2.2  Construção do MODELO PRATICADO, conforme as 
dimensões e itens que emergiram do MODELO INTERNACIONAL 
 

Quadro 37 (4) - MODELO PRATICADO de relação de mentoria - FUNÇÕES DE 
CARREIRA 

FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÃO DE MENTORIA ITENS DA FUNÇÃO 

PATROCÍNIO 

- O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do MENTORADO 
que o preparem para ser um profissional competente (patrocínio 6 – 
0,801). 
- O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO que lhes 
ofereçam oportunidades de aprender novas habilidades (tarefa 07 – 
789). 
- O MENTOR deve dar apoio ao MENTORADO através de 
treinamento e feedback sobre seu desempenho profissional (tarefa 
08 – 737). 
- O MENTOR deve dar ao MENTORADO estímulos e feedback 
para a realização de seu trabalho (coaching 11 – 0,625). 
- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a se preparar para 
desenvolver-se (coaching 19 – 0,597). 
 

EXPOSIÇÃO - I 

- O MENTOR deve dar tarefas que aumentem os contatos pessoais 
do MENTORADO (exposição 03 – 0,854). 
- O MENTOR deve designar responsabilidades ao MENTORADO 
que aumentem os contatos com pessoas que possam julgar seu 
potencial no futuro (exposição 05 – 0,773). 

EXPOSIÇÃO - II 
- O MENTOR deve indicar o MENTORADO para uma promoção 
(exposição 32 – 0,699). 
- O MENTOR deve assumir a culpa ou créditos em situações 
controversas (proteção 16 - 595). 

COACHING 

- O MENTOR deve compartilhar idéias com o MENTORADO 
(coaching 10 – 0,822). 
- O MENTOR deve pedir sugestões ao MENTORADO sobre 
problemas que ele venha a ter com serviços na Receita Federal 
(aceitação 14 – 0,541). 

PROTEÇÃO - I - O MENTOR deve reduzir riscos que possam ameaçar as 
possibilidades do MENTORADO ser promovido (proteção 01 - 
0,770). 

PROTEÇÃO - II - O MENTOR deve ajudar ao MENTORADO a terminar tarefas ou 
cumprir prazos que de outra forma seriam difíceis de conseguir 
(proteção 02 - 0,803). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 
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Quadro 38 (4) - MODELO PRATICADO de relação de mentoria - FUNÇÕES 
PSICOSSOCIAIS 

FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 

FUNÇÃO DE MENTORIA 
(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(itens Emergentes) 

MODELO 

- O comportamento no trabalho do MENTOR merece ser imitado 
(modelo 21 – 0,779). 
- O MENTOR deve expressar empatia por preocupações e 
sentimentos sobre os quais o MENTORADO tenha conversado 
com ele (aconselhamento 29 – 0,754). 
- O MENTOR deve ter atitudes e valores em relação à educação 
com os quais o MENTORADO concorda (modelo 22 – 0,748). 
- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a conversar 
abertamente sobre seus medos e ansiedades que tiram sua atenção 
no trabalho (aconselhamento 28 – 0,748). 
- O MENTOR deve demonstrar muita habilidade para ouvir 
conversas com o MENTORADO (aconselhamento 25 – 0,710). 
- O MENTOR deve conversar com o MENTORADO sobre os 
questionamentos e preocupações sobre competência e 
comprometimento para crescer, sobre relacionamentos com colegas 
e supervisores e conflitos no trabalho (aconselhamento 26 – 0,705). 
20. O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a tentar novas 
formas de comportamento no trabalho (aceitação 20 – 521). 
- O MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de dúvidas 
que o MENTORADO compartilhou com ele (aconselhamento 30 – 
0,507). 

ACEITAÇÃO - O MENTOR deve expressar sentimentos de respeito pelo 
MENTORADO como indivíduo (aceitação 31 – 0,768). 

AMIZADE 
- O MENTOR deve interagir com o MENTORADO socialmente 
fora do ambiente de trabalho (amizade 15 – 0,839). 
- O MENTOR deve convidar o MENTORADO para almoçar com 
ele (amizade 13 – 0,798). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 

 

O MODELO PRATICADO também diverge na distribuição dos itens das diversas 

funções de mentoria, como ocorreu entre os MODELOS INTERNACIONAL e o IDEAL, 

entretanto, assemelha-se na estrutura. 
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4.5.3  Prospecção do MODELO ESPOSADO a partir do 
MODELO INTERNACIONAL 
 
Figura 5 (4) - MODELO INTERNACIONAL comparado ao MODELO ESPOSADO. 
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A comparação do MODELO ESPOSADO com o INTERNACIONAL resultou 

também num modelo de nove dimensões, conforme se observa nas colunas da figura 4.5.3, 

entretanto diversos itens emergiram de forma diferente, conforme também ocorreu nas 

comparações com o MODELO IDEAL e com o PRATICADO.  A distribuição das dimensões 

é semelhante ao MODELO INTERNACIONAL e ao IDEAL, com cinco dimensões 

emergindo na categoria das funções de carreira: dimensões 1, 3, 6, 7 e 8; e quatro dimensões 

emergiram na categoria das funções psicossociais: dimensões 2, 4, 5 e 9. 

 

4.5.3.1  Análise a partir das dimensões que emergiram para o 
MODELO ESPOSADO 

 
A dimensão 1 do MODELO ESPOSADO pertence à categoria das funções de carreira 

em virtude da carga do item COACHING 10 ser a maior da coluna e portanto  o seu 

representante. Acrescentam-se a essa dimensão os itens de carreira: coaching 10, 11 e 12  e os 

itens das funções da categoria psicossocial: aceitação 14 e 20 e aconselhamento 30. 

A dimensão 2 define-se como uma função psicossocial e tem o item aceitação 31 

como seu representante, acrescendo-se o item modelo 23  e o coaching 19. 

A dimensão 3 é totalmente de carreira tendo o item TAREFA DESAFIADORA 07 

como representante com apenas um ponto a mais do item patrocínio 06 e acrescendo-se o item 

exposição 04. 

A dimensão 4 é uma função psicossocial tendo como representante o item 

ACONSELHAMENTO 29. O item aconselhamento 28 também compõe esta dimensão. 
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A dimensão 5 é uma função psicossocial tendo como representante o item MODELO 

24. Apesar do item proteção 16 pertencer a uma função de carreira, no MODELO 

ESPOSADO ele emergiu como pertencendo a esta dimensão que tem a função psicossocial 

como predominante. 

A dimensão 6 apresenta-se como uma função totalmente de carreira tendo o item 

EXPOSIÇÃO 03 como seu representante. O item exposição 05 também compõe esta 

dimensão. 

A função exposição aparece também na dimensão 8, emergindo o item EXPOSIÇÃO 

32 como representante isoladamente. Nos MODELOS PRATICADO e IDEAL ocorreu de 

forma semelhante, o que pode indicar que existe uma divisão nessa função. 

A dimensão 7 caracteriza-se  como uma função de carreira e é representada pelo item  

proteção 01 isoladamente. 

A dimensão 9 é uma função psicossocial tendo como representante o item AMIZADE 

13. 

Os itens: coaching 18; proteção 02; tarefas desafiadora 08; modelo 21 e 22; aceitação 

17; aconselhamento 25, 26, 27; e amizade 15 não emergiram no MODELO ESPOSADO. 

O MODELO ESPOSADO, como os demais modelos já analisados, também diverge na 

distribuição dos itens das diversas funções de mentoria em relação ao MODELO 

INTERNACIONAL. Entretanto, as mesmas semelhanças já verificadas também ocorreram ao 

MODELO ESPOSADO, como: mesma quantidade de dimensões; ocorrências de dimensões 

de forma semelhantes; e todas as funções do MODELO INTERNACIONAL tiveram a 

emersão de pelo menos um item. 
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4.5.3.2  Construção do MODELO ESPOSADO, conforme as 
dimensões e itens que emergiram do MODELO INTERNACIONAL 

 
Quadro 39 (4) - MODELO ESPOSADO de relação de mentoria – FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÕES DE CARREIRA 

FUNÇÃO DE MENTORIA 
(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(itens Emergentes) 

EXPOSIÇÃO - I 

- O MENTOR deve dar tarefas que aumentem os contatos 
pessoais do MENTORADO (exposição 03 – 0,838). 
- O MENTOR deve designar responsabilidades ao 
MENTORADO que aumentem os contatos com pessoas que 
possam julgar seu potencial no futuro (exposição 05 – 0,584). 

EXPOSIÇÃO - II - O MENTOR deve indicar o MENTORADO para uma 
promoção (exposição 32 – 0,745). 

COACHING 

- O MENTOR deve compartilhar idéias com o MENTORADO 
(coaching 10 – 0,777). 
- O MENTOR deve pedir sugestões ao MENTORADO 
sobre problemas que ele venha a ter com serviços na 
Receita Federal (aceitação 14 – 0,749). 
- O MENTOR deve dar ao MENTORADO estímulos e feedback 
para a realização de seu trabalho (coaching 11 – 0,705). 
- O MENTOR deve sugerir estratégias específicas para o 
MENTORADO alcançar seus objetivos de carreira 
(coaching 09 – 0,648) 
- O MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de 
dúvidas que o MENTORADO compartilhou com ele 
(aconselhamento 30 – 0,605). 
- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a tentar 
novas formas de comportamento no trabalho (aceitação 20 
– 0,522). 
- O MENTOR deve sugerir ao MENTORADO estratégias 
específicas para ele conseguir seus objetivos de trabalho 
(coaching 12 - 503). 

PROTEÇÃO 
- O MENTOR deve reduzir riscos que possam ameaçar as 
possibilidades do MENTORADO ser promovido (proteção 
01 - 0,650). 

TAREFA DESAFIADORA 

- O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO que lhes 
ofereçam oportunidades de aprender novas habilidades (tarefa 
07 – 810). 
- O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do 
MENTORADO que o preparem para ser um profissional 
competente (patrocínio 06 – 0,809). 
- O MENTOR deve ajudar o MENTORADO a conhecer 
novos colegas (exposição 04 – 0,636). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 
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Quadro 40 (4) - MODELO ESPOSADO de relação de mentoria – FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 
FUNÇÕES PSICOSSOCIAIS 

FUNÇÃO DE MENTORIA 
(Dimensões Emergentes) 

ITENS DA FUNÇÃO 
(itens Emergentes) 

MODELO 

- O MENTORADO quando chegar numa posição similar ao 
seu MENTOR, deve tentar assemelhar-se com ele (modelo 24 
– 0,797). 
- O MENTOR deve assumir a culpa ou créditos em situações 
controversas (proteção 16 – 0,692). 
- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a se preparar 
para desenvolver-se (coaching 19 – 602). 

ACEITAÇÃO 

- O MENTOR deve expressar sentimentos de respeito pelo 
MENTORADO como indivíduo (aceitação 31 – 0,776). 
- O MENTOR deve merecer respeito e admiração (modelo 23 
– 760). 

ACONSELHAMENTO 

- O MENTOR deve expressar empatia por preocupações e 
sentimentos sobre os quais o MENTORADO tenha 
conversado com ele (aconselhamento 29 – 0,776). 
- O MENTOR deve encorajar o MENTORADO a conversar 
abertamente sobre seus medos e ansiedades que tiram sua 
atenção no trabalho (aconselhamento 28 – 0,772). 

AMIZADE - O MENTOR deve convidar o MENTORADO para almoçar 
com ele (amizade 13 – 0,829). 

Os itens sublinhados são os de maior carga e representantes da respectiva dimensão. 

 

Nos quadros supracitados estão descritos os itens (segunda coluna) que emergiram do 

MODELO INTERNACIONAL para o MODELO ESPOSADO, distribuídos nas nove 

dimensões (primeira coluna), conforme a análise fatorial. A distribuição das dimensões é 

semelhante ao MODELO INTERNACIONAL e ao IDEAL, com cinco dimensões emergindo 

na categoria das funções de carreira: dimensões 1, 3, 6, 7 e 8; e quatro dimensões emergiram 

na categoria das funções psicossociais: dimensões 2, 4, 5 e 9. 
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4.6  Análise sobre o grau de importância e da 
freqüência praticada por cada função de mentoria 

 

 

Neste tópico é apresentada uma relação de quadros que descrevem os graus de 

importância e freqüência de prática atribuídos às funções de mentorias e de seus respectivos 

itens, atendendo aos objetivos específicos I, II, III e IV descritos no capítulo de Introdução, no 

tópico 1.4.2. 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, para o grau de importância das funções 

de mentoria, a escala tem cinco valores ordinais que indicam 1 para nada importante; 2  para 

pouco importante; 3 para razoavelmente importante; 4 muito  importante; 5 para  

importantíssimo. 

Para o grau de freqüência da prática das funções de mentoria a escala tem cinco 

valores ordinais que indicam: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = 

freqüentemente; 5 = sempre. 

Como já foi citado neste trabalho: as respostas às perguntas sobre a importância 

de cada item de uma função de mentoria constroem o MODELO IDEAL. As respostas às 

perguntas sobre o grau de freqüência da prática de cada item de uma função de mentoria pelo 

respectivo mentor constroem o MODELO PRATICADO. As respostas às perguntas sobre o 

grau de freqüência da prática de cada item de uma função de mentoria pelo respondente como 

mentor constroem o MODELO ESPOSADO. 

