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Resumo 

As organizações contemporâneas ainda se utilizam de modelos tradicionais de adaptação e de capacitação do colaborador recém 

admitido para integrá-lo ao ambiente de trabalho. Estas práticas, por vezes desgastadas e invasivas, nem sempre atingem o seu objetivo 

que é formar um capital humano alinhado às metas da empresa, à cultura organizacional e ciente de sua importância como formador de 

respostas criativas às demandas setoriais.  Neste contexto, a utilização de Mídias Sociais Digitais (MSD) e de Redes Sociais Digitais 

(RSD) pode configurar-se como alternativa viável para o suporte aos processos de gestão, conhecimento e desenvolvimento dos novos 

colaboradores, produzindo uma organização competitiva e inovadora. Contudo, os aspectos que tornam as ferramentas Sociais Digitais 

utilizáveis nas organizações, ainda necessitam de um maior estudo e aprofundamento. Sob este enfoque, o objetivo do presente trabalho 

foi analisar a utilização de Mídias e Redes Sociais Digitais no desenvolvimento do novo empregado. Dessa forma, optou-se pela 

abordagem qualitativa, indutiva e analítica, além da pesquisa teórica em livros e publicações pertinentes ao tema. Utilizou-se como 

principais fontes de coleta de dados em campo, entrevistas realizadas com gestores de estabelecimentos do setor terciário. Os resultados 

obtidos demonstraram que as empresas pesquisadas raramente fazem uso de Mídias e Redes Sociais Digitais para a capacitação, 

internalização da cultura e para a gestão do conhecimento. As empresas aqui observadas proíbem ainda, o uso de mídias sociais durante 

a jornada de trabalho temendo a queda de produtividade de seus empregados. Os gestores pesquisados percebem estas estruturas 

virtuais como sendo parte integrante apenas da área de Tecnologia da Informação, que são caras e que precisam de capacitação 

especializada para serem manipuladas. Entretanto, a implantação deste tipo de serviço pode dispor de elementos que já fazem parte do 

dia-a-dia da organização disponíveis nos mobiles amplamente utilizados pelos colaboradores, bastando que para isso tenha como 

elemento principal a orientação estratégica planejada pela área de Recursos Humanos ou pelo apoio dos gestores diretos. 

Palavras-Chave: Mídias Sociais Digitais; Redes Sociais Digitais; socialização; cultura organizacional; gestão do conhecimento. 

 

Abstract 

Contemporary organizations still use traditional models of adaptation and new developer training admitted to integrate it to the desktop. 

These practices sometimes worn and invasive, not always reach their goal is to form a human capital aligned with business goals, 

organizational culture and aware of its importance as a trainer of creative responses to sectorial demands. In this context, the use of 

Social Media Digital (MSD) and Social Networks Digital (RSD) can be configured as a viable alternative to support management 

processes, knowledge and development of new employees, producing a competitive and innovative organization. However, the aspects 

that make the Digital Social tools usable in organizations still need further study and deepening. Under this approach, the objective of this 

study was to analyze the use of Media and Social Networks Digital in developing the new employee. Thus, we opted for the qualitative, 

inductive and analytical approach, as well as theoretical research in books and publications relevant to the topic. Was used as the main 

sources of data collection in the field, interviews with facilities managers of the tertiary sector. The results showed that companies rarely 

surveyed make use of Media and Social Networks Digital for training, internalization of culture and knowledge management. The 

companies noted here still prohibit the use of social media during working hours fearing the fall in productivity of your employees. Managers 

surveyed perceive these virtual structures as part only of the area of Information Technology, which are expensive and in need of 

specialized training to be handled. However, the implementation of this type of service can have elements that are already part of the day-

to-day organization available in mobiles widely used by employees just that for this has as main element, the strategic direction planned 

by the Human Resources or the support of direct managers. 
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Introdução 

