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Estamos numa nova Era onde as empresas estão em transformação, devido a enorme 
mudança provocada pela massificação da tecnologia e empoderamento do cliente 
através do uso dos smartphones. Sendo essa transformação digital, as empresas estão 
preocupadas com o futuro, com o novo, e precisam de pessoas com aptidão para 
trabalhar em equipe e capacidade de resolver problemas de forma cada vez mais 
criativa. 
 
É justamente neste contexto que entra a mentoria, como prática que pode assistir 
estas organizações na construção de uma cultura corporativa, enquanto habilita a 
carreira daqueles que já estão motivados e orientados ao novo mundo.  
 
Se preparar ou adaptar? 
 
Especialistas em inovação sabem que é tarde demais para preparar o corpo diretivo e 
treinar ou capacitar pessoas para levar o negócio ao próximo nível. É preciso se 
adaptar a um cliente diferente, a um mundo onde a velha forma de fazer negócios está 
em desuso ou simplesmente ninguém que mais. 
 
A prática de mentoria é um método altamente eficaz e eficiente de encurtar a curva de 
aprendizado de novos executivos, que por sua vez são cada vez mais diferentes da 
velha guarda que não está mais na ativa, e prover colaboradores de conhecimento, 
inovação e novas perspectivas. Novos executivos trabalhando como mentores ou 
mesmo recebendo mentoria de terceiros, são pessoas diferentes que tem o beneficio 
de uma experiência riquíssima ao explorar e navegar em situações que podem não ser 
familiar para eles. Baseado numa relação de confiança, a experiência de mentorados 
com executivos e empreendedores experientes podem oferecer um lugar seguro para 
testar novas ideias, resolver problemas de forma criativa, colaborar, enquanto 
continuam a focar em suas necessidades individuais de desenvolvimento. 
 
Trabalhando com centenas de startups, que geralmente tem um board de 
empreendedores de idade entre 22 e 35 anos, podemos ver o poder de uma conversa 
franca com executivos, sobre experiências e descobertas em diferentes situações ao 
longo de uma carreira como executivo-corporativo. Ao mesmo tempo, estes 
executivos acabam descobrindo novas formas de fazer negócios, de resolver 
problemas com tecnologias transversais, como inteligência artificial, blockchain, 
realidade virtual, e esta troca pode ser enriquecedora, tanto para o mentorado como 
para o mentor. 
 
Enfim, o impacto que uma cultura de mentoria pode fazer numa organização pode ser 
incrível, e como ela difere do coaching, trazendo valor de uma abordagem diferente e 
estruturada, focada em melhorias, com muita colaboração e criatividade. 
 



Mentorias de sucesso 
 
Startups buscam o sucesso e isto se traduz em ter um produto ou uma oferta atraente, 
um mercado comprador e um diferencial tecnológico que traz a demanda para hoje. 
Mentoria é definida como uma relação profissional e confidencial entre dois indivíduos 
que possibilita um deles no desenvolvimento (muitas vezes desenho e reconstrução) 
de “estratégias de negócio” e aquisição de novos conhecimentos aplicados à 
“tecnologia”. Segundo Luciano Lorenz, empreendedor da startup WebMed, após um 
ano de um relacionamento de mentoria em um estruturado programa de aceleração 
que desenvolvemos dentro de um método chamado NINE-MONTH LAB®, “É um 
processo de evolução natural, onde mentores se tornam recursos que ao habilitarem 
trocas de ideias e experiências, acabam por possibilitar o aumento, de forma muito 
efetiva, do nível de maturidade de uma série de indicadores, tornando este 
relacionamento uma parte valiosa do processo de aceleração e crescimento”. 
 
De acordo com Edward E. Lawler III, no seu livro Managing Talent: Making People Your 
Competitive Advantage, a fonte da vantagem competitiva mudou em muitas 
organizações, da confiabilidade à inovação e flexibilidade. Mas o que é preciso para 
uma organização inovadora gerenciar efetivamente? Nesse caminho de “Built to 
Change”, Ed Lawler argumenta que é uma combinação da estrutura certa e das 
pessoas certas, e descreve a estratégia de capital humano para cada abordagem, 
fornecendo a base e as ferramentas para a criação de organizações competitivas e 
inovadoras. 
 