Os referidos quadros estratificam a valoração das funções de mentoria e de seus itens 

por modelo de mentoria prospectado.  Para as funções de mentoria que contêm mais de um 

item, aparecerá sublinhado o que tem a valoração mais alta. 
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 4.6.1  Valoração da FUNÇÃO PATROCÍNIO 
 

Quadro 41 (4) - Valoração da FUNÇÃO PATROCÍNIO 

 
 
 

Esta função contém apenas um item, por isso não foi gerada a média geral dos itens 

que é valoração média da função, nesse caso a valoração média do item também é a da 

função. 

De acordo com os resultados obtidos, a função PATROCÍNIO para o MODELO 

IDEAL está entre muito importante e importantíssima; para o MODELO PRATICADO está 

entre freqüentemente e sempre e para o MODELO ESPOSADO está também entre 

freqüentemente e sempre. Portanto, essa é uma função considerada na relação de mentoria 

como bastante significativa para a população respondente.  

Os valores também indicam uma grande compatibilidade entre os modelos, 

principalmente entre o praticado e o esposado. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO ESPOSADO 
45 pesquisados ITEM 

média desvio 
padrão média desvio padrão média desvio padrão 

(6) O MENTOR deve 
designar tarefas no trabalho 
do MENTORADO que o 
prepare para ser um 
profissional competente. 

4,52 0,647 4,22 0,766 4,22 0,670 
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4.6.2  Valoração da FUNÇÃO EXPOSIÇÃO 
 

Quadro 42 (4) - Valoração da FUNÇÃO EXPOSIÇÃO 

 
De acordo com os resultados obtidos, a média geral da função exposição para o 

MODELO IDEAL está entre razoavelmente importante e muito importante. Para o MODELO 

PRATICADO e ESPOSADO está indicando uma prática dessa função entre ocasionalmente e 

freqüentemente. Os valores indicam uma razoável compatibilidade entre os três modelos, 

principalmente entre o IDEAL E O ESPOSADO. O item 4 destacou-se entre os demais, 

demonstrando que os respondentes consideraram esta a melhor forma de dar visibilidade ao 

mentorado. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO ESPOSADO 
45 pesquisados ITEM 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

média desvio padrão 

(3) O MENTOR deve dar 
tarefas ao MENTORADO 
que aumentem os seus 
contatos pessoais. 

3,65 0,936 3,65 0,889 3,76 0,857 

(4) O MENTOR deve ajudar 
o MENTORADO a conhecer 
novos colegas. 

3,97 0822 3,92 0,844 3,89 0,935 

(5) O MENTOR deve 
designar responsabilidades ao 
MENTORADO que 
aumentem os contatos com 
pessoas que possam julgar 
seu potencial no futuro. 

3,79 0,978 3,60 0,936 3,62 0,834 

(32) O MENTOR deve 
indicar o MENTORADO 
para uma promoção. 

3,14 1,061 3,19 1,098 3,38 0,960 

MÉDIA GERAL 3,64 0,998 3,59 0,978 3,66 0,910 
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4.6.3  VALORAÇÃO da FUNÇÃO COACHING 
 

Quadro 43 (4) - Valoração da FUNÇÃO COACHING 

 
De acordo com os resultados obtidos, a média geral da função coaching para o 

MODELO IDEAL está acima de  muito importante. Para o MODELO PRATICADO e o 

ESPOSADO está próxima de freqüentemente. Os valores indicam uma razoável 

compatibilidade entre os três modelos. De acordo com a valoração, os itens 10, 11, 19 e 12 

destacaram-se, mas os itens 18 e 9 tiveram uma valoração bem menor. Um resultado 

significativo para essa função, levando em consideração os itens em destaque. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS FUNÇÕES 

MODELO 
IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO ESPOSADO 
45 pesquisados ITEM 

média desvio 
padrão média desvio 

padrão média desvio padrão 

(9) O MENTOR deve 
sugerir estratégias 
específicas ao 
MENTORADO para que ele 
possa alcançar seus 
objetivos de carreira. 

3,87 0,885 3,63 0,837 3,51 0,944 

(10) O MENTOR deve 
compartilhar idéias com o 
MENTORADO. 

4,38 0,684 4,18 0,767 4,31 0,701 

(11) O MENTOR deve dar 
ao MENTORADO 
estímulos e feedback para a 
realização de seu trabalho. 

4,47 0,614 4,22 0,699 4,09 0,793 

(12) O MENTOR deve 
sugerir ao MENTORADO 
estratégias específicas para 
que ele consiga seus 
objetivos de trabalho. 

4,04 0,763 3,84 0,862 3,58 0,783 

18. O MENTOR deve 
conversar com o 
MENTORADO sobre sua 
carreira. 

3,49 1,022 3,40 0,949 3,49 0,869 

19. O MENTOR deve 
encorajar o MENTORADO 
a se preparar para 
desenvolver-se. 

4,39 0,715 4,00 0,975 4,16 0,767 

MÉDIA GERAL 4,11 0,862 3,88 0,899 3,86 0,874 
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4.6.4  VALORAÇÃO da FUNÇÃO PROTEÇÃO  
 

Quadro 44 (4) - Valoração da FUNÇÃO PROTEÇÃO 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, a média geral da função proteção para o 

MODELO IDEAL está entre razoavelmente importante e muito importante. Para o MODELO 

PRATICADO e ESPOSADO está indicando uma prática dessa função um  pouco acima de 

ocasionalmente. Os valores da média geral indicam uma razoável compatibilidade entre os 

três modelos. O item 2 destacou-se, demonstrando-se a importância dada pelos respondentes a 

essa atitude do mentor. Entretanto, o item 16 teve uma valoração muito baixa, a ponto de se 

perceber uma rejeição pelos respondentes. O resultado dessa função foi muito influenciado 

pelo baixo valor do item 16. Dessa forma, torna-se interessante ratificar a irrelevância desse 

item e expurgá-lo de um modelo aplicado no ambiente da SRRF04. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO ESPOSADO 
45 pesquisados ITEM 

média desvio 
padrão média desvio 

padrão média desvio 
padrão 

(1) O MENTOR deve reduzir 
riscos que possam ameaçar as 
possibilidades do 
MENTORADO ser 
promovido. 

3,47 1,062 3,59 1,094 3,56 1,056 

(2) O MENTOR deve ajudar 
o MENTORADO a terminar 
tarefas ou cumprir prazos que 
de outra forma seriam 
difíceis de conseguir. 

3,80 1,017 3,96 0,903 3,96 0,706 

(16) O MENTOR deve 
assumir a culpa ou créditos 
em situações controversas. 

2,44 1,108 2,46 1,140 2,64 1,026 

MÉDIA GERAL 3,24 1,208 3,34 1,227 3,39 1,086 
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4.6.5  Valoração da FUNÇÃO TAREFAS DESAFIADORAS 

Quadro 45 (4) - Valoração da FUNÇÃO TAREFAS DESAFIADORAS 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, a média geral da função TAREFA 

DESAFIADORA para o MODELO IDEAL está entre muito importante e importantíssimo. 

Para o MODELO PRATICADO e o ESPOSADO indica uma prática dessa função acima de 

freqüentemente. Os valores indicam uma razoável compatibilidade entre os três modelos, 

principalmente entre o  PRATICADO E O ESPOSADO. De acordo com a valoração, todos os 

dois itens destacaram-se, mas o item 7 teve maior destaque. Um resultado muito significativo 

para essa função nesta análise, dando como resultado que o desenvolvimento de habilidades e 

o aperfeiçoamento de desempenho são muito importantes para o desenvolvimento 

profissional.  Portanto, pode-se concluir que, a partir dessa análise, esses itens devam fazer 

parte de um MODELO DE RELAÇÃO MENTORIA aplicado no ambiente da SRRF04. 

 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS 
FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO 
ESPOSADO 
45 pesquisados 

ITEM 

Média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

(7) O MENTOR deve dar tarefas ao 
MENTORADO que lhe ofereçam 
oportunidades de aprender novas 
habilidades. 

4,51 0,679 4,24 0,742 4,18 0,716 

(8) O MENTOR deve dar apoio 
MENTORADO através de 
treinamento e feedback sobre seu 
desempenho profissional. 

4,39 0,701 4,06 0,929 3,91 0,874 

MÉDIA GERAL 4,45 0,690 4,15 0,843 4,04 0,806 
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4.6.6  Valoração da FUNÇÃO MODELO 
 

Quadro 46 (4) - Valoração da FUNÇÃO MODELO 

 

De acordo com os resultados obtidos, a média geral da FUNÇÃO MODELO para o 

MODELO IDEAL está acima de razoavelmente importante. Para o MODELO PRATICADO 

e o ESPOSADO indica uma prática entre ocasionalmente e freqüentemente. Os valores 

indicam uma razoável compatibilidade entre o MODELO PRATICADO e o ESPOSADO. Os 

valores significativos dos desvios padrão na média geral e na média da maioria dos itens 

indicam uma grande  dispersão entre os valores assinalados pelos respondentes, 

demonstrando-se não haver um consenso de valor sobre os referidos itens. De acordo com a 

valoração, o item 23  destaca-se fortemente dos demais, inclusive quanto ao índice de 

dispersão. Mas o item 24 teve uma valoração muito baixa, parecendo dizer que imitar o 

mentor é perder a identidade, ou seja, o mentor deve realmente merecer respeito, admiração 

de tal forma que ele seja digno de ser considerado como um modelo. Entretanto, cada um 

deve tirar o melhor proveito de uma relação de mentoria sem perder sua identidade. 

 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS 
FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO 
ESPOSADO 
45 pesquisados 

ITEM 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

(21) O comportamento no trabalho 
do MENTOR deve merecer ser 
imitado. 

3,26 1,184 3,36 1,185 3,53 0,726 

(22) O MENTOR deve ter atitudes e 
valores em relação à educação com 
os quais o MENTORADO concorda. 

3,11 1,126 3,24 1,206 3,31 1,125 

(23) O MENTOR deve merecer 
respeito e admiração. 4,05 0,928 4,36 0,820 4,20 0,786 

(24) O MENTORADO, quando 
chegar numa posição similar ao seu 
MENTOR, deve tentar assemelhar-
se com ele. 

2,76 1,206 3,02 1,227 3,13 0,991 

MÉDIA GERAL 3,30 1,208 3,50 1,229 3,54 0,999 
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4.6.7 – Valoração da FUNÇÃO ACEITAÇÃO 
 

Quadro 47 (4) - Valoração da FUNÇÃO ACEITAÇÃO 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, a média geral da FUNÇÃO ACEITAÇÃO para 

o MODELO IDEAL está avaliada como muito importante. Para o MODELO PRATICADO e 

o ESPOSADO a prática dessa função está próxima de freqüentemente. Os valores indicam 

uma razoável compatibilidade entre o MODELO PRATICADO e o ESPOSADO. 

De acordo com a valoração, o item 31 destaca-se dos demais, demonstrando-se, 

conforme a percepção dos respondentes, que respeitar a individualidade do mentorado é uma 

atitude muito importante. 

 

 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS 
FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO 
ESPOSADO 
45 pesquisados 

ITEM 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

média desvio 
padrão 

14. O MENTOR deve pedir 
sugestões ao MENTORADO sobre 
problemas que ele venha a ter com 
serviços na Receita Federal. 

3,59 0,826 3,13 0,880 3,64 0,883 

17. O MENTOR deve falar sobre as 
habilidades e capacidades do 
MENTORADO. 

3,57 0,912 3,52 0,817 3,49 0,757 

20. O MENTOR deve encorajar o 
MENTORADO a tentar novas 
formas de comportamento no 
trabalho. 

3,77 0,872 3,49 0,967 3,38 1,007 

31. O MENTOR deve expressar 
sentimentos de respeito pelo 
MENTORADO como indivíduo. 

4,57 0,557 4,69 0,516 4,58 0,583 

MÉDIA GERAL 4,17 0,831 3,71 0,999 3,77 0,944 



 123
 
 

4.6.8 – Valoração da FUNÇÃO ACONSELHAMENTO 

Quadro 48 (4) Valoração da FUNÇÃO ACONSELHAMENTO 

 
De acordo com os resultados obtidos, a média geral da FUNÇÃO 

ACONSELHAMENTO para o MODELO IDEAL está avaliada como próxima de muito 

importante. Para o MODELO PRATICADO e o ESPOSADO a prática desta função está entre 

ocasionalmente e freqüentemente. Os valores indicam uma razoável compatibilidade entre o 

MODELO PRATICADO e o ESPOSADO. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS 
FUNÇÕES 

MODELO 
IDEAL 
97 Pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO ESPOSADO 
45 Pesquisados ITEM 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

(25) O MENTOR deve demonstrar 
muita habilidade para ouvir 
conversas com o MENTORADO. 

3,73 1,238 3,86 1,170 3,67 0,953 

(26) O MENTOR deve conversar 
com o MENTORADO sobre os 
questionamentos e preocupações 
sobre competência e 
comprometimento para crescer, 
sobre relacionamentos com colegas e 
supervisores e conflitos no trabalho. 

3,70 ,981 3,58 1,037 3,69 0,821 

(27) O MENTOR deve compartilhar 
com o MENTORADO experiências 
pessoais como perspectivas de 
alternativa para seus problemas. 

3,37 1,112 3,22 1,071 3,40 1,031 

(28) O MENTOR deve encorajar o 
MENTORADO a conversar 
abertamente sobre seus medos e 
ansiedades que tiram sua atenção no 
trabalho. 

3,43 1,040 3,17 1,102 2,96 0,767 

(29) O MENTOR deve expressar 
empatia por preocupações e 
sentimentos sobre os quais o 
MENTORADO tenha conversado 
com ele. 

3,33 1,058 3,39 1,102 3,20 0,815 

(30) O MENTOR deve manter em 
segredo os sentimentos de dúvidas 
que o MENTORADO compartilhou 
com ele. 