As tecnologias da informação e comunicação 
estão relacionadas às tecnologias dos processos 
informacionais e comunicativos dos indivíduos e 
das organizações. Pode ser entendido como um 
conjunto de recursos tecnológicos integrados entre 
si, que proporcionam, por meio das funções de 
hardwares e softwares, a automação e 
comunicação dos processos de negócios, da 
pesquisa e de aprendizagem.1 

Neste contexto as empresas podem 
consolidar a sua permanência no mercado ao 
buscar estratégias no uso diferenciado das mídias 
sociais digitais (MSD) e das redes sociais digitais 
(RSD) para desenvolver o capital humano recém 
contratado incrementando a qualidade, a 
criatividade, o aprendizado e o comprometimento 
com a cultura da organização.2 

A utilização desta prática no ambiente 
corporativo pode produzir no colaborador o 
sentimento de pertencimento ao grupo e o prazer 
de expor ideias e experiências. Diante disso o 
usuário percebe a importância da troca de 
informações e conhecimentos.3 

Entretanto, uma das dificuldades de 
implantação deste tipo de ferramenta é que, uma 
vez que o desenvolvimento do capital humano por 
meio de ferramentas virtuais pode ser melhor 
orientado particularmente pelo setor de Recursos 
Humanos, nem todas as empresas contam com 
este setor.4  No Brasil existem 6,4 milhões de 
empresas, onde 99% são formados por micros e 
pequenas empresas (MPE’s) e 
microempreendedores individuais (MPI’s). Estes 
tipos de negócios são responsáveis por 52% dos 
empregos com carteira assinada. Se enquadra na 
categoria de microempresa (ME), aquela empresa 
que possui até 9 empregados no setor de comércio 
e serviços e 19 na indústria. São definidas como 
empresas de pequeno porte (EPP), aquelas que 
possuem de no setor de comércio e serviços de 10 
a 49 empregados e 20 a 99 empregados no setor 
de indústria.5  

Tanto as ME’s quanto as EPP’s podem 
possuir como modelo de gestão, métodos 
associados à uma visão tradicionalista e/ou familiar, 
colocando em segundo plano a relevância do setor 
de Recursos Humanos.6 Assim, neste tipo de 
estrutura de gestão, percebem-se resistências às 

                                                 
1 ROSA (2006, apud RINKER e BESSI, 2015). 
2 SARRUF (2011), NEGREIROS (2015).  
3 SARRUF (2011). 
4 Disponível em: 
http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-
pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html. Acesso em: 
03 de Maio de 2016.  
5 Disponível em: 
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPe
squisas/mpes_numeros/MPE_conceito_empregados.pdf.  
Acesso em 03 de Maio de 2016. 
6 Disponível em: 

inovações tecnológicas e estratégicas.7 Porém, 
mesmo nas empresas desprovidas do setor de RH 
as ferramentas virtuais podem ser aproveitadas 
pelos gestores, embora de uma de forma mais 
limitada, como um fator de crescimento para o 
colaborador contratado.8 

Nas estruturas organizacionais que dispõe 
de um setor de Recursos Humanos, pode-se utilizá-
lo para melhor orientar o uso de diferenciado das 
mídias e das redes sociais digitais no 
desenvolvimento do empregado. Nestas 
organizações o colaborador interage em algum 
momento (sequencialmente ou não) com os 
subsistemas que compõe a Administração de 
Recursos Humanos: o de provisão, o de aplicação, 
o de manutenção, o de desenvolvimento e o de 
monitoração.9 

O subsistema de prover pessoas define 
quem irá trabalhar na empresa. O de aplicar 
pessoas mostra o que as pessoas farão. O de 
manutenção estrutura formas de manter as 
pessoas na organização. O subsistema de 
desenvolver pessoas mostra como preparar e 
desenvolver os colaboradores. O de monitoração 
tem como objetivo saber o que são e a função que 
cada colaborador desempenha na empresa.10 

O subsistema de aplicação é considerado um 
momento crítico para o colaborador e mostra-se 
como uma estrutura onde conhecimentos podem 
ser adquiridos. Neste subsistema desenvolvem-se 
os primeiros passos na integração do novo 
colaborador na empresa.11 Desta forma, pode-se 
utilizar os ambientes virtuais neste subsistema, 
visto que nesta etapa o colaborador recém admitido 
tem contato com rotinas de trabalho e é 
apresentado de forma mais aprofundada à cultura 
da empresa. 

