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Mentoring é um termo inglês, normalmente traduzido como mentoria, tutoria ou mesmo 

apadrinhamento. Trata-se de uma ferramenta para desenvolvimento profissional e consiste 

em uma pessoa experiente, denominada mentor, ajudar outra menos experiente, 

denominada mentorado. Nesse sentido, o mentor é um guia, um mestre, um conselheiro, 

alguém com suficiente experiência profissional no campo de trabalho da pessoa que está 

sendo ajudada. Esta abordagem possibilita o aprendizado e consequente desenvolvimento na 

carreira profissional do menos experiente. 

Projetos de mentoring são cada vez mais populares nas empresas, por ser uma ferramenta 

de desenvolvimento bastante eficaz. Nesta abordagem, as empresas fazem uso do 

conhecimento e experiência acumulados por profissionais mais experientes para auxiliar no 

desenvolvimento de outros profissionais e, com isso, impactar na própria competividade da 

empresa. 

E quando essa abordagem é aplicada no mundo de Coaching? 

Neste caso, a expressão utilizada é Mentor Coaching, o que significa, de forma muito simples, 

um processo de mentoring onde o mentor é um coach experiente e o mentorado é um coach 

menos experiente em busca de desenvolvimento na sua prática de coaching. 

A Association for Coach Training Organizations (ACTO) possui uma definição bastante 

abrangente para Mentor Coaching: trata-se de um processo no qual o coach mentor trabalha 

com a totalidade do coach mentorado naquilo que é necessário e naquilo que este deseja 

realizar em relação a sua jornada como coach. 

Esta definição pode incluir quaisquer ou todos dos seguintes três elementos: 

1. Desenvolvimento de competências profissionais 

o Avaliação de competências em coaching: significa um coach mais experiente, 

e profissionalmente treinado, observar sessões reais de coaching e oferecer 

feedback sobre as competências e habilidades em coaching demonstradas 

pelo coach mentorado; 

o Suporte em situações específicas de prática profissional: nesse caso, um coach 

experiente trabalha com seu mentorado em questões e desafios específicos 

que este tem com seus clientes, com o propósito de realizar o melhor trabalho 

possível; 

2. Desenvolvimento Pessoal 

o Implica no suporte ao coach mentorado na busca do seu próprio olhar de 

mundo e no desenvolvimento da sua compreensão, conhecimento e 

experiência: um processo pelo qual o mentorado se desenvolve, evoluindo da 

ênfase em autoridade externa e habilidades, para ser mais consciente de si, 

responsável, perspicaz e alcançar maestria no relacionamento consigo e com 

os outros; 

3. Desenvolvimento Profissional e de Negócios (se desejado e/ou relevante) 



o Suporte no planejamento de treinamento continuado em coaching; 

o Desenvolvimento de um negócio, seja em coaching ou outro campo; 

o Integração da prática de coaching em um negócio existente ou novo; 

o Introdução da prática de coaching em uma organização. 

Para a International Coach Federation (ICF), Mentor Coaching é um processo de coaching no 

qual o mentor oferece assistência profissional ao mentorado, para que este desenvolva e 

demonstre domínio das competências de coaching no nível requerido na credencial que está 

almejando em seu credenciamento. Esta definição é consistente com ao menos parte do 

primeiro elemento da definição mais abrangente proporcionada pela ACTO, conforme 

descrito acima. 

É relativamente comum haver uma certa confusão entre Mentor Coaching e Coaching 

Supervision (Supervisão em Coaching). 

Para a ICF, a prática de Supervisão em Coaching é definida como uma interação que acontece 

quando o coach, de forma periódica, leva questões relativas aos seus trabalhos de coaching 

para seu Coach Supervisor, com a finalidade de estabelecer um diálogo reflexivo e de 

aprendizagem colaborativa, para o desenvolvimento e o benefício do coach e dos seus 

clientes. Esta definição é consistente com todo o primeiro elemento da definição mais 

abrangente estabelecida pela ACTO. 

Para a ICF, esta definição cria, ao que tudo indica, uma distinção importante entre as práticas 

de Mentor Coaching e de Supervisão em Coaching. Enquanto a primeira se concentra no 

desenvolvimento de competências e habilidades em coaching, particularmente nos estágios 

iniciais do desenvolvimento de um coach, a segunda oferece ao coach uma oportunidade 

mais rica e ampla para suporte e desenvolvimento, já que o coach é convidado a focar muito 

mais no que está acontecendo em seus trabalhos de coaching e onde e como aspectos 

pessoais possam estar impactando sua atuação profissional. 