4,08 1,087 3,87 1,166 3,93 1,176 

MÉDIA GERAL 3,61 1,115 3,51 1,139 3,47 0,986 
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De acordo com a valoração, o item 30 destaca-se dos demais, demonstrando-se, 

conforme a percepção dos respondentes, que respeitar a privacidade do mentorado é uma 

atitude muito importante numa relação de mentoria. 

 
 

4.6.9 – Valoração da FUNÇÃO AMIZADE 
 

Quadro 49 (4) - Valoração da FUNÇÃO AMIZADE 

 
 

De acordo com os resultados obtidos, a média geral da FUNÇÃO AMIZADE para o 

MODELO IDEAL está avaliada como pouco importante. Para o MODELO PRATICADO a 

prática dessa função está próxima de raramente. Para MODELO ESPOSADO a prática dessa 

função aproxima-se de ocasionalmente. Os valores indicam uma razoável compatibilidade 

entre o MODELO IDEAL e o PRATICADO, havendo um certo distanciamento do MODELO 

ESPOSADO. Este é um resultado surpreendente, pois, como foi visto na fundamentação 

teórica, a amizade é essencialmente importante para qualquer tipo de relação de mentoria. Na 

mentoria informal a amizade é um elemento fundamental desde a gênese da relação. 

Na mentoria formal a amizade é a primeira função que mentorado e mentor devem 

tentar estabelecer, pois ela será fundamental para o sucesso da relação. 

IMPORTÂNCIA 
DAS FUNÇÕES 

FREQÜÊNCIA DA PRÁTICA DAS 
FUNÇÕES 

MODELO IDEAL 
97 pesquisados 

MODELO 
PRATICADO 
83 pesquisados 

MODELO 
ESPOSADO 
45 pesquisados 

ITEM 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

(13) O MENTOR deve convidar o 
MENTORADO para almoçar com 
ele. 

2,21 0,978 2,39 1,034 2,49 0,506 

(15) O MENTOR deve interagir com 
o MENTORADO socialmente fora 
do ambiente de trabalho. 

2,41 0,910 2,40 0,975 2,78 0,517 

MÉDIA GERAL 2,31 0,948 2,39 1,002 2,63 0,529 
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Em ambas formas de relação de mentoria a amizade é uma função fundamental e 

imprescindível para o sucesso da relação. E a amizade também é uma das funções de mentoria 

que persiste após a fase de separação da relação da mentoria. 

E por que na percepção dos profissionais da SRRF04 a função amizade teve tão pouca 

relevância se a teoria aponta como uma função muito importante em quaisquer dos tipos de 

relação de mentoria? Para uma conclusão mais segura faz-se necessário comparar esse 

resultado com os resultados da análise qualitativa, quando os referidos profissionais 

responderam de forma aberta sobre as razões para eleição de mentor. A priori, pode-se 

concluir que os itens: “convidar o mentorado para almoçar com ele” e “interagir com o 

mentorado socialmente fora do ambiente de trabalho” não significam atitudes que sejam 

imprescindíveis numa relação de amizade em um ambiente de trabalho. Sendo a amizade uma 

função fundamental em qualquer relação de mentoria, certamente os profissionais da SRRF04 

a percebem definida de outra forma, ou seja, uma função de mentoria constituída de itens 

diferentes do MODELO INTERNACIONAL. 
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5   Conclusões e sugestões 
 

  

Estudos e pesquisas na área de mentoria no Brasil ainda são recentes e insuficientes 

para a construção de um modelo de mentoria adequado à cultura brasileira. 

Essa pesquisa buscou, de maneira exploratória, contribuir para a construção de um 

modelo brasileiro de mentoria, a partir do modelo de Kram e Noe, descritos no capítulo 2 que 

trata da fundamentação teórica, intitulado neste trabalho como MODELO 

INTERNACIONAL DE MENTORIA. A partir das comparações dos dados coletados com 

este modelo, através de análises qualitativas e quantitativas, prospectaram-se os modelos: 

IDEAL, PRATICADO e ESPOSADO. 

Esta construção teve como base: I - análise comparativa entre os três modelos 

supracitados; II - análise do grau de importância e da intensidade de prática das nove funções 

de mentoria e de suas respectivas subfunções; III - análise qualitativa a partir das declarações 

dos respondentes que justificaram as indicações de cada mentor. Esta última análise se 

mostrou a mais rica em informações produzidas, seguida dos resultados do grau de 

importâncias das funções de mentoria na análise quantitativa.  
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5.1  Conclusões 

 

Os resultados produzidos no capítulo quatro demonstraram que há semelhanças 

estruturais entre o MODELO INTERNACIONAL e os modelos prospectados na SRRF04, 

entretanto há diferenças pontuais, o que era de se esperar, pois cada cultura tem seus próprios 

costumes, sistema de valores e crenças. 

Uma semelhança nítida é a divisão das funções de mentoria em duas categorias: 

funções de apoio ao desenvolvimento de carreira e funções psicossociais que dão apoio ao 

desenvolvimento pessoal. 

A divergência mais nítida foi a distribuição das subfunções entre as funções de 

mentoria.  

 

5.1.1  Conclusões da comparação dos modelos de relações de 
mentoria 

 
Os três modelos prospectados: IDEAL, PRATICADO e ESPOSADO, emergiram com 

nove dimensões, semelhantes ao MODELO INTERNACIONAL. 

Todas as funções de mentoria do MODELO INTERNACIONAL emergiram com pelo 

menos uma subfunção em todos os modelos prospectados, apesar de ter havido divergências 

quanto à configuração das subfunções em relação às funções de mentoria (dimensões). 
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O MODELO IDEAL emergiu com nove dimensões (funções de mentoria), semelhante 

ao MODELO INTERNACIONAL. Quanto à distribuição das funções de mentoria em duas 

categorias, também ocorreu semelhança, foram cinco de carreira e quatro psicossociais. 

Houve divergências quanto à configuração das subfunções nas funções de mentoria e várias 

das subfunções não emergiram. A configuração deste modelo está descrita no tópico 4.5.1.2. 

O MODELO PRATICADO também emergiu semelhante ao MODELO 

INTERNACIONAL em relação à quantidade de dimensões (funções de mentoria). Foram 

nove dimensões, mas diferiu quanto à distribuição das funções de mentoria nas duas 

categorias, pois emergiram seis funções de carreira e três psicossociais. Houve divergências 

também quanto à configuração das subfunções nas funções de mentoria e várias das 

subfunções não emergiram. A configuração deste modelo está descrita no tópico 4.5.2.2. 

O MODELO ESPOSADO emergiu semelhante ao MODELO IDEAL e ao 

INTERNACIONAL em relação à quantidade de dimensões. Repetiram-se as divergências 

quanto à configuração das subfunções nas funções de mentoria e várias das subfunções não 

emergiram. A configuração deste modelo está descrita no tópico 4.5.3.2. 

 No quadro a seguir, são relacionadas as subfunções que mais se destacaram em cada 

função de mentoria, conforme o valor do grau de importância de cada uma delas, dado pelo 

pesquisado e, da mesma forma, a intensidade da freqüência de prática das referidas 

subfunções nas relações de mentoria. 
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5.1.2  Conclusões da análise quantitativa sobre o grau de 
importância e da intensidade de prática das funções de mentoria 
 

Quadro 50 - Resumo da análise quantitava das FUNÇÕES DE MENTORIA 

 
O MODELO IDEAL é dado pelo pesquisado em qualquer situação dele em relação à 

mentoria e é mensurado pelo grau de IMPORTÂNCIA dado a cada subfunção de cada função 

de mentoria, através de uma escala valorada de um a cinco: 1 = nada importante; 2 = pouco 

importante; 3 = razoavelmente importante; 4 = muito importante; 5 = importantíssimo. 

O MODELO PRATICADO é dado pelo pesquisado no papel de mentorado e é 

mensurado pelo grau de FREQÜÊNCIA dado a cada subfunção de cada função de mentoria, 

através de uma escala valorada de um a cinco: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 

4 = freqüentemente; 5 = sempre. 

GRAU Item SUBFUNÇÃO MAIS IMPORTANTE DE CADA 
FUNÇÃO DE MENTORIA Ideal Praticado Esposado 

01 
(31) O MENTOR deve expressar sentimentos de 
respeito pelo MENTORADO como indivíduo. 
(aceitação) 

4,57 4,69 4,58 

02 
(6) O MENTOR deve designar tarefas no trabalho do 
MENTORADO que o preparem para ser um 
profissional competente. (patrocínio) 

4,52 4,22 4,22 

03 
(11) O MENTOR deve dar ao MENTORADO 
estímulos e feedback para a realização de seu trabalho. 
(coaching) 

4,47 4,22 4,09 

04 
(7) O MENTOR deve dar tarefas ao MENTORADO 
que lhe ofereçam oportunidades de aprender novas 
habilidades. (tarefas) 

4,51 4,24 4,18 

05 (23) O MENTOR deve merecer respeito e admiração. 
(modelo) 4,05 4,36 4,20 

06 (4) O MENTOR deve ajudar o MENTORADO a 
conhecer novos colegas. (exposição) 3,97 3,92 3,89 

07 
(30) O MENTOR deve manter em segredo os 
sentimentos de dúvidas que o MENTORADO 
compartilhou com ele. (aconselhamento) 

4,08 3,87 3,93 

08 
(2) O MENTOR deve ajudar o MENTORADO a 
terminar tarefas ou cumprir prazos que de outra forma 
seria difícil de conseguir. (proteção) 

3,80 3,96 3,96 

09 
(15) O MENTOR deve interagir com o 
MENTORADO socialmente fora do ambiente de 
trabalho (amizade). 

2,41 2,40 2,78 
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O MODELO ESPOSADO é dado pelo pesquisado no papel de mentor e é mensurado 

pelo grau de FREQÜÊNCIA dado a cada subfunção de cada função de mentoria, através de 

uma escala valorada de um a cinco: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = 

freqüentemente; 5 = sempre. 

Os graus de importância e os de freqüências são razoavelmente semelhantes, 

indicando existir coerência entre o que é idealizado com o que é praticado pelo mentor do 

respondente e pelo respondente como mentor. 

Nessa análise, as subfunções das funções de carreira consideradas mais importantes 

foram as que incluem transferência de conhecimento: itens 02 e 04 do quadro anterior e as de 

orientações: itens 03, 06 e 08. Quanto às funções psicossociais, as subfunções consideradas 

mais importantes foram as referentes a: modelo de comportamento: item 5; respeito mútuo e 

aceitação: itens 01 e 07. 

O resultado surpreendente foi a avaliação da função amizade ter sido tão baixa, já que 

a teoria, como é de se esperar, considera a amizade uma função extremamente importante 

para o sucesso da relação de mentoria. Essa discrepância será abordada nas conclusões da 

análise qualitativa. 

 

5.1.3 Conclusões da análise qualitativa sobre as RAZÕES 
DAS INDICAÇÕES DOS MENTORES 

 
Esta análise indicou que, na categoria das funções de carreira, as funções mais 

importantes foram as que têm relação com a transferência de conhecimento e de liderança que 

combinam parcialmente com os conceitos das funções de patrocínio, coaching, exposição, 

proteção e tarefas desafiadoras do MODELO INTERNACIONAL. 
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Portanto, os resultados não divergiram significativamente do MODELO 

INTERNACIONAL, pois as funções que tinham relação com transferência de conhecimento e 

com liderança tiveram boas avaliações na análise quantitativa sobre a importância de cada 

função e suas respectivas subfunções (itens ou assertivas), conforme descrito no tópico 4.6. 

A seguir, as subfunções de cada função de mentoria que se destacaram em relação às 

outras subfunções. 

Subfunção PATROCÍNIO: o mentor deve designar tarefas no trabalho do 

mentorado que o prepare para ser um profissional competente. 

Subfunção COACHING: o mentor deve dar ao mentorado estímulos e feedback para a 

realização de seu trabalho. 

Subfunção PROTEÇÃO: o mentor deve ajudar o mentorado a terminar tarefas ou 

cumprir prazos que de outra forma seria difícil de conseguir. 

Subfunção TAREFAS DESAFIADORAS: o mentor deve dar tarefas ao mentorado 

que lhes ofereçam oportunidades de aprender novas habilidades. 

Quanto às funções psicossociais, as declarações dos respondentes enfatizaram bastante 

as que se relacionam com: modelo de profissional a ser respeitado e a amizade representando 

um clima de camaradagem, aconselhamento e respeito mútuo. 

A função modelo foi bem avaliada em todas as análises, pois esta função teve 

avaliação acima de quatro (escala de um a cinco) na análise quantitativa e, na qualitativa, foi 

declarada diversas vezes como qualidade fundamental para um mentor.  Entretanto, a função 

amizade, que foi muito bem avaliada na análise qualitativa (tópico 4.4.6), teve a pior 

avaliação entre as nove funções na análise quantitativa (tópico 4.6.9), ou seja, foi considerada 

a função menos importante com uma média em torno de 2,5, contrariando também a teoria, 

pois o desenvolvimento da amizade entre mentor e mentorado é muito importante para o 

sucesso da relação. 
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Essa discrepância entre os resultados das análises e também com a teoria, já foi 

comentada no tópico 4.6.9. Se a amizade é realmente importante para uma relação de 

mentoria, como ressaltam a teoria e a análise qualitativa, a causa da incoerência pode estar no 

significado do que é amizade no ambiente de trabalho, conforme o instrumento de Noe, que 

diz que essa amizade se define em duas atitudes do mentor: “o MENTOR deve convidar o 

MENTORADO para almoçar com ele” e “o MENTOR deve interagir com o MENTORADO 

socialmente fora do ambiente de trabalho”. Essas ações devem ser válidas para configurarem 

a função de mentoria amizade no ambiente onde Noe aplicou seu instrumento, pois este foi 

validado positivamente. Mas na SRRF04 não foi confirmado, conforme a análise quantitativa. 