Um elemento relevante pertencente ao 
subsistema de aplicação é a socialização, que é a 
forma com que a organização recebe o novo 
colaborador e o integra ao quadro de funcionários e 
à cultura organizacional.12 Quando a socialização é 
demasiada longa, impositiva ou o colaborador 
demora a se adequar à nova realidade corporativa, 
pode ocorrer o desligamento do recém contratado. 
A socialização tem ligação direta à motivação do 
novo empregado de querer permanecer na 
empresa, no conflito de aprendizagem com 
conhecimento já existente e pode influenciar na 
produtividade e no comprometimento com as metas 

<http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-
pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html>. Acesso em: 
03 de Maio de 2016. 
7 Passim.  
8 Disponível em: 
http://www.datagramazero.org.br/fev12/Art_02.htm#R1. Acesso 
em: 04 de Maio de 2016. 
9 CHIAVENATO (2004). 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 

http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html
http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mpes_numeros/MPE_conceito_empregados.pdf
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mpes_numeros/MPE_conceito_empregados.pdf
http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html
http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/8422/a-gestao-de-pessoas-nas-pequenas-e-medias-empresas.html
http://www.datagramazero.org.br/fev12/Art_02.htm#R1


  
 

organizacionais.13 

As vantagens da utilização de ferramentas 
virtuais na integração do recém admitido é a 
possibilidade tornar o processo de aplicação menos 
invasivo, incentivar a socialização, minimizar custos 
com treinamentos, promover o aprendizado 
contínuo, transformar o colaborador em emissor de 
conhecimento e integrá-lo rapidamente à cultura da 
empresa. Com um planejamento adaptado às 
particularidades da empresa, pode-se integrar o 
colaborador de uma forma mais ágil e menos 
invasiva que métodos convencionais. 

Entretanto, a implantação indiscriminada de 
ferramentas virtuais colaborativas, pode acarretar 
consequências nocivas à organização, onde o 
empregado fica incapacitado de se integrar ou atuar 
como criador e emissor de conhecimento. Fatores 
como definição do público-alvo e clareza nos 
objetivos devem ser observados. Faz-se 
necessário ainda o conhecimento das ferramentas, 
as quais devem ser alinhadas às metas que se 
deseja atingir.14 

Destarte, algumas questões neste contexto 
necessitam de um estudo mais aprofundado, no 
que se refere às possibilidades de se utilizar 
ferramentas virtuais colaborativas no 
desenvolvimento do novo colaborador: 

a) Como estruturar uma adaptação e 
capacitação menos invasiva para o novo 
colaborador por meio das MSD’s e RSD’s? 

b) Como utilizar as MSD’s e RSD’s gerir o 
conhecimento criado pelo novo membro da 
organização? 

c) Como utilizar MSD’s e RSD’s para que o 
novo colaborador atue nas demandas 
organizacionais como emissor de novos 
conhecimentos? 

d) Quais setores podem atuar no uso de MSD’s 
e RSD’s para o desenvolvimento do empregado 
admitido? 

Este trabalho teve por objetivo analisar a 
utilização de Mídias Sociais Digitais e de Redes 
Sociais Digitais no desenvolvimento do novo 
colaborador a partir da percepção dos gestores. 
Este trabalho se fixa em como essas ferramentas 
sejam capazes de atuar como um instrumento de 
auxílio das empresas ou dos gestores da ARH. O 
uso de tais recursos pode ser capaz de facilitar a 
socialização do novo colaborador à empresa, ao 
utilizar ferramentas de uso comum disponíveis no 
dia-a-dia e em sua maioria, de baixo custo ou 
gratuitas. 