Esta distinção explica porque os processos de credenciamento da ICF exigem ao interessado 

passar, obrigatoriamente, por programas de Mentor Coaching. Um dos pilares da ICF é a sua 

definição das 11 Competências Principais em Coaching (ICF Core Coaching Competencies); 

seus processos de credenciamento visam justamente assegurar que coaches credenciados 

sejam capazes de demonstrar, com excelência, o domínio e a aplicação dessas competências 

em suas práticas de coaching profissional. 

Para a ICF, um Mentor Coach é um membro credenciado em nível igual ou superior ao nível 

desejado pelo interessado no credenciamento. Dessa forma, um coach ACC (Acredited 

Certified Coach) pode mentorar apenas interessados na credencial ACC; já um PCC 

(Professional Certified Coach) pode mentorar para níveis ACC e PCC, enquanto um MCC 

(Master Certified Coach) pode, evidentemente mentorar para todos os níveis. 

Um programa de Mentor Coaching, que atenda aos requisitos da ICF, deve contemplar os 

seguintes objetivos: 



 Possibilitar ao coach mentorado obter um conhecimento profundo das 11 

Competências Principais em Coaching, dos seus significados e das evidências de 

comportamento que sustentam seu domínio; 

 Auxiliar o coach mentorado a integrar essas competências na sua prática de coaching, 

como resultado do aprofundamento do seu entendimento; 

 Apoiar o coach mentorado na busca e obtenção de clareza do que é necessário para 

desenvolver suas habilidades em Coaching no nível exigido pela credencial almejada. 

 

Considerando tais objetivos, um Mentor Coach, afinal, facilita um processo de 

desenvolvimento e, para tal, necessita utilizar as seguintes capacidades: 

 Propiciar um ambiente de aprendizado experimental que possibilite ao mentorado 

desenvolver habilidades para: 

o Descobrir como seus pensamentos, crenças, percepções e emoções impactam 

sua prática de coaching; 

o Auto reflexão e observação; 

o Aprender a aprender; 

o Dar e receber feedback; 

o Auto avaliação realista. 

 Co-criar um espaço seguro de reflexão, a partir de uma conexão profunda com o 

mentorado; 

 Encorajar criatividade e experimentação; 

 Desafiar o mentorado a correr riscos e crescer; 

 Introduzir novos modelos de aprendizagem, referências, ideias e ferramentas, quando 

apropriado, para o mentorado considerar; 

 Observar, intuir e fornecer feedback imediato, de forma compassiva e sem medo; 

 Demonstrar habilidades avançadas de comunicação: 

o Desafiar, de forma tática e honesta, e apoiar o mentorado a trabalhar fora da 

sua zona de conforto, criando um ambiente de segurança; 

o Fazer perguntas poderosas, que evoquem descobertas, compromissos e 

ações; 

o Ouvir o que está sendo dito, assim como o que não está sendo dito (tom de 

voz, energia, hesitações, emoções, etc.). 

 Trabalhar em vários níveis e com várias perspectivas simultaneamente, combinando 

intelecto, intuição e insights. 

A escolha de um Mentor Coach deve ser, evidentemente, um processo cuidadoso e envolve, 

no mínimo, os mesmos cuidados do processo de escolha de um coach. 

Antes de partir para a busca de um Mentor Coach, o coach deve refletir a respeito e responder 

as seguintes perguntas: 

 Para que você deseja um Mentor Coach? 

 O que você espera de um Mentor Coach? 

 Qual é o background que você gostaria que seu Mentor Coach tivesse? 



 Em qual ou quais áreas você gostaria de trabalhar com um Mentor Coach? 

 O que seria útil para um Mentor Coach saber para trabalhar com você? 

Ao buscar um Mentor Coach, considere as seguintes questões: 

 Qual é a sua história de vida? 

 Qual é a sua formação em Coaching? 

 Como é a sua prática de Coaching (verifique profundidade e amplitude)? 

 Qual é a sua experiência como Coach? 

 Qual é a sua experiência como Mentor? 

 Qual é a sua credencial (e sua validade)? 

 Como é o seu processo de mentoria? 

 Quais são os valores cobrados? 

Buscar por coaches membros credenciados da ICF no Member Registry desta entidade é um 

caminho possível para um coach identificar potenciais mentores. A mesma ICF também 

disponibiliza uma lista de coaches credenciados que oferecem serviços de Mentor Coaching, 

em seu Mentor Coach Registry. 

Em resumo, um Mentor Coach é, ao mesmo tempo, coach e mentor, cujo propósito é observar 

o que está presente no conjunto de habilidades de um coach e facilitar tudo que for possível 

para que este desenvolva, integre, domine e aplique com maestria competências essenciais 

em coaching na sua prática profissional. Através dessa abordagem de Mentor Coaching, o 

coach é capaz de demonstrar, de forma rápida e relativamente simples, as Competências 

Principais em Coaching da ICF, com excelência, confiança e de forma única à sua expressão. 
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