Na análise qualitativa, amizade significou: afinidade; camaradagem; confiança mútua; 

aconselhamento espontâneo ou a pedido; paciência no relacionamento... Atitudes e qualidades 

que combinam bem com as subfunções de aceitação e aconselhamento do MODELO 

INTERNACIONAL. Subfunções da função aceitação: o MENTOR deve expressar 

sentimentos de respeito pelo MENTORADO como indivíduo; o MENTOR deve pedir 

sugestões ao MENTORADO sobre problemas que ele venha a ter com serviços na Receita 

Federal. 

Subfunções da função aconselhamento: o MENTOR deve demonstrar muita 

habilidade para ouvir conversas com o MENTORADO; o MENTOR deve conversar com o 

MENTORADO sobre os questionamentos e preocupações sobre competência e 

comprometimento para crescer, sobre relacionamentos com colegas e supervisores e conflitos 

no trabalho; o MENTOR deve encorajar o MENTORADO a conversar abertamente sobre 

seus medos e ansiedades que tiram sua atenção no trabalho; o MENTOR deve expressar 

empatia por preocupações e sentimentos sobre os quais o MENTORADO tenha conversado 

com ele; o MENTOR deve manter em segredo os sentimentos de dúvidas que o 

MENTORADO compartilhou com ele. 
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Diante dos resultados acima expostos, pode-se concluir que para cada cultura existe 

um modelo de relação de mentoria mais adequado, apesar das semelhanças estruturais 

percebidas nas análises desta pesquisa entre os diversos modelos. Portanto, uma implantação 

de um programa formal de mentoria merece um estudo prévio e cuidadoso sobre a cultura e o 

contexto da organização. 

Dessa forma, conclui-se que, para a implantação de um programa formal de mentoria, 

devem-se identificar as diferenças e semelhanças dos modelos de prática de uma determinada 

cultura com os modelos teóricos. Identificando-se quais funções de mentoria são mais 

importantes e como elas são configuradas; quais qualidades, atitudes e valores que um mentor 

deve praticar e ter. Assim, pode-se ter um modelo de mentoria a ser praticado adequado às 

expectativas das pessoas e da organização. Pode-se também, na escolha e na capacitação dos 

mentores saber, em que se deve dar ênfase. 

Formalizar um programa de mentoria é uma intervenção, como já foi dito, e por ser 

intervenção, já influi na espontaneidade de um relacionamento pessoal natural. Deve-se, 

portanto, procurar manter o máximo das virtudes da mentoria informal. 

Se possível, até não formalizá-las, apenas detectá-las, estimulá-las e assisti-las quando 

solicitado. Mas esse é um assunto para outro estudo. 

No caso da formalização, o ideal é combinar maximamente as vantagens da mentoria 

formal e informal, já que parece não ser possível combinar as vantagens de ambas 

integralmente. 

Na mentoria informal, quando a relação consegue prosperar, a iniciação é muito bem 

feita, pois existe um propósito mútuo e uma legitimação muito bem definida. Entretanto, a 

continuação da relação pode ser prejudicada ou interrompida em virtude de outros 

compromissos profissionais. 
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Já na mentoria formal existe a racionalização do tempo, com mentor e mentorado com 

encontros agendados consensualmente. Há também vantagens como: capacitação, a 

preparação e suporte aos pares, conscientizando-os das ações e atitudes que beneficiem a 

relação, de acordo com a teoria da mentoria, a cultura, o contexto da organização e aspirações 

pessoais dos envolvidos. 

Outra grande vantagem da mentorial formal é o estabelecimento de metas e seu 

respectivo acompanhamento e adequações, quando necessárias, feitas pelos pares. 
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5.2 Sugestões de ações 

 

A seguir é apresentada uma sugestão de um roteiro de ações para implantação de 

um PROGRAMA FORMAL DE MENTORIA na SRRF04, que tem o objetivo de apenas 

nortear uma possível adoção deste programa. Um planejamento real exige um trabalho 

específico e mais aprofundado. 

Uma intervenção organizacional para ser feita precisa ser justificada, pois geralmente 

gera custos, provoca mudanças que exigem readaptações, capacitação, etc. Portanto, o 

primeiro ponto a ser abordado é relacionar motivos que justifiquem a implantação de um 

programa formal de mentoria, relacionam-se a seguir três motivos que o poderiam justificar. 

O primeiro motivo é a constatação feita, através desta pesquisa, de que já existem 

relações de mentoria no ambiente organizacional da SRRF04, a grande importância que os 

respondentes deram à existência de programas de mentoria e os benefícios que as relações de 

mentoria podem trazer à instituição. 

A formalização das relações de mentoria visa, entre outras coisas, ampliar e 

racionalizar os benefícios, conforme já vistos no capítulo da fundamentação teórica.  

O segundo motivo são os grandes benefícios produzidos pelas relações de mentoria 

aos mentorados, aos mentores e para a organização, já demonstrados neste trabalho. Um 

programa formal de mentoria tem a vantagem de poder maximizar estes benefícios ou 

perceber e intervir quando os resultados não saem a contento. 
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O terceiro motivo é a forte tendência do uso de programas formais de mentoria pelas 

grandes empresas. Nos EUA, Europa e nos países mais desenvolvidos, quase 100% das 

grandes corporações utilizam programas formais de mentoria. No Brasil, como já foi citado 

neste texto, grandes empresas como Petrobrás, Natura e Promom também já implantaram 

programas formais de mentoria. 

Depois de elencar os motivos supracitados, descrevem-se os objetivos gerais de um 

programa formal de mentoria na SRRF04. 

Conforme a teoria descrita nesta pesquisa, a mentoria busca apoiar o mentorado  no 

seu desenvolvimento profissional e pessoal. Portanto, a partir da teoria e dos resultados 

obtidos nesta pesquisa, enfatizam-se sumariamente dois objetivos: 1 - transferir experiência e 

conhecimento com mais rapidez e eficácia de forma sistemática, a partir de pessoas 

reconhecidamente experientes, competentes, bem sucedidas e voluntárias, para profissionais 

novatos num determinado cargo, papel ou função; 2 – apoio psicossocial ao profissional 

novato ajudando-o a alcançar, de forma mais rápida e segura, um senso de competência e 

segurança no desempenho de suas funções. 

 

5.2.1 Fases de implantação do programa formal de mentoria 
na SRRF04 

 
Sugere-se que todas as fases de implantação, operação e manutenção dos programas 

devam ser conduzidas pela área de Gestão de Pessoas, através de comissão, inicialmente, 

assistida por profissional que tenha conhecimentos e experiências em programas de mentoria. 

É imprescindível que a criação dessa comissão seja uma iniciativa da cúpula da 

organização e com a conscientização dos chefes e dos funcionários subordinados. 
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5.2.1.1  Primeira fase – ESTUDOS PRELIMINARES 

O primeiro passo para começar a implantação de um programa formal de mentoria é 

conquistar o comprometimento da cúpula da organização, dos chefes e líderes com o 

programa, através de seminários e debates, tornando bem conhecidos a teoria sobre mentoria, 

os resultados de programas de outras instituições, os benefícios do programa e até possíveis 

desvantagens. 

O segundo passo é estender os referidos seminários aos demais profissionais. O 

objetivo desta fase é criar um clima de prontidão favorável e receptivo à implantação do 

programa de mentoria em todos que fazem a organização. 

O terceiro passo é fazer um estudo sobre a cultura e sobre o contexto da organização 

para conhecer o sistema de valores, crenças, costumes e o clima predominante em seu 

ambiente organizacional formal e informal. Portanto, antes de elaborar o programa, devem-se 

considerar os resultados deste estudo sobre a cultura da organização e de seu contexto, além 

de outras recomendações da teoria, descritas entre os tópicos 2.8 e 2.11. Dessa forma, conclui-

se a primeira fase para a implantação do programa. 

 

5.2.1.2  Segunda fase – ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

O primeiro passo é definir uma área específica de atividades para a implantação do 

programa, assim pode-se ter um melhor foco. Os critérios para essa escolha devem ser obtidos 

após amplos debates. A escolha deve ser consensual entre as chefias e subordinados. 

Posteriormente, pode-se expandir o programa para outras áreas, conforme o contexto indicar. 
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O segundo passo é o mapeamento dos papéis desempenhados pelos funcionários da 

área escolhida e seus respectivos desenhos bem definidos, com a descrição de todas as 

atribuições e seus procedimentos. Também é importante identificar possíveis dificuldades no 

exercício de algumas tarefas e peculiaridades do tipo: se o trabalho é em grupo ou individual; 

se o ambiente é competitivo ou colaborativo; e se há algumas exigências e pré-requisitos para 

seu exercício. 

O terceiro passo é a construção do modelo de relação de mentoria, levando-se em 

consideração a teoria da mentoria, os resultados desta pesquisa e os estudos já feitos, 

conforme sugerido nos tópicos anteriores desta fase e da anterior.  

Resumidamente, a construção deste modelo consiste em escolher as funções de 

mentoria a serem enfatizadas, definir o nível da intervenção na organização com os programas 

formais de mentoria, desenhar a estrutura do programa formal de mentoria, traçar o perfil 

adequado dos mentores, definir os critérios para eleger os mentores, eleger os mentores e 

capacitá-los.  

 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DE MENTORIA. Esta definição fundamenta-se nos 

dados desta pesquisa, principalmente das análises qualitativas e na teoria definida no capítulo 

2. As funções escolhidas devem ser amplamente estudas nos treinamentos dos mentores. 

Nas funções da categoria de suporte ao desenvolvimento na carreira profissional, os 

resultados desta pesquisa indicaram que as funções de mentoria consideradas mais 

importantes são aquelas relacionadas com transferência de conhecimento e liderança. 

Quanto à transferência de conhecimento sugere-se que o mentor deve: ter muito 

conhecimento, ter didática, gostar de ensinar e compartilhar conhecimento, gostar de estudar e 

atualizar-se... Quanto à liderança sugere-se que o mentor deve: ter carisma, saber dar proteção 

ao mentorado, praticar as subfunções da função patrocínio, ser empático, saber e gostar de dar 

orientações, praticar o tratamento igualitário, dar apoio... 
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Nas funções da categoria de suporte ao desenvolvimento pessoal, os resultados desta 

pesquisa indicaram que as funções de mentoria consideradas mais importantes são as 

relacionadas com a função modelo e amizade/aconselhamento. 

Quanto à função modelo sugere-se que o mentor deve: ter credibilidade, seriedade, ser 

coerente, ser justo e humano, simplicidade, ter prazer no que faz; ser voluntário... Quanto à 

função amizade/aconselhamento sugere-se que o mentor deve: saber e gostar de cultivar 

amizades, ser compreensivo, ser solidário, ter paciência no relacionamento, saber e gostar de 

dar conselhos, ter facilidade de comunicação... 

Portanto, a definição das funções de mentoria deve levar em consideração a teoria da 

mentoria, os dados supracitados, que estão mais precisamente descritos no tópico 4.4 e os dos 

estudos sugeridos, conforme os tópicos anteriores desta fase e da anterior. 

DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE MENTORIA 

NA ORGANIZAÇÃO. Sugere-se que um programa de mentoria abranja um papel 

profissional de uma determinada área de atividades. Por exemplo, a SRRF04 tem diversas 

áreas de competências como Fiscalização, Arrecadação, Logística..., conforme descrito no 

capítulo de Metodologia, no tópico 3.2. 

As áreas de competências têm seus ramos de especialidades. Na área logística, além de 

seu gabinete, existem o ramo orçamentário/financeiro, o de licitações e contratos, o de 

gerência patrimonial e o de serviços de apoio como transporte, telefonia, manutenção e 

outros. 

No ramo de licitações e contratações existem diversos papéis profissionais como 

gerência e fiscal de contratos, presidente e membros de comissão de licitação, pregoeiros e 

especialistas em licitações e contratos. São nestes papéis profissionais que se dá o nível de 

intervenção organizacional de um programa formal de mentoria. 
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Portanto, identificá-los e descrevê-los bem são ações imprescindíveis para o sucesso 

do programa, pois cada papel profissional pode ter necessidades diferentes um do outros e 

isso faz com que cada programa tenha seu próprio perfil. 

ESTRUTURA DO PROGRAMA FORMAL DE MENTORIA. Cada programa de 

mentoria poderá ter diversas relações de mentorias. Um mentor poderá ter mais de um 

mentorado, mas a relação, geralmente, será individual, ou seja, em pares. 

A equipe de um programa tem sua coordenação na área de Gestão de Pessoas, através 

de mentores gerais (mentores que capacitam os mentores especialistas) e mentores 

especialistas das respectivas áreas especializadas. 

Sugerem-se dois tipos de mentores: os mentores gerais e os mentores especialistas. Os 

mentores gerais serão lotados na área de Gestão de Pessoas, onde haverá uma coordenação 

dos diversos programas formais de mentoria e uma coordenação para cada programa, que terá 

como missão, entre outras coisas, a eleição, capacitação e reciclagem dos mentores 

especialistas; criação e coordenação dos programas e suporte às relações de mentoria. 

Os mentores especialistas são profundos conhecedores de seus respectivos papéis 

profissionais. Além disso, são voluntários que foram eleitos de acordo com critérios 

estabelecidos no programa e serão capacitados e acompanhados pelos mentores gerais no 

desempenho de suas funções como mentor. 