A importância deste tipo de estudo para a 
área organizacional e acadêmica é apresentar um 

                                                 
13 ROBBINS (2005), passim. 
14 SARRUF (2011). 
15 CHIAVENATO (2004). 

novo conceito de envolvimento e desenvolvimento 
organizacional por meio de elementos virtuais de 
comunicação geralmente subaproveitados. O novo 
colaborador ao interagir com estas ferramentas 
pode internalizar rapidamente a cultura 
organizacional e se adaptar o mais rápido possível 
à organização. A pesquisa em tela, teve ainda como 
proposta verificar a possibilidade de gerir etapas do 
sub sistema de aplicação e desenvolvimento 
conduzidas simultaneamente utilizando-se das 
MSD’s e RSD’s, para a produção e captação de 
conhecimento do novo membro na organização. 

Assim, neste contexto, o colaborador pode 
atuar como emissor de novos conhecimentos, ao 
apresentar uma postura criativa frente às 
demandas corporativas, uma vez que os métodos 
tradicionais de inserção deste novo colaborador na 
empresa seguem procedimentos desgastados que 
não proporcionam ao contratado um mergulho 
maior na cultura organizacional. 

 O presente trabalho utilizou o método da 
pesquisa de caráter qualitativo para se chegar ao 
significado de fenômenos sociais a partir da 
percepção de um grupo inserido em um contexto 
organizacional. 

Outrossim, para fornecer suporte teórico do 
trabalho em tela, foram utilizados os conceitos de 
autores tais como Senge (1998), Choo (2003), 
Davenport e Prusak (2003); Alvarenga (2005), 
Robbins (2005), Nonaka e Takeuchi (2008), dentre 
outros. 

 

Recrutamento e Seleção  

 O processo de ingressar nas organizações é 
uma via de mão dupla onde a organização escolhe 
e é escolhida pelo candidato. Mas para que este 
processo se inicie é necessário que empresa 
alcance os interessados por meio de uma 
comunicação eficiente e objetiva.15 

O conceito de recrutamento é divulgar de 
forma clara para o mercado o que a empresa 
oferece e com isso atrair os candidatos com 
características desejadas para a vaga de emprego. 
O processo de recrutamento e seleção, são 
componentes do sub sistema de Agregar pessoas 
e constituem a rota de ingresso das pessoas à 
organização.16  

 Neste contexto, as redes sociais digitais 
tornaram-se uma fonte de informação nas 
organizações, servindo de base para a área de 
gestão de pessoas nas estratégias de 
recrutamento.17 O recrutamento online torna o 
processo relativamente barato, além de se ter mais 
chances de encontrar profissionais com certa 
experiência, pela capacidade de abrangência deste 

16 Idem.  
17 GOMES, T. C., et al. (2012). 



  
 

recurso. Ainda, incentiva a contratação externa a 
favor da oxigenação do capital humano 
organizacional. 18 Existem ainda outros benefícios 
observados como o alcance a candidatos jovens 
(geração Y) e a possibilidade da criação de um 
banco de dados para contato.19 

O recrutamento tem um caráter de uma 
atividade permanente, sendo apenas intensificada 
na ocasião da existência de vagas20. A abordagem 
atual do processo de agregar pessoas tem um 
enfoque estratégico, servindo de ferramenta para 
as necessidades organizacionais a longo prazo. 
Então neste contexto têm-se:21 

a) A ação é macro orientada:   influenciará a 
partir de cada contratação, a organização como um 
todo (a abordagem é molar e global); 

b) O modelo é incremental: busca a melhoria 
contínua do capital intelectual, além de agregar 
novos valores aos ativos intangíveis da 
organização. Os novos colaboradores podem trazer 
mudanças e inovações baseadas na criatividade; 

c) Ênfase na eficácia: pelo processo de 
agregar pessoas, busca-se adquirir novas 
habilidades que auxiliem a organização a atingir os 
objetivos globais. 

