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Mentoreamento



“ Tem-se argumentado que os líderes não são 
avaliados pelo número de seguidores que 
eles têm, mas sim pelo número de novos 
líderes que eles prepararam.”

Avaliação dos Líderes

líderes que eles prepararam.”

Margaret J. Wheatley
Leadership and the New Science 

( Liderança e a Nova Ciência)



Objetivos da Sessão

• Conceito de mentoreamento

• Benefícios para o protégé, mentor e associação

• Características de mentores eficazes• Características de mentores eficazes

• Características de protégés eficazes

• Ferramentas e técnicas de mentoramento eficazes



Definição de Mentor

O mentor é um conselheiro e orientador 
em quem se confia.



Definição de Protégé

O protégé é alguém que procura aprender e 
crescer com o direcionamento de uma 
pessoa mais experiente ou conhecedora.



Parcerias Eficazes

Confiança

Formação do relacionamentoAuto-análise

Tempo

Respeito mútuo

ConfiançaTempo



Características de Leões Mentores 
Eficazes

• Comunica de forma eficaz;

• Possui conhecimentos Leonísticos valiosos e • Possui conhecimentos Leonísticos valiosos e 

vontade de compartilhar experiências com os 

demais.

• É dedicado e entusiástico sobre o Lions e seus 

propósitos;



Característicasde Leões Mentores 
Eficazes

• É um Líder respeitado e íntegro, sendo um modelo a 
ser seguido; 
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ser seguido; 

• Cria um relacionamento fundamentado em confiança, 
transparência, honestidade, sensibilidade, sigilo e 
respeito mútuo; 

• Permite que o  protegé tenha visibilidade, autonomia 
e supere desafios. 



Características de Leões 
Mentores Eficazes 

• Mantém o protegé responsável por suas ações • Mantém o protegé responsável por suas ações 
e decisões.

• É flexível e criativo. 

• Incentiva o compartilhar de responsabilidades 
e trabalho em parceria. 
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Características de Leões 
Protégés Eficazes

• Tem uma vontade enorme de fazer parte de • Tem uma vontade enorme de fazer parte de 
uma parceria de Mentoriamento;

• Está apto a criar e comunicar as metas e 
objetivos ao seu Mentor;

• Assume responsabilidades pelo cumprimento 
das metas;
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Características de Leões Protégés 
Eficazes

• Está disposto a aceitar opiniões positivas e 
criticas construtivas, fazendo modificações 
quando necessário;quando necessário;

• Está aberto a novas idéias, estando disposto a 
correr riscos;

• Revê e analisa o progresso da parceria e faz 
mudanças quando necessário.
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Perguntas mais frequentes

• Qual o propósito do Programa de Mentor de 
Lions?

• O que podem os Protégés esperar dos seus 
mentores?

• Quem escolhe o Leão Mentor?

• Pode um Leão ser Mentor e Protégé ao 
mesmo tempo?
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Verdadeiro Sucesso

“Todos os certificados de reconhecimento que recebemos em 
nossas vidas se esvairão. Os monumentos que construímos se 
desmoronarão.  Os troféus ficarão corroídos.  Porém, o que 
fazemos para o próximo terá um impacto permanente no mundo.  fazemos para o próximo terá um impacto permanente no mundo.  
O verdadeiro sucesso só é evidenciado quando cada geração 
desenvolve a geração futura, ensinando a ela o valor e o método 
de como preparar o próximo grupo de líderes.”

John C. Maxwell

Developing The Leader Within You 

(Preparando o Líder que Há em Você)
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