Os mentores gerais serão capacitados por profissionais experientes na área de 

programas de mentoria, estes profissionais, a princípio, poderão não ser do quadro de 

profissionais da SRRF04. O mentor geral não precisa ser especialista nos papéis onde 

ocorrerão os programas, mas terão que ter profundos conhecimentos da teoria  sobre mentoria 

e sobre a operacionalização de programas de mentoria. 

Depois de elaborado o desenho da estrutura do programa formal de mentoria, seguem-

se a definição do perfil, sua eleição e a capacitação dos mentores. 
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A DEFINIÇÃO DO PERFIL DO MENTOR poderá ser feita com critérios 

previamente estabelecidos pela coordenação do programa, mas, de acordo com o que já foi 

descrito neste trabalho, algumas características são fundamentais: ser experiente, ter muito 

conhecimento e ser competente; ter satisfação em ensinar e ser voluntário... 

Essas são características imprescindíveis a qualquer mentor. 

A ELEIÇÃO DOS MENTORES pode começar por uma pesquisa entre os 

funcionários da SRRF04, como foi feita neste estudo. 

O mentor geral será capacitado, a princípio, por profissionais externo ao quadro de 

profissionais da SRRF04, por ainda não haver esse know-how entre seus quadros. O mentor 

geral exercerá suas funções como mentor em dedicação integral. 

O mentor especialista será capacitado pelos mentores gerais. Na fase de implantação é 

recomendável que os mentores gerais tenham a assistência de profissionais externos que 

possuam experiência. 

O mentor especialista não precisará ter dedicação integral, mas deverá ter tempo 

reservado de forma planejada para o exercício de sua função de mentor. É recomendável uma 

análise que estude as possibilidades de remuneração específica para os mentores especialistas, 

conforme o exercício na função de mentor. 

A CAPACITAÇÃO DOS MENTORES deve abordar, entre outros assuntos, os 

relativos às disciplinas de comportamento, cultura, psicologia e aprendizagem organizacional. 

Inclui também a teoria da mentoria, as funções de mentoria escolhidas e os motivos das 

escolhas, as atitudes recomendadas a um mentor, a cultura e o contexto da organização e a 

explicação da estrutura dos programas formais de mentoria e seu funcionamento. 

 



 142
 
 

5.2.1.3  Terceira fase - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

Construído o modelo de relação de mentoria, identificados e bem desenhados os 

papéis profissionais que serão contemplados com os programas, feitas as eleições e as 

capacitações dos mentores, chegou a hora da efetivação do início dos programas. 

Depois de o serviço de mentoria estiver pronto para ser prestado, deve-se fazer uma 

ampla divulgação e recomenda-se que, assim como os mentores, os mentorados devem ser 

voluntários, procurando preservar-se, sempre que possível, as boas características da mentoria 

informal. 

O primeiro passo é a formação dos pares.  É recomendável que a iniciativa para a 

formação do par seja do mentorado. O mentorado deverá ter à sua disposição uma lista dos 

mentores especialistas eleitos na área de Gestão de Pessoas. 

Ele deverá escolher uma lista de mentores com os quais ele gostaria de trabalhar e 

entregá-la ao mentor geral, coordenador do respectivo programa. 

O mentor geral apresentará, em ordem, a referida lista aos mentores especialistas 

escolhidos pelos mentorados. Depois das considerações feitas pelos mentores especialistas e o 

mentor geral, elaborar-se-á consensualmente a formação dos pares. 

Deve-se comunicar a lista dos pares aos mentorados e estes devem ser convidados, 

para juntos com os mentores especialistas indicados e o mentor geral, iniciarem uma fase de 

apresentação. 

Um mentor especialista poderá ter mais de um mentorado, mas a relação de mentoria 

deve desenvolver-se numa relação de pares, respeitando-se maximamente a individualidade 

dos mentorados. 

A fase de apresentação tem o objetivo de consolidar ou não a formação dos pares, de 

forma que existam toda espontaneidade e afinidades possíveis entres os membros dos pares. 
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Depois de consolidada a formação dos pares, inicia-se a relação de mentoria com o 

estabelecimento consensual de metas a serem alcaçadas, cronogramas das fases de mentoria, 

citação das regras e dos serviços disponíveis pela coordenação dos programas de mentoria. 

Com essas providências possibilita-se um melhor acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento das fases de mentoria e assim, serem feitas, se necessárias e acordadas 

consensualmente, adequações às metas estabelecidas e ou ajustes de prazos das fases de 

mentoria. 

Consolidada a formação do par, o mentorado deve ser preparado para poder agir e 

usufruir melhor da relação. Nesta preparação deverão ser apresentados, no mínimo, ao 

mentororado: a teoria da mentoria, as funções de mentoria que serão possivelmente 

praticadas, a estrutura e funcionamento do programa e comportamentos e atitudes 

recomendáveis. 
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5.2.1.4  Quarta fase - DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO DE 
MENTORIA 

 
Conforme o capítulo de fundamentação teórica descreve (item 2.5), as relações de 

mentoria se desenvolvem em quatro fases: iniciação; cultivação; separação e redefinição. As 

durações das fases devem estar definidas nas metas dos respectivos programas, mas 

recomenda-se que não haja rigidez, pois cada relação encontrará seu próprio ritmo dentro dos 

prazos aceitáveis e ajustes de prazo poderão acontecer. 

INICIAÇÃO é a fase que se busca fundamentalmente a legitimação da relação, 

conscientização das metas do programa, sugestão de atitudes para facilitar o sucesso do 

programa e o desenvolvimento de uma relação de amizade e de confiança mútua. 

De maneira bem oportuna, deve-se antecipar uma conversa sobre atitudes que 

colaborarão com o sucesso da relação e possíveis ocorrências de problemas e suas respectivas 

soluções. O mentor geral deve ser fórum de estância superior para possíveis problemas não 

resolvidos pelo par. 

O sucesso dessa fase aumentará muito a possibilidade de prosperar todo o programa, 

portanto, deve ser bem acompanhada pelo mentor geral. 

CULTIVAÇÃO é a fase quando se aprofunda o conhecimento mútuo entre mentor e 

mentorado e é quando ocorre o desenvolvimento pleno das funções de mentoria. 

O mentor geral deverá procurar avaliar os resultados dos programas, sempre de 

forma colaborativa, evitando atitudes fiscalizatórias. As intervenções devem ser evitadas, 

mas, quando forem imprescindíveis, devem ser feitas de forma muito discreta. 
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SEPARAÇÃO. O mentor geral, o mentor especialista e o mentorado devem 

iniciar esta fase consensualmente. Uma separação de uma relação de mentoria bem sucedida 

ocorre quando o mentorado já está preparado para exercer o seu papel profissional com senso 

de competência, segurança e com uma boa identificação profissional, daí a necessidade do 

mentorado confirmar esta sensação. 

Caso o prazo da fase de separação realizado seja extrapolado, sugere-se que haja uma 

reavaliação do processo e seja acordado consensualmente um novo prazo com o mentor e o 

mentorado. 

A REDEFINIÇÃO acontece depois de uma separação. Se bem sucedida a relação de 

mentoria, ela evolui para uma forte relação de amizade e poderá haver o que a teoria chama 

de mentoria reversa, ou seja, o mentorado também dando apoio ao mentor, formando assim 

uma oferta de suportes em mão dupla. 

 Nessa fase a atuação do mentor geral não é necessária, a não ser que o mentorado  ou o 

mentor lhes demandem algumas necessidades. 

 

5.2.2  Conclusão das sugestões de ações 

Conforme já informado neste capítulo, o roteiro de ações sugerido aqui tem o objetivo 

apenas de nortear e incentivar a criação de um programa formal de mentoria na SRRF04 e 

também de atender ao objetivo específico IX desta pesquisa. 
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5.3 Limitações da pesquisa 

 

O objetivo geral da pesquisa é contribuir com a construção de um MODELO DE 

RELAÇÃO DE MENTORIA adequado à cultura brasileira a partir do MODELO 

INTERNACIONAL de Kram e Noe. Entretanto, sendo ainda esta pesquisa um estudo de caso 

e de caráter exploratório, seus resultados, academicamente, não poderão generalizar-se 

totalmente para todos os casos brasileiros, entretanto contribuem para construir uma teoria de 

relações de mentoria no Brasil. 

Os resultados dos estudos na SRRF04 indicaram claramente haver semelhanças e 

diferenças a serem consideradas em relação ao modelo internacional de mentoria com os 

modelos prospectados na SRRF04, o que é bastante significativo academicamente. 

A quantidade da população respondente em relação à população total limitou um 

pouco a pesquisa, apesar das proporções semelhantes dos respondentes com a população total, 

conforme as estratificações por cargos, atenuarem este problema. 

Uma quantidade maior de participantes enriqueceria mais a pesquisa, principalmente 

quanto aos estudos qualitativos. Em contrapartida, os pesquisados que responderam 

validamente aos questionários o fizeram com muito entusiasmo e comprometimento, 

conforme visto nos comentários/sugestões na parte V dos questionários (Apêndice C), o que 

foi muito positivo à pesquisa. 
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Um dos motivos para ocorrer o baixo número de respondentes foi a coincidência do 

período da coleta de dados, janeiro/fevereiro, com o período historicamente de férias para a 

maioria dos profissionais da SRRF04. Portanto, para uma nova pesquisa deve-se levar em 

consideração a oportunidade da coleta de dados. 

O tamanho do questionário também mostrou ter sido uma contribuição à redução do 

número de respondentes, conforme declarações feitas no campo sugestões/comentários. A 

quantidade de pessoas que abriram o questionário, duzentos e oito pessoas, e as que 

concluíram o preenchimento, cento e duas pessoas, também corroboram esta observação, 

indicando que a pesquisa poderia ter sido desdobrada em mais de uma fase. 
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5.4 Sugestões para outras pesquisas 

 

A seguir são apresentados algumas sugestões para pesquisas futuras que possam 

ampliar e agregar resultados à teoria sobre relações de mentoria no Brasil e especificamente 

na Secretaria da Receita Federal. 

Repetir esta pesquisa em outras Superintendências da Receita Federal ou em outras 

instituições de mesmo porte ou superior. Intensificar as questões abertas ampliando as 

possibilidades das análises qualitativas. Este tipo de análise foi muito significativo aos 

resultados desta pesquisa. 

Perguntas abertas sobre as razões que levaram ou que poderiam levar os pesquisados a 

participarem de um programa de mentoria (formal ou informal) podem ajudar a definir o 

perfil dos mentores e as principais expectativas das pessoas sobre mentoria. Perguntas abertas 

sobre os impactos esperados ou já acontecidos em relações de mentoria podem produzir 

informações importantíssimas sobre os benefícios dessas relações ou até alguns problemas 

que tenham ocorrido. 

Enfim, esta pesquisa também pretende colaborar com o nível de qualidade de vida das 

pessoas no ambiente de trabalho, através da construção de redes de relacionamentos que 

proporcionem satisfação profissional e pessoal e comprometimento com suas missões no 

trabalho e na vida. 
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APÊNDICE B 
 

Caracterização da População a ser Pesquisada 

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DA 4ª REGIÃO FISCAL 
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 Declaramos, para fins de subsidiar trabalho escolar do servidor LUCAS VICENTE 
FERREIRA, que a Receita Federal na 4ª Região Fiscal possui a seguinte composição, em 4 de julho de 
2005: 
 
Unidades: 
01 Superintendência Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal 
09 Delegacias da Receita Federal 
02 Alfândegas 
04 Inspetorias da Receita Federal  
29 Agências da Receita Federal  
Total: 45 unidades 
 
Quadro de Servidores: 
421 Auditores-Fiscais da Receita Federal 
296 Técnicos da Receita Federal 
428 integrantes do Plano de Classificação de Cargos e Salários, incluindo cargos de nível auxiliar, 
intermediário e superior 
220 integrantes do quadro de empregados do SERPRO, cedidos à Receita Federal 
Total: 1.365 servidores 
 
Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas: 
13 Cargos em Comissão de Chefes de Unidade 
19 Cargos em Comissão de Chefes de Divisão/Serviço 
32 Funções Gratificadas de Chefes de Unidade 
71 Funções Gratificadas de Chefes de Seção/Setor/Centro de Atendimento 
21 Funções Gratificadas de Chefes de Equipe 
11 Funções Gratificadas de Assistente 
Total: 167 Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 
 
Recife, 5 de julho de 2005 
 
Ana Emília Baracuhy Cavalcanti 
Auditora-Fiscal da Receita Federal 
Matrícula nº 17652 
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - Carta ao Pesquisado 
 

 
Recife, setembro de 2005. 

 
Prezado Colega, 
 
Esta é uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Pernambuco – PROPAD juntamente com a SRRF04 e tem 
como objetivo o estudo das possíveis relações de mentoria existentes na 4a Região 
Fiscal da Receita Federal. Venho, então, solicitar sua valiosa participação que além de 
contribuir cientificamente ajudando a desenhar um modelo de programas de mentoria 
adequado à cultura brasileira, também proporcionará o desenvolvimento de melhores 
práticas de capital humano no país, através do melhoramento das relações 
profissionais dentro das organizações. 
 
Informações que possam identificar o entrevistado não serão publicadas no resultado 
deste trabalho. Sua participação é importante! Desde já, agradeço sua colaboração. 
 
Os resultados desta pesquisa serão comunicados a todos aqueles que responderam aos 
questionários. 
  