 O processo de agregar pessoas tem como 
principais atores os gerentes e suas respectivas 
equipes com consultoria e assessoria do setor de 
RH, exercendo papel de staff.22 No entanto a 
descentralização organizacional tende a atribuir 
responsabilidades em gestores sem a devida 
formação técnica para o recrutamento e a seleção. 
Com isso erros de contratação são cometidos, visto 
que certas atribuições devem ser desempenhadas 
pela área de ARH.23 

 O acerto do recrutamento e seleção se dará 
apenas quando se tem uma visão clara do perfil 
desejado e que papel o candidato desempenhará 
na empresa. Estas questões só podem ser 
definidas a partir da descrição correta das funções 
do cargo. Um dos principais objetivos da descrição 
de cargos, é que quando bem elaborada, facilita o 
recrutamento, a seleção e o reposicionamento dos 
colaboradores na organização.24  

Neste processo pode-se especificar a 
descrição de cargos, onde cada uma das 
atribuições deve ser classificada como muito 
importante, importante e pouco importante [grifo 
nosso]. Em seguida identifica-se os atributos 
requeridos do colaborador para desempenhar sua 
função na empresa, respondendo-se às seguintes 

                                                 
18 CAPELLI (2001 apud GOMES, 2012). 
19 GOMES, T. C., et al. (2012). 
20 LACOMBE (2008). 
21 CHIAVENATO (2004). 
22 CHIAVENATO, op. cit. 
23 GIL (2007). 
24 LACOMBE, op. cit. 

perguntas:25 

a) Quais os conhecimentos o candidato deve 
possuir; 

b) Qual a experiência necessária; 

c) Quais as aptidões necessárias (facilidade de 
comunicação, aptidão mecânica, etc); 

d) Características pessoais necessárias 
(disciplina, iniciativa, etc); e 

e) Particularidades circunstanciais necessárias 
(local da moradia, família, etc). 

Para se chegar no perfil ideal de candidato 
precisa-se ainda, conhecer a cultura organizacional 
e seus valores, para que, se admitido, o candidato 
não tenha dificuldades de adaptação. Deve-se 
pensar nos candidatos como futuros colaboradores 
que deverão possuir competências para executar 
as estratégias da empresa em conjunto com as 
equipes que já fazem parte do quadro de 
empregados.26 

Seleção é um conjunto de práticas e 
processos utilizados para escolher dentre os 
candidatos atraídos, o que será mais adequado à 
vaga disponível. A seleção é a segunda parte do 
processo de agregar pessoas, o qual começa com 
o recrutamento e finaliza com o contrato definitivo.27   

 O processo de seleção tem início com a 
requisição de pessoal, feita por meio de um 
formulário emitido pela área requisitante. Neste 
formulário devem constar informações como o 
motivo do pedido (aumento de quadro ou 
substituição), perfil desejado do futuro colaborador, 
horário de trabalho, cargo, etc.28 

Pode-se ressaltar que não são apenas as 
competências e aptidões atuais do candidato 
analisado, os fatores de sucesso no processo de 
seleção, mas o potencial do candidato para 
desempenhar as funções organizacionais.29 
Entretanto, mesmo os candidatos muito bons mas 
que têm poucas chances de se adaptarem à cultura 
empresa, comumente não ficam muito tempo no 
emprego, além de gerarem custos e desperdício de 
tempo.30  

Na etapa de seleção deve-se dar preferência 
para os candidatos que possuam habilidades, 
atitudes e comportamentos requisitados pela 
empresa e que são difíceis de serem adquiridos 
pelo treinamento convencional como:31 

a) Habilidade de lidar com as pessoas; 

b) Capacidade de ouvir; 

25 GIL, op. cit. 
26 LACOMBE op. cit.  
27 Idem. 
28 Idem. 
29 GIL (2007). 
30 LACOMBE (2008). 
31 Ibid. 



  
 

c) Ter controle e conhecimento de si; e 

d) Ter conhecimento de suas limitações, pontos 
fracos e pontos fortes. 