Nossa experiência com inúmeros programas de aceleração corporativa, (intra) 
empreendedorismo e conexão de startups com a indústria, mostra claramente que 
enquanto algumas empresas obtém sucesso com estas iniciativas, para outras ainda é 
um desafio criar aptidão em seus talentos para trabalhar em colaboração e criar um 
senso de coletivo, de forma que os gerentes e a liderança sejam capazes de resolver 
problemas e desafios da indústria com criatividade. 
 
Nestes novos tempos, em que nossos competidores estão muito mais próximos do que 
aparecem no retrovisor, reter talentos ainda permanece um desafio. Organizações que 
usam o potencial desta experiência de inovação aberta, com um compromisso de 
colaboração e construção coletiva, podem ter nos programas de mentoria formas 
eficientes de encontrar e manter seus talentos, muitas vezes em áreas que recursos 
humanos e o board não veem. As vezes eles vêm de áreas que não tínhamos a menor 
ideia de que seria possível. E estes novos talentos demonstram frequentemente seu 
compromisso e aderência com a cultura organizacional, compartilhando sua visão e 
paixão. 
 
Como uma organização, você provavelmente quer investir no futuro de talentos que se 
tornarão seus. Como Lawlers diz, eles se tornam “os mantenedores da identidade 
corporativa e base de conhecimento”. Então, se sua cultura de trabalho foca no 
comprometimento com seus empregados, você provavelmente está fechando o gap 
entre seu talento corporativo e seu sucesso financeiro. 
 



Criando uma Cultura de Mentoria, não um Programa de Coaching 
 
Comparando visões específicas do Coaching com Mentoring 
Uma vez que o coaching está altamente orientado a atividades e tarefas, focado na 
melhoria de habilidades específicas, sejam elas interpessoais ou operacionais, 
mentoring é baseado em puro relacionamento, onde a interação e o compromisso 
entre mentor e mentorado visa influenciar o sucesso do processo de desenvolvimento 
do mentorado, ou de seu negócio, onde o mentor tem, não só habilidades específicas, 
como também conhecimento e experiência em determinadas áreas, muitas vezes 
representando autoridade em temas especiais. Isto se estende ainda para além do 
ambiente de trabalho, influenciando a confiança e estima. Ambos, mentor e 
mentorado, tiram benefícios desta relação, criando muitas vezes laços de amizade 
para uma vida toda. 
 
Ainda de acordo com Lawler, o alto custo com turnover para uma organização é 
baseado em salários. Quanto maior o salário, mais este múltiplo aumenta. E mais 
frequentemente os maiores custos com turnover ocorrem quando eles não são 
planejados, e diferente de saídas involuntárias, geram impactos financeiros não 
esperados, com alguns custos ocultos relacionados a perda de capital intelectual a 
curto prazo e risco potencial na vantagem competitiva destas organizações. 
 
Logo, organizações que estão nesta jornada de transformação, sendo esta jornada 
digital e sem tempo para se preparar, acabam inevitavelmente sem alternativas, e a 
troca de pessoal em unidades inteiras, e até mesmo na diretoria, acaba sendo a última 
alternativa viável para inovar rápido, se manter num ritmo de crescimento, e as vezes 
garantir a sobrevivência do negócio, que não poucas vezes é centenário. 
 
De acordo com Alice Kubicek, em seu trabalho “A Guideline for Successful Mentoring”, 
organizações que pretendem atrair, contratar e manter os melhores talentos, devem 
considerar como alavancar estes talentos, em vez de confiar na busca por cérebros em 
outros lugares. A suposição é, obviamente, que o processo de recrutamento tenha 
sido bem-sucedido, mas o mais difícil ainda é manter este seleto grupo engajado. 
 
No relatório de tendências globais do CEB-SHL, 56% dos profissionais de RH 
concordam que engajamento de empregados é alta prioridade, mas somente 19% 
reportaram a existência de um processo formal para engajar empregados, e mesmo o 
desenvolvimento da liderança, em segundo lugar na lista de prioridades de RH, 
somente 30% tinham um processo formal em prática. 
 
O Valor de uma boa Mentoria 
 
Portanto, em vez de apostar na liderança do futuro, o sucesso de uma organização 
pode ser facilitado com a criação de uma cultura de mentoria que esteja estruturada 
para entregar resultados específicos. Uma estrutura bem montada assegura que 
ambos, mentor e mentorado, sejam cuidadosamente aproximados e identificados 
baseado em seus objetivos, habilidades e necessidades, e seus desejos em participar 



de projetos de cocriação, colaboração e coletivo para garantir o sucesso destas 
organizações no futuro. 
 