Atenciosamente, 
 
Lucas Vicente Ferreira. 
Mestrando do PROPAD/UFPE. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - PARTE I 
Texto sobre Mentoria ao Pesquisado 

 
Algumas Informações Sobre Mentoria 
 
 
MENTOR 
 
O mentor é alguém que tem experiência, conhecimento e comprometimento em 
promover e apoiar o desenvolvimento na carreira de um profissional iniciante. 
(Ragins & Scadura, 1994). Pode ser um chefe, um professor, um colega ou um 
membro da família (Higgins & Kram, 2001). É alguém que têm interesse pessoal na 
carreira de outra pessoa, guia esta pessoa e talvez ajude a galgar posições no trabalho. 
 
Portanto um mentor é uma pessoa que além de ser experiente e competente também é 
percebida assim pelos outros. É voluntário e tem interesse em ajudar a outros colegas 
com menos experiência a se desenvolverem na carreira e pessoalmente também. 
 
MENTORADO é o indivíduo que recebe a assistência de um Mentor. 
 
 
MENTORIA FORMAL 
 
Um programa de mentoria formal é aquele estruturado e iniciado pela organização. 
 
 
MENTORIA INFORMAL 
 
As relações de mentoria informal não são estruturadas, nem gerenciadas, nem são 
oficialmente reconhecidas pela organização, surgem espontaneamente e de comum 
acordo entre Mentor e Mentorado. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - PARTE II 
 
PERGUNTA I 
 
PERFIL DO MENOTRADO EM RELAÇÃO À MENTORIA 
 
VOCÊ FOI OU É MENTORADO SIM (  )  NÃO (   ) 
 
VOCÊ FOI OU É MENTOR SIM (  )  NÃO (   )  
 
VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE PODERIA SER MENTOR: SIM (  )  NÃO (   ) 
 
 
PERGUNTA II 
 
QUE IMPORTÂNCIA VOCÊ DÁ A UM PROGRMA DE MENTORIA NA 
SRRF04 
 
NADA IMPORTANTE                         (  ) 
POUCO IMPORTANTE                       (  ) 
RAZOAVELMENTE IMPORTANTE (  ) 
MUITO IMPORTANTE                       (  ) 
IMPORTANTANTÍSSIMO                  (  ) 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - Parte III - Fase I 
 

Evocação de Mentores 
Por gentileza, pense numa pessoa que considera como seu principal mentor 

 
Nome  

 
 

Relação 
(chefe, colega....) 

 

Relação de Idade  
Gênero 

(homem, mulher) 
 

Nível Escolaridade  
Tipo de Formação  
Código da Área de 

Especialização na SRRF04 
(consultar tabela anexa) 

 

 
 
Razão (1) para considerá-lo Mentor 
 
 
Razão (2) para considerá-lo Mentor 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - Parte III - Fase II 
 

 
 

Evocação de Mentores 
Por gentileza, pense numa pessoa que você acha que ela poderia Mentor na SRRF04 

 
Nome  

 
 

Faixa Etária  
Gênero 

(homem, mulher) 
 

Nível Escolaridade  
Tipo de Formação  
Código da Área de 

Especialização na SRRF04 
(consultar tabela anexa) 

 

 
 
 
Razão (1) para considerá-lo Mentor 
 
 
Razão (2) para considerá-lo Mentor 
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APÊNDICE C - Questionário - Parte IV 
Instrumento NOE 

 
Texto Orientador 
 
Por favor, preencha a tabela a seguir, usando as seguintes orientações: 
 
Na primeira coluna há uma lista de comportamentos, atitudes e valores que algumas pessoas 
consideram importantes como parte do papel de mentores. Gostaríamos que assinalasse. 
  

a) Na COLUNA IMPORTÂNCIA, até que ponto considera importante que mentores 
apresentem os comportamentos, as atitudes e os valores listados na primeira coluna, 
usando a seguinte escala: 

  
(1) nada importante, (2) pouco importante, (3) razoavelmente importante,  
(4) muito importante e (5) extremamente importante. 
 
 
b) Nas colunas “Freqüência de Uso”, com que freqüência considera que cada um dos 3 

mentores indicados, bem como você enquanto mentor(a), apresentam os 
comportamentos, atitudes e valores listados na primeira coluna, usando a seguinte 
escala: 

 
(1) nunca, (2) raramente, (3) ocasionalmente, (4) freqüentemente e (5) sempre. 
 
Caso você considere nunca ter sido mentor(a), por gentileza, deixe a última coluna em 
branco e assinale o quadrado a seguir:  
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APÊNDICE C - Questionário - Parte IV 
Instrumento NOE 

 
Freqüência de Uso 

Importância Seu Mentor  Você, como 
Mentor(a) 

Comportamentos, Atitudes  
e Valores praticados pelos 

Mentores 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Meu Mentor reduziu 
riscos que poderiam 
ameaçar minhas 
possibilidades de ser 
promovido (proteção). 

               

2. Meu Mentor ajudou a 
terminar tarefas ou 
cumprir prazos que de 
outra forma seriam difíceis 
de conseguir (proteção). 

               

3. Meu Mentor me deu 
tarefas que aumentaram 
meus contatos pessoais 
(exposição). 

               

4. Meu Mentor me ajudou a 
conhecer novos colegas 
(exposição). 

               

5. Meu Mentor designou 
responsabilidades que 
aumentou meus contatos 
com pessoas que podem 
julgar meu potencial no 
futuro (exposição).  

               

6.  Meu Mentor me 
designou tarefas no 
trabalho que me 
prepararam para ser um 
profissional competente 
(patrocínio). 
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APÊNDICE C - Questionário - Parte IV 
Instrumento NOE  

 
 

Freqüência de Uso 
Importância Seu Mentor Você, como 

Mentor(a) 

Comportamentos, 
Atitudes e Valores 

praticados pelos Mentores 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. Meu Mentor me deu 
tarefas que ofereceram 
oportunidades de aprender 
novas habilidades (tarefas 
desafiadoras). 

               

8. Meu Mentor me deu 
apoio através de 
treinamento e feedback 
sobre meu desempenho  
profissional (tarefas 
desafiadoras). 

               

9. Meu Mentor me sugeriu 
estratégias específicas 
para alcançar meus 
objetivos de carreira 
(coaching) 

               

10 . Meu Mentor 
compartilhou idéias comigo 
(coaching). 

               

11. Meu Mentor me deu  
estímulos e feedback para 
a realização de meu 
trabalho (coaching). 

               

12. Meu Mentor sugeriu 
estratégias específicas 
para eu conseguir meus 
objetivos de trabalho 
(coaching). 

               

13. Meu Mentor me 
convidou para almoçar com 
ele (amizade). 
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APÊNDICE C - Questionário - Parte IV 
Instrumento NOE 

 
   

Freqüência de Uso 
Importância Seu Mentor Você, como 

Mentor(a) 

Comportamentos, Atitudes  
e Valores praticados pelos 

Mentores 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14. Meu Mentor pediu 
sugestões sobre problemas  
que ele teve com serviços 
na Receita Federal 
(aceitação). 

               

15. Meu Mentor  interagiu 
comigo socialmente fora do 
ambiente de trabalho 
(amizade). 

               

16. Meu Mentor assumiu a 
culpa ou créditos em 
situações controversas 
(proteção). 

               

17. Meu Mentor falou sobre 
minhas habilidades e 
capacidades (aceitação). 

               

18. Meu Mentor conversou 
comigo sobre sua carreira 
(coaching). 

               

19. Meu Mentor tem me 
encorajado a me preparar 
para desenvolver-me 
(coaching). 

               

20. Meu Mentor me 
encorajou a tentar novas 
formas de comportamento 
no trabalho (aceitação). 
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APÊNDICE C – Questionário Parte IV 
Instrumento NOE  

 
Freqüência de Uso 

Importância Seu Mentor Você, como 
Mentor(a) 

Comportamentos, Atitudes  
e Valores praticados pelos 

Mentores 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

21. O comportamento  no 
trabalho de meu Mentor 
merece ser imitado 
(modelo). 

               

22. Meu Mentor tem 
atitudes e valores em 
relação à educação com os 
quais eu concordo (modelo). 

               

23. Meu Mentor merece 
respeito e admiração 
(modelo). 

               

24. Quando chegar numa 
posição similar ao meu 
Mentor, tentarei ser como 
ele é (modelo). 

               

25. Meu Mentor  
demonstrou muita 
habilidade para ouvir nossas 
conversas 
(aconselhamento). 

               

26. Meu Mentor  conversou 
sobre meus 
questionamentos e 
preocupações sobre 
competência e 
comprometimento para 
crescer, sobre 
relacionamentos com 
colegas e supervisores e 
conflitos no trabalho 
(aconselhamento). 
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APÊNDICE C - Questionário - Parte IV 
Instrumento NOE  

 
Freqüência 

de Uso 
 

Importância 
Mentor 1 Você, como 

Mentor(a) 

Comportamentos, Atitudes  
e Valores praticados pelos 

Mentores 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27. Meu Mentor  
compartilhou experiências 
pessoais como perspectivas 
de alternativa para meus 
problemas 
(aconselhamento). 

               

28. Meu Mentor me 
encorajou a conversar 
abertamente sobre meus 
medos e ansiedades que 
tiram minha atenção no 
trabalho (aconselhamento). 

               

29. Meu Mentor expressou 
empatia por preocupações e 
sentimentos sobre os quais 
tenho conversado com ele 
(aconselhamento). 

               

30. Meu Mentor manteve 
em segredo sobre os 
sentimentos de dúvidas que 
compartilhei com ele 
(aconselhamento). 

               

31. Meu Mentor expressou 
sentimentos de respeito 
por mim como indivíduo 
(aceitação). 

               

32. Meu Mentor me  
escolheu para uma 
promoção (exposição). 
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APÊNDICE C - Questionário parte V 
PERFIL DEMOGRÁFICO DO PESQUISADO 

 
 

1. Cargo: AFRF (   );   TRF (  );   PCC (   ); SOAP (   ); Terceirizado (   ).  
 
2. Tem cargo de Chefia?   Sim (   )  Não (   ) 
 
3. Já teve cargo de Chefia ou de Liderança de Grupo? Sim (   )  Não (   ) 
 
4. Código da Área de Especialização na SRRF04 (consulte tabela anexa) ___________ 
 
5. Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino 
 
6. Idade: _________ 
 
7. Escolaridade: 
(  ) Médio 
(  ) Superior 
(  ) Pós-Graduação 
 
8. Formação Acadêmica 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Tempo que trabalha para a Receita Federal: _____________________________ 
 
10. Comentários e sugestões: 
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APÊNDICE C - Questionário Parte V 
Mensagem Final ao Pesquisado 

 
 
Muito obrigado por sua participação! 
 
Não precisa se identificar de jeito nenhum, pois o anonimato preservará o caráter  
confidencial das informações dadas. 
 
Coloque seu formulário preenchido em um envelope e o envie, via malote,  para a 
DIPOL/SRRF04, AV Antônio de Góes, 449, 1o andar, Pina, Recife/PE, aos cuidados de Lucas 
Vicente. 
 
Quaisquer dúvidas, por favor, procurar Lucas Vicente pelos telefones para 81 3303.6662; 
9178.3491 ou lucas.vicente@receita.fazenda.gov.br e lucasvf2000@yhahoo.com.br. 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
Josenildo Saores da Silva Conhecimento e vontade  
CLARICE MILMAN SIMPATIA CONHECIMENTO 
AFONSO SILVA PRESTATIVIDADE SIMPATIA 
RUBENS BENTO MORAIS SIMPATIA CONHECIMENTO 

Adilson T Fonseca Experiência nas atividades 
desenvolvidas na SRF  

Alexandre Rego Ajuda nos problemas da 
instituição. Capacidade de colaboração. 

João Wanderley Conhecimento de diversas 
matérias. Vontade de sempre ajudar. 

Romero Santiago Facilidade em comunicação. Voluntário. 

NOBUCO HATUSHIKANO 
CONHECIMENTO DO 
TRABALHO NA ÁREA DA 
FISCALIZAÇÃO. 

PACIÊNCIA EM FORNECER 
EXPLICAÇÕES 

Ana Emilia Baracuhy Cavalcanti Sempre que estou num impasse eu 
consulto o mentor 

O conhecimento do mentor na minha 
área de atuação 

Raquel Germano Conhecimento profundo da área 
em que atua Disponibilidade e didática 

Sheyla de Lima - CAC DRF/Recif Vasto Conhecimento na área em 
que atua. Disponibilidade e Didática. 

Herbert Cavalcanti Vasconcelos É A PESSOA A QUEM EU ME 
REPORTO EM DÚVIDA  

VALMIR GOMES LIBERAL EXISTE UMA AFINIDADE DE 
TRABALHO ENTRE ELES 

INFORMALMENTE, O MENTOR 
AGE COMO CHEFE DO 
MENTORAD 

ANTONIO MARCOS TEIXEIRA EH UMA PESSOA ABERTA A 
DISCUSSÕES E DISPONIVEL 

GOSTA DE ESTUDAR E TEM 
HABILIDADE LINGUISTICA 

ALEXANDRE REGO Conhecimento acerca dos assuntos 
da SRF 

Interesse em compartilhar seu 
conhecimento 

José Honorato de Souza Experiência profissional pessoa interessada. 

Iraildes Paciência no relacionamento com o 
mentorado. 

Consciência da importância do mentor 
informal. 

Fernanda Sampaio Paciência na execução da sua 
missão. Envolvimento com a missão da SRF. 

Anaximandro Orleans C de Paula Organização pessoal e profissional. Visão abrangente das rotinas de 
trabalho. 