 A seleção deve ter um universo amplo de 
candidatos, pois quanto maior o número, maiores 
são as chances de se escolher o candidato correto. 
Para os níveis mais altos da organização deve-se 
considerar os seguintes pontos:32 

a) Habilidade para executar: o candidato não 
deve ter apenas capacidade analítica, ter ideias e 
preparo, mas deve colocar estas capacidades em 
prática concretizando-as e sendo pró ativo; 

b) Projeto de carreira: considera-se não apenas 
o cargo que será ocupado imediatamente, mas 
também as perspectivas da carreira; 

c) Orientação para a equipe: é fundamental 
saber trabalhar em equipe; e 

d) Experiências variadas: maior probabilidade 
de êxito. 

Os métodos de seleção em triagem 
preliminar de currículos podem ser divididos em 
entrevista na unidade de seleção, informações de 
pessoas confiáveis, testes técnico-profissionais, 
testes psicológicos, dinâmicas de grupo, 
entrevistas pelas chefias futuras, informações de 
empregos anteriores, informações cadastrais e 
exame médico.33   

O processo seletivo age como o primeiro 
contato que o futuro colaborador tem com a cultura 
da organização, visto que, geralmente o candidato 
que preenche os requisitos procurados, é aquele 
que parece mais alinhado, ajustado e que possui 
valores consistentes com os da empresa. O 
processo de seleção portanto, fornece informações 
relevantes ao candidato sobre o tipo de cultura, 
funcionando como um elemento de manutenção da 
cultura.34 

 

Cultura Organizacional 

 Os termos cultura e cultura organizacional 
possuem diferenças. Cultura é a palavra utilizada 
sob duas formas ou significados: uma é para 
designar quais os setores o conjunto de valores e 
crenças de um povo a outra é para designar o grau 
erudição referente às artes e outras manifestações 
que indicariam um maior ou menor refinamento 
intelectual.35 Do ponto de vista antropológico a 
cultura pode ser definida como um agente moldador 
do comportamento surgindo em grupos que 
possuem características similares.36 

                                                 
32 LACOMBE (2008). 
33 Ibid. 
34 ROBBINS (2005), passim. 
35 CHIAVENATO (2004). 
36 LAKATOS (2003) et. seq.  
37 JÚNIOR (2010). 

 O primeiro conceito de cultura ligada à 
organização iniciou-se a partir da década de vinte 
com experimentos de Elton Mayon na fábrica de 
Hawthorne. Entretanto foi apenas em 1951 no livro 
de Elliot Jacques, The changing culture of a factory, 
que estruturou-se a relação cultura/empresa e 
como ela influenciava o mundo organizacional. No 
final dos anos 70 o conceito de cultura 
organizacional foi amplamente estudado e 
difundido por meio de publicações direcionadas 
para o mundo corporativo. 37 

 A cultura organizacional, é definida como um 
apanhado de conceitos e condutas que um grupo 
utilizou para resolver problemas, conceitos estes, 
que por se mostrarem eficientes foram 
considerados eficazes e perpetuados para os 
demais como uma maneira correta de agir, 
perceber, pensar e sentir.38 É fortemente 
influenciada por seu líder fundador, que por seu 
poder decisão, define a tomada de decisão que 
paulatinamente vai sendo estabelecida como a 
forma correta de agir naquele contexto 
organizacional.39 

 A cultura organizacional se refere a 
percepção que seus colaboradores têm dela – 
independentemente da identificação pessoal - e 
trata-se de um conceito descritivo de um sistema 
formado por valores compartilhados. Até que o 
colaborador recém admitido absorva a cultura da 
organização, ele não será considerado um membro 
pleno da organização. Após a contratação, 
internalizar no novo colaborador uma cultura bem 
delineada, assegura que este irá atuar 
corporativamente com uma relativa previsibilidade 
em relação as metas organizacionais.40 