Ainda de acordo com Kubicek, mentores devem ser selecionados porque eles são 
conhecidos na organização como: 

• Alguém com autoridade em campos específicos 
• Influenciadores nas tomadas de decisões 
• Comprometimentos com o crescimento profissional e desenvolvimento do mentor 
• Dispostos a comprometer tempo necessário e energia emocional 
• Seguros o suficiente para não serem ameaçados por outros 
• Provedores de conselhos sensatos, e consultoria e suporte adequados 
• Excelentes comunicadores com forte habilidade interpessoal  
• Terem uma extensa rede de relacionamento, incluindo outros mentores 
• Praticantes de competência, honestidade e pensamentos inspiradores e positivos 
 
Um mentor precisa acreditar no seu mentorado, pessoalmente e profissionalmente, e 
deve preencher o gap de conhecimento do mentorado, buscando sempre 
oportunidades que levem ao crescimento e ao sucesso. Um mentor deve ser alguém 
com quem o mentorado possa baixar a guarda, compartilhar suas inseguranças e fazer 
aquelas perguntas estúpidas que todos fazemos de vez em quando. 
 
Enfim, quando mentor e mentorado atendem uma sessão de orientações, para 
aprender um sobre o outro e juntos criar um acordo de mentoria e um plano de 
aprendizado pessoal, o relacionamento tem mais probabilidade de dar certo. 
 
Sobre Acordos de Mentoria 
 
Um acordo de mentoria precisa ter compromissos de ambos os lados, de forma que 
cada uma das partes interessadas possa garantir um trabalho conjunto, entendimento 
das respectivas expectativas de acordo com a disponibilidade de cada um, 
comportamento aceitável de ambas as partes e confidencialidade. Aqui alguns destes 
acordos: 

• Confidencialidade 
• Compromisso por escrito 
• Conflito de interesse 
• Protocolos comportamentais 
• Recusa de recompensas 
• Responsabilidades do mentor, mentorado e da organização 

Segundo Kubicek: “Quanto mais tempo trabalhando juntos para desenvolver esses 
acordos, maior a probabilidade de estar no caminho certo com a conclusão das metas 
de aprendizado do mentorado. Pouco tempo gasto no desenvolvimento de metas 
resultam sempre em mais distância e menos estrutura para o relacionamento, e uma 
menor probabilidade de avançar os objetivos da mentoria.” 
 



Mentoria e Atenção Plena (mindfulness) 
 
Nós aqui na GROW, trabalhando com centenas de startups em programas de 
aceleração e na gestão de investimentos, usamos com frequência o termo “O Jóquei e 
o Cavalo” para explicar que muitas vezes um bom cavalo com um jóquei ruim tende a 
não dar certo, e um cavalo mediano com um jóquei bom está frequentemente na final. 
Um mentor não deve criar estes acordos pensando somente no cavalo, ou no negócio 
pilotado pelo empreendedor-mentorado. Devendo sim, considerar uma perspectiva de 
mentoria sob o ponto de vista de crescimento do negócio, mas também na evolução 
espiritual, pessoal e profissional deste mentorado, quase sempre ávido por receber 
conselhos de um mentor experiente e habilidoso, uma pessoa com atenção plena 
mindful.  
 
Assim como mentoring, o minfulness, ou atenção plena, é estudado há décadas em 
importantes centros de pesquisa e vem ganhando cada vez mais espaço em empresas 
e programas de liderança. Segundo Ellen Langer, fundadora do Langer Mindfulness, 
nos mais altos níveis de qualquer campo de atuação – os 50 maiores CEOs da revista 
Fortune, os artistas e músicos mais talentosos, os atletas de elite, os melhores 
professores -, você encontrará pessoas agindo com atenção plena, porque é a única 
maneira de chegar lá. 
 
Praticar mentoring com mindfulnes pode trazer muitos benefícios, para o mentor e 
mentorado, e incluem mais criatividade, melhor desempenho profissional e 
autoconsciência mais profunda, além de serenidade para lidar com conflitos e 
imprevistos. Impô-las às pessoas de modo autoritário desvirtua a natureza destas 
práticas e frustra as pessoas que poderiam se beneficiar de seu uso por livre e 
espontânea vontade. 
 
Seja um mentor. Pratique mentoria. 
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