Edivaldo Santana Conhecimento e experiência 
profissional da área 

excelente didática e segurança no 
repasse de inf. 

Francisco Tavares Machado Conhecimento e capacidade de 
transmitir.  

Ana Silveira Conhecimento e disposição de 
transmitir. Boa vontade. 

José Ronaldo de Brito Conhecimento e capacidade para 
transmitir. Tem prazer no que faz. 

democlitus paulo silva conhecimento da legislação e 
procedimentos 

disponibilidade para orientar e ajudar 
colegas 

celso lopes pereira neto conhecimento em diversas áreas tira dúvidas como um professor 
democlitus paulo silva vasto conhecimento capacidade de repassar conhecimento 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
ALBERLIA BEZERRA DE 
ARAUJO Conhecimento técnico e didática Liderança e carisma 

Luiz Fernando Teixeira Nunes Fornece as primeiras instruções aos 
mentorados. 

Está sempre à disposição para tirar 
dúvidas. 

Sadoc Souto Maior Fornece as primeiras instruções aos 
mentorados. 

Está sempre à disposição para tirar 
dúvidas. 

Luiz Fernando Teixeira Nunes Ele já é meu mentor, está sempre à 
disposição. 

Dá segurança ao mentorado para 
trabalhar só. 

maria elizia alves de andrade capacidade de de dar e ser exemplo 
na profissão 

ter conhecimento da área em que 
trabalha 

erinaldo arruda dedicação seriedade 
Claudionor Nogueira de Souza Função de supervisor que ocupa Sua experiência como docente 

Janio Brasil Proximidade de local de trabalho Experiência nos procedimentos fiscais 
para IRPJ. 

Francisco Aurelio Bastante experiência e 
conhecimentos dos sistemas Bastante simpatia e camaradagem 

Ana Emília Baracuhy Cavalcanti Ensinamento sobre Portarias, 
Legislação e rotinas. 

Desenvolvimento Interpessoal - 
Superando desafios 

Lucas Vicente Orientações fundamentais para 
minha vida futura 

Grande incentivador para eu voltar aos 
estudos 

Tarcísio Olsen Pessoa Positiva e Sincera Inteligente e de grande visão 

Darci Mendes Carvalho Filho Capacidade de prestar auxílio sem 
reservas Conhecimento técnico. 

Darci Mendes Carvalho Filho Capacidade técnica Desprendimento 
alexandre rego experiência confiança 
alexandre rego experiência solidariedade 

Luiz Fernando Teixeira Nunes Orienta os colegas quanto ao 
trabalho 

Esclarece dúvidas e ensina onde obter 
mais inform 

Ivana Fernandes Lima Nunes Recebe e esclarece duvidas dos 
colegas 

Orienta quanto aos caminhos p/ 
obtenção de dados 

Cynara Lacerda Amerio Disponibilidade para com os 
colegas Paciencia 

Ivonete Atenção Paciência 
Renato Coerência Poder de convencimento 
Márcio Coerência Poder de convencimento 
Lucas Vicente Exerce função de apoio Humilde e sabe escutar 
Herbert Cavalcante Vasconcelos Gosta de ensinar acompanhamento 
Maria das Graças Torres Aguiar Paciente Gosta de ensinar 

jose lopes da silva Conhecimento técnico 2- 
Solidariedade 3- Disponibi  

francisco de sales ribeiro de Conhecimento Tecnico 2-A forma 
de transmissão  

Euclides Souza mais experiencia disponibilidade para tirar duvidas 
Luciano Iennaco maior experiencia  
Gilberto Meendes Rios Gosta de ensinar (ser profesor) É estudioso e se aprofunda nos temas 

Ronaldo Antonio Casatti Sempre pronto a auxiliar colegas Detém grande bagagem de 
conhecimento técnico. 

lilia mesel experiência, senso prático empatia, lucidez 



 175
 
 

APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
roberto siegelman solidariedade seriedade 
lilian mesel conhecimento boa vontade 
Jânio Brasil Disponibilidade espontaneidade 
Jânio Brasil espontaneidade e conhecimento  
NOME RAZAO1 RAZAO2 
LOURIVAL SOLANO N. 
JÚNIOR Experiência profissional Conhecimento dos sistemas 

operacionais 
SÉRVULO BEZERRA 
GONÇALVES Conhecimento Experiência 

CARLOS HENRIQUE DAS 
NEVES Facilidade de relacionamento. Disposição para repassar 

conhecimentos. 
Mª MONICA PINHEIRO DE 
NEGREIRO 

Competência, credibilidade, 
confiança, interesse. 

Respeitabilidade, referencial, 
disponibilidade. 

SADOC SOUTO MAIOR FILHO Competência, respeitabilidade, 
conhecimento. Disponibilidade, confiança, referência. 

Mª CLOTILDE TENORIO DOS 
SANTOS 

Conhecimento, iniciativa, 
competência, respeito. 

Interesse, responsabilidade, 
organização. 

Marta Tavares Dinamismo Iniciativa 
Clotilde Tenório Visão abrangente da organização. Interesse nas pessoas. 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
Francisco Tavares Machado Ponderação Conhecimento técnico 
Ideraldo José O.Araújo Interesse e motivação Conhecimento técnico 
Belchior Souza Ponderação Motivação, conhecimento técnico 

Sandra Valéria L. de Oliveira Capacidade de ensinar atividades 
profissionais.  

Euclides Antônio A. de Souza Grande experiência profissional. Disponibilidade para esclarecer 
dúvidas. 

Maria José Canuto F. Rocha Competência na área em que atua Disposição para orientar um colega sem 
experiência 

Maria Jose Canuto F. Rocha Competência na área em atua  
Ivanildo S Rocha espontaniedade disposição para ajudar 
Mercia Mariza P Silva acolhedora disponibilidade para ajudar 

Vicente Braz Marcolino Capacidade de percepção e 
pragmatismo  

alberto frederico n ribeiro Ele obrigava a pensar na solução 
do problema 

Ensinava a ter comportamento 
gerencial 

Diná Gasparini Amplos conhecimentos técnicos e 
disponibilidade Credibilidade como pessoa 

Luiz Cireno Amplo conhecimento técnico Paciência para explicar 

heitor vaz carneiro ensinou analisar o processo e 
redigir os despachos 

aconselhamento sobre interpretação 
legal 

amauri pereira ensinou a usar os sistemas de 
arrecadação 

ensinou a analisar os desvios de 
arrecadação 

luis henrique dias lima conhecimento profundo na área facilidade p/ ensinar 
Lucas Vicente È pregoeiro da SRRF - 4ªRF Parece-me ser seguro em suas atuações 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
JOSÉ VALDENILSON DA 
SILVA SEGURANÇA/CONHECIMENTO ESCLARECIMENTO/ORIENTAÇÃO 

ANA EMILIA 
BARACUHY 
CAVALCANTI 

DISPONIBILIDADE/BOA VONTADE CONHECIMENTO/SEGURANÇA 

JOSÉ RONILSON DE 
LIMA CONHECIMENTO DISPONIBILIDADE 

sergio nakano Conhecimento do assunto Disposição de compartilhar 
conhecimeno 

Teruisa Akashi Compartilhamento de responsabilidades Decisões tomadas em grupo 

Rose Marie Teichmann Calma, Empatia, Conhecimento, 
Inteligência Generosidade, Tolerância 

Alexandre Regho Conhecimento dos sistemas e legislação 
da SRF. 

Gosta de ajudar os colegas e resolver 
broncas. 

MARIA AUGUSTA Orientava sistematicamente o desenvolvim 
da tarefa Tinha atitude protetora 

Jerrat Nunes Tem muito conhecimento e capacidade É uma pessoa com disponibilidade para 
os colegas 

Aguinaldo Souza da Silva Interesse demonstrado em repassar 
informações. Tratamento igualitário. 

Francisco Ronaldo Pereira Capacidade técnica. Disponibilidade. 
Ana Maria Ferreira P 
Marques Coerência e simplicidade. Dedicaçao e responsabildiade. 

João Felipe Filho Conhecimento da área. Didática e paciência. 
Manlio Coutinho Mais experiente. simpatia, interesse e disponibilidade. 

Marcus Cesar Pontes experiência, interesse em um bom 
ambiente. retribuição, camaradagem. 

marcelo costa solidario, colaborador amigo, lider 
nunes planejador, organizado justo e acessivel 
luiz colaborador  

Humberto Tem paciência no ato da explicação.  Esta disponivel a qualquer hora p/ tirar 
duvidas 

Lenilda Paciencia e colaboração  
Flávio de Andrade Coutinho Interesse em ajudar as outras pessoas  
Lucas Vicente Conhecimento e capacidade para ensinar  
Fábio de Carvalho Conhecimento na área de logística.  

Alexandre Rêgo Detenhe grande conhecuimento na área de 
tributaçã.  

Sadoc Souto Maior Filho Tentou transferir o máximo de 
conhecimento. É uma referência como profissional 

Evianlda Araújo Deua assistência total a seu subordinado. Dá apoio pessoal a seus colegas e 
sobordinados 

Augusto José É competente. É voluntarioso. 

Henrique Jorge Freitas Tem muita experiência dentro da SRF. Tem uma visão administrativa muito 
boa 

Henrique Jorge Freitas Visão administrativa muito boa Determinação na exeução de tarefas 

Edmundo Candido de Sousa Muita prazer em transmitir o que sabe Um ótimo conhecedor das sua 
atividades 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
Carlos Henrique das Neves Facilidade de expressar suas idéias senso de responsabilidade 

Silvanja Menezes Pessoa que possui conhecimento e sabe 
passar Pessoa organizada. 

Fábio de Carvalho Guimarães Pessoa que consegue passar informações 
com clareza 

Pessoa que consegue articular bem 
um grupo. 

João Marinho Pessoa possui conhecimento Pessoa que possui paciência para 
ensinar 

FRANCISCO DE SALES 
R.QUEIROZ 

Disposição em desenvolver atividades p/a 
unidade 

Interesse em ajudar os colegas c/sua 
experiência 

Alexandre Rego Competência Técnica Gosta de ensinar 
Fábio de Carvalho Guimarães Competência Técnica Voluntarioso e colaborativo. 
FABIO RODRIGUES 
FONSECA 

Orientou-me nas rotinas de serviço 
SAANA  

FRANCISCO DE A 
ESPINDOLA LIMA Orientações em auditorias.  

PAULO SERGIO COSTA Já está acompanhando novos AFRF  
Ana Emília Competência Serenidade e honestidade 
Alexandre Rego Competência Técnica Facilidade de comunicação 
Maria Assumpção Cortez competência segurança nas informações 
Ana Emilia Baracuhy Competência Liderança  
Adauto José Carvalho 
Sobrinho Inteligência Liderança 

Alexandre Rego Conhecimento Disponibilidade 

Alexandre Rego Excepcional experiência e conhecimento 
técnico. 

Altruísta; fácil convivência, 
desprendimento. 

Dunya Mara Mesel F. Pires Competência Determinação 

Ana Lucia Rendeiro Flor Me repassou o trabalho com paciência e 
maestria.  

Francisco Marconi de 
Oliveira A lideração conquistada por ele. A forma hábil como administra a 

DRF/Natal 
Aguinaldo de Souza Silva A disponibilidade de ajudar aos colegas. O compromisso com a instituição 
João Wanderley Regueira 
Filho A disponibilidade para ensinar; A disponibilidade para aprender; 

Luis Eduardo Pontesd Conhecimento e praticidade; Disciplina e profissionalismo 
Carlos Romero orientação aos servidores novatos no setor.  
Wellington barbosa 
pitombeira competente, criativo humano 

Wellington barbosa 
pitombeira competente,criativo humano 

Wellington barbosa 
pitombeira responsavel leal 

alexandre rego pessoa acessivel e amiga gosa de ajudar os 
outros.  

catarina dalia acessivel para ajudar em dificuldades do 
trabalho  

Alexandre Rego Ele é muito escutado tem conhecimento reconhecido 
Alexandre Rego Tem vasto conhecimento Está sempre disponivel 
Marconi Pedro da Silva Tem segurança ao informar É estudioso da matéria 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 
Evinalda Mendonça de 
Araújo compromisso dedicação 

Lucas Vicente Ferreira muito conhecimento capacidade 
Odilberto Casonato Estava permanentemente ensinando Sempre esclarecia dúvidas do trabalho. 
Claudionor Nogueira Permanentemente ensinando.  
José de Anchieta C. 
Figueiredo Sempre disponível para ajudar. Alta capacitação técnica. 

Adauto jose de Carvalho 
Filho Ajudador Responsavel 

Aguinaldo Silva de Sousa Ajudador Colaborador 
Blidenor Bras Baracho Sabe tudo.  

Francisco Aurelio A. Filho Larga experiência na área por parte do 
mentor. Didádica no ensino. 

Sandra Cyrillo Experiência na área Disposição em ajudar 
Maria das Graças Lima de 
Arauj Experiência na atividade que desempenha Cordialidade com os colegas 

roberta maria ribeiro aragão capacidade de transmitir conhecimentos solidariedade 
Walderez Aguiar Experiência Interesse 
Iraildes Calado Experiência Conhecimento 
Demóstenes Félix Conhecimento Objetividade 
Mércia Maria Leite 
Magalhães Conhecimento Treinamento 

Mércia Maria Leite 
Magalhães Conhecimento técnico Treinamento 

Mércia Maria Leite 
Magalhães Conhecimento na sua área de atuação Melhorar o desempenho de quem 

necessita 
Erinaldo Tira duvidas Orienta 
Jonas Por ser o chefe de setor  

Nao gostaria de citar Conhecimento e capacidade de 
comunicação  

Fernanda Conhecimento e capacidade de 
comunicação  

Aguinaldo Grande conhecimento e falicidade de 
transmiti-los  

FÁBIO DE CARVALHO 
GUIMARÃES COMPETÊNCIA PRESTEZA 

ANA EMILIA BARACUHY 
CAVALCANTI ATENÇÃO PELAS SOLICITAÇÕES. CLAREZA E OBJETIVIDADE NAS 

INFORMAÇÕES. 