 Em uma outra definição, cultura 
organizacional pode ser o “conjunto de hábitos e 
crenças, estabelecidos por normas, valores, 
atitudes e expectativas” sendo vivenciados por 
todos os funcionários de uma empresa.41 Pode-se 
classificar os vários elementos que compõe a 
cultura organizacional em:42 

a) Valores: Crenças e conceitos que estruturam 
o comportamento cultural de um grupo, como ele se 
comporta e se percebe; 

b) Ritos: Práticas rotineiras que reforçam e 
fortalecem a cultura. Se subdividem em ritos de 
passagem que enfatizam a importância da 
passagem de uma condição à outra e ritos de 
iniciação que marcam a entrada em determinada 
situação ou grupo; 

c) Mitos: Legado cultural de grande importância 
e peso, geralmente arraigados às histórias e lendas 

38 ROBBINS (2005); HORTA e RENATO (2008); SILVA et 
al.(2008); FREITAS (1991, apud SILVA et al., 2008). 
39 HORTA e RENATO (2008). 
40 ROBBINS (2005). 
41 CHIAVENATO (2004). 
42 MARRAS (2011). 



  
 

da empresa, que nem sempre condizem com a 
realidade dos fatos ocorridos; e 

d) Tabus: Orientadores do comportamento por 
meio da proibição, do que não pode ser feito ou dito. 

 Embora a conceituação de cultura 
organizacional seja ampla e variada alguns autores 
concordam que:43 

a) Não existem organizações sem cultura; 

b) A cultura é a causa maior dos muitos 
fenômenos que acontecem numa empresa; 

c) Ela pode ser contra ou a favor do 
desempenho organizacional; e 

d) A cultura pode ter suas características 
identificadas e a partir daí, aplicando-se certos 
métodos, manipulada.  

Existem ainda, sete características básicas 
que em maior ou menor força diferenciam a cultura 
entre as empresas:44 

1) Inovação e assunção de riscos: refere-se ao 
grau que os colaboradores são estimulados a 
inovar e assumir riscos; 

2) Atenção aos detalhes: grau de exigência da 
organização em relação a precisão, análise e 
atenção aos detalhe dos colaboradores; 

3) Orientação para os resultados: grau de 
importância dada aos resultados e não às técnicas 
e aos processos empregados pelos colaboradores 
para alcançar os objetivos; 

4) Orientação para as pessoas: define o grau 
que as decisões dos gestores levam em 
consideração o resultado sobre as pessoas dentro 
da organização; 

5) Orientação para a equipe: intensidade com 
que as atividades de trabalho priorizam a equipe ou 
o indivíduo;  

6) Agressividade: grau de competitividade dos 
colaboradores; e  

7) Estabilidade: grau em que as atividades da 
organização priorizam a estabilidade do negócio 
em contraste com o crescimento. 

 Sendo a cultura corporativa a forma como a 
organização se percebe e percebe o ambiente que 
a envolve pode-se enumerar seus principais 
elementos como:45 

1) O cotidiano do comportamento observável: o 
dia-a-dia, a rotina, a linguagem, o modo de agir e 
como as pessoas se relacionam; 

2) As normas: definem o comportamento das 
pessoas enquanto estão nas situações informais; 

                                                 
43 GORZONI (2010). 
44 ROBBINS (2005). 
45 SCHEIN (1997, apud CHIAVENATO, 2004). 
46 MATOS (2010). 

3) Os valores dominantes: é a ética e a conduta 
moral que regem a organização; 

4) A filosofia administrativa:  Direciona as 
políticas organizacionais no relacionamento com os 
colaboradores, público externo e acionistas; 

5) Regras do jogo: padrões a serem seguidos 
para pertencer a tal cultura; e 

6) Clima organizacional: que tipo de sentimento 
a cultura provoca nos funcionários e