JOSE VALDENILSON DA 
SILVA 

CAPACIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES. 

DETERMINAÇÃO E CAREZA NAS 
INFORMAÇÕES. 

Marly G. C. Guimarães Experiência Visão de sistemas 
Maria Zélia Alves da Rocha conhecimento capacidade 
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APÊNDICE D 
Evocação dos MENTORES e as razões da escolha 

 
NOME RAZAO1 RAZAO2 

Edivaldo R. de Santana Junior Pelo seu alto conhecimento e 
desempenho 

Por está sempre pronto a repassar seus 
conhecimentos 

Bruce Gonçalves Nascimento Grau de conhecimento Interesse em repassar conhecimento 

Flávio Luiz de Mello e Mello Conhecimento e interesse em 
repasse  

Zolda conhecimento da SRF e dos proced. 
de trabalho 

meu desconhecimento a época da SRF 
e do trabalho 

Joaquina Ramos Conhecimento da area de atuação ter disponibilidade como pessoa a 
ensinar 

Já é falecido Dominava plenamente suas funções Capacidade de mobilização 

Alexandre Rego Profundo conhecedor e estudioso 
em IRPF 

Capacidade e vontade de ensinar aos 
outros 
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APÊNDICE E 
Parâmetros das análises fatoriais exploratórias 

rotacionadas 
 

COMUNALIDADES 
 

 MODELO IDEAL 
 

Rotated Component Matrix(a) - a  Rotation failed to converge in 25 iterations. (Convergence = ,007). 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Patrocínio 06 - Importância 1,000 ,797 
Exposição 03 - Importância 1,000 ,728 
Exposição 04 - Importância 1,000 ,715 
Exposição 05 - Importância 1,000 ,698 
Exposição 32 - Importância 1,000 ,693 
Coaching 09 - Importância 1,000 ,738 
Coaching 10 - Importância 1,000 ,717 
Coaching 11 - Importância 1,000 ,653 
Coaching 12 - Importância 1,000 ,636 
Coaching 18 - Importância 1,000 ,644 
Coaching 19 - Importância 1,000 ,779 
Proteção 01 - Importância 1,000 ,689 
Proteção 02 - Importância 1,000 ,603 
Proteção 16 - Importância 1,000 ,752 
Tarefa 07 - Importância 1,000 ,740 
Tarefa 08 - Importância 1,000 ,724 
Modelo 21 - Importância 1,000 ,743 
Modelo 22 - Importância 1,000 ,648 
Modelo 23 - Importância 1,000 ,713 
Modelo 24 - Importância 1,000 ,656 
Aceitação 14 - Importância 1,000 ,731 
Aceitação 17 - Importância 1,000 ,565 
Aceitação 20 - Importância 1,000 ,696 
Aceitação 31 - Importância 1,000 ,684 
Aconselha 25 - Importância 1,000 ,548 
Aconselha 26 - Importância 1,000 ,684 
Aconselha 27 - Importância 1,000 ,534 
Aconselha 28 - Importância 1,000 ,735 
Aconselha 29 - Importância 1,000 ,715 
Aconselha 30 - Importância 1,000 ,687 
Amizade 13 - Importância 1,000 ,675 
Amizade 15 - Importância 1,000 ,753 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE E 
Parâmetros das análises fatoriais exploratórias 

rotacionadas 
 
TOTAL VARIANCE EXPLAINED 
 

MODELO IDEAL 
 

 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 8,595 26,860 26,860 8,595 26,860 26,860 
2 3,176 9,926 36,786 3,176 9,926 36,786 
3 2,393 7,479 44,265 2,393 7,479 44,265 
4 1,596 4,987 49,252 1,596 4,987 49,252 
5 1,363 4,261 53,512 1,363 4,261 53,512 
6 1,329 4,154 57,666 1,329 4,154 57,666 
7 1,289 4,027 61,693 1,289 4,027 61,693 
8 1,220 3,812 65,505 1,220 3,812 65,505 
9 1,113 3,479 68,985 1,113 3,479 68,985 
10 ,995 3,110 72,095       
11 ,854 2,670 74,765       
12 ,779 2,435 77,200       
13 ,743 2,321 79,521       
14 ,664 2,075 81,597       
15 ,644 2,013 83,610       
16 ,578 1,808 85,418       
17 ,506 1,580 86,998       
18 ,485 1,516 88,514       
19 ,437 1,367 89,881       
20 ,424 1,325 91,205       
21 ,396 1,238 92,443       
22 ,348 1,087 93,530       
23 ,308 ,962 94,492       
24 ,283 ,885 95,377       
25 ,272 ,851 96,229       
26 ,256 ,799 97,027       
27 ,214 ,667 97,695       
28 ,205 ,642 98,337       
29 ,179 ,558 98,895       
30 ,152 ,474 99,369       
31 ,119 ,371 99,740       
32 ,083 ,260 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE E - Parâmetros das análises fatoriais 
exploratórias rotacionadas 

COMUNALIDADES 
 

MODELO PRATICADO 
 

a  Rotation converged in 9 iterations 
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
Patrocínio 06 - Frequencia 1 1,000 ,732 
Exposição 03 - Frequencia 1 1,000 ,812 
Esposição 04 - Frequencia 1 1,000 ,629 
Esposição 05 - Frequencia 1 1,000 ,806 
Esposição 32 - Frequencia 1 1,000 ,750 
Coaching 09 - Frequencia 1 1,000 ,633 
Coaching 10 - Frequencia 1 1,000 ,771 
Coaching 11 - Frequencia 1 1,000 ,686 
Coaching 12 - Frequencia 1 1,000 ,749 
Coaching 18 - Frequencia 1 1,000 ,719 
Coaching 19 - Frequencia 1 1,000 ,775 
Proteção 01 - Frequencia 1 1,000 ,675 
Proteção 02 - Frequencia 1 1,000 ,751 
Proteção 16 - Frequencia 1 1,000 ,668 
Tarefa 07 - Frequencia 1 1,000 ,744 
Tarefa 08 - Frequencia 1 1,000 ,735 
Modelo 21 - Frequencia 1 1,000 ,728 
Modelo 22 - Frequencia 1 1,000 ,645 
Modelo 23 - Frequencia 1 1,000 ,693 
Modelo 24 - Frequencia 1 1,000 ,738 
Aceitação 14 - Frequencia 1 1,000 ,812 
Aceitação 17 - Frequencia 1 1,000 ,759 
Aceitação 20 - Frequencia 1 1,000 ,629 
Aceitação 31 - Frequencia 1 1,000 ,707 
Aconselha 25 - Frequencia 1 1,000 ,609 
Aconselha 26 - Frequencia 1 1,000 ,738 
Aconselha 27 - Frequencia 1 1,000 ,725 
Aconselha 28 - Frequencia 1 1,000 ,757 
Aconselha 29 - Frequencia 1 1,000 ,684 
Aconselha 30 - Frequencia 1 1,000 ,635 
Amizade 13 - Frequencia 1 1,000 ,761 
Amizade 15 - Frequencia 1 1,000 ,760 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE E 
Parâmetros das análises fatoriais exploratórias 

rotacionadas 
 
TOTAL VARIANCE EXPLAINED 
 

MODELO PRATICADO 
 

  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Compon
ent Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % 

1 9,422 29,443 29,443 9,422 29,443 29,443 5,730 17,907 17,907 
2 3,296 10,301 39,743 3,296 10,301 39,743 4,126 12,894 30,802 
3 2,405 7,514 47,258 2,405 7,514 47,258 2,352 7,349 38,151 
4 1,901 5,941 53,199 1,901 5,941 53,199 2,216 6,924 45,074 
5 1,491 4,658 57,857 1,491 4,658 57,857 2,190 6,845 51,920 
6 1,331 4,158 62,016 1,331 4,158 62,016 1,861 5,816 57,735 
7 1,097 3,430 65,445 1,097 3,430 65,445 1,583 4,947 62,682 
8 1,063 3,323 68,768 1,063 3,323 68,768 1,535 4,795 67,478 
9 1,008 3,150 71,918 1,008 3,150 71,918 1,421 4,440 71,918 
10 ,920 2,874 74,792             
11 ,733 2,292 77,084             
12 ,722 2,255 79,339             
13 ,646 2,019 81,359             
14 ,622 1,944 83,302             
15 ,576 1,801 85,104             
16 ,530 1,656 86,760             
17 ,501 1,566 88,326             
18 ,489 1,529 89,855             
19 ,439 1,373 91,228             
20 ,422 1,318 92,547             
21 ,364 1,137 93,684             
22 ,324 1,012 94,696             
23 ,282 ,880 95,576             
24 ,264 ,823 96,400             
25 ,261 ,815 97,215             
26 ,179 ,560 97,775             
27 ,154 ,481 98,255             
28 ,152 ,475 98,730             
29 ,124 ,389 99,119             
30 ,110 ,345 99,464             
31 ,092 ,288 99,752             
32 ,079 ,248 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE E 
Parâmetros das análises fatoriais exploratórias 

rotacionadas 
COMUNALIDADES 

 
MODELO ESPOSADO 

 
 Communalities - a  Rotation converged in 11 iterations. 
 

  Initial Extraction 
Patrocínio 06 - Frequencia 3 1,000 ,857 
Exposição 03 - Frequencia 3 1,000 ,770 
Exposição 04 - Frequencia 3 1,000 ,803 
Esposição 05 - Frequencia 3 1,000 ,625 
Esposição 32 - Frequencia 3 1,000 ,668 
Coaching 09 - Frequencia 3 1,000 ,659 
Coaching 10 - Frequencia 3 1,000 ,792 
Coaching 11 - Frequencia 3 1,000 ,792 
Coaching 12 - Frequencia 3 1,000 ,677 
Coaching 18 - Frequencia 3 1,000 ,665 
Coaching 19 - Frequencia 3 1,000 ,804 
Proteção 01 - Frequencia 3 1,000 ,707 
Proteção 02 - Frequencia 3 1,000 ,773 
Proteção 16 - Frequencia 3 1,000 ,678 
Tarefa 07 - Frequencia 3 1,000 ,869 
Tarefa 08 - Frequencia 3 1,000 ,619 
Modelo 21 - Frequencia 3 1,000 ,709 
Modelo 22 - Frequencia 3 1,000 ,676 
Modelo 23 - Frequencia 3 1,000 ,689 
Modelo 24 - Frequencia 3 1,000 ,743 
Aceitação 14 - Frequencia 3 1,000 ,667 
Aceitação 17 - Frequencia 3 1,000 ,685 
Aceitação 20 - Frequencia 3 1,000 ,641 
Aceitação 31 - Frequencia 3 1,000 ,754 
Aconselha 25 - Frequencia 3 1,000 ,624 
Aconselha 26 - Frequencia 3 1,000 ,789 
Aconselha 27 - Frequencia 3 1,000 ,682 
Aconselha 28 - Frequencia 3 1,000 ,752 
Aconselha 29 - Frequencia 3 1,000 ,721 
Aconselha 30 - Frequencia 3 1,000 ,578 
Amizade 13 - Frequencia 3 1,000 ,842 
Amizade 15 - Frequencia 3 1,000 ,736 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE E 
Parâmetros das análises fatoriais exploratórias 

rotacionadas 
 
TOTAL VARIANCE EXPLAINED 

 
MODELO ESPOSADO 

 
  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Compon
ent Total 

% of 
Variance 

Cumulativ
e % Total 

% of 
Variance 

Cumulativ
e % Total 

% of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 9,519 29,748 29,748 9,519 29,748 29,748 5,060 15,814 15,814 
2 2,890 9,031 38,779 2,890 9,031 38,779 3,541 11,064 26,878 
3 2,106 6,580 45,359 2,106 6,580 45,359 2,827 8,833 35,712 
4 1,893 5,916 51,275 1,893 5,916 51,275 2,328 7,276 42,987 
5 1,699 5,311 56,586 1,699 5,311 56,586 2,284 7,138 50,125 
6 1,361 4,254 60,840 1,361 4,254 60,840 1,999 6,247 56,372 
7 1,341 4,190 65,030 1,341 4,190 65,030 1,997 6,241 62,612 
8 1,186 3,707 68,737 1,186 3,707 68,737 1,506 4,706 67,318 
9 1,051 3,286 72,023 1,051 3,286 72,023 1,506 4,705 72,023 
10 ,989 3,091 75,114             
11 ,957 2,989 78,103             
12 ,907 2,833 80,937             
13 ,848 2,651 83,588             
14 ,790 2,468 86,056             
15 ,588 1,838 87,894             
16 ,581 1,816 89,710             
17 ,451 1,410 91,120             
18 ,422 1,320 92,439             
19 ,385 1,204 93,643             
20 ,326 1,018 94,661             
21 ,297 ,929 95,590             
22 ,255 ,798 96,388             
23 ,232 ,725 97,113             
24 ,195 ,609 97,722             
25 ,170 ,532 98,254             
26 ,142 ,445 98,699             
27 ,130 ,407 99,105             
28 ,092 ,288 99,394             
29 ,062 ,193 99,587             
30 ,059 ,186 99,772             
31 ,053 ,167 99,939             
32 ,019 ,061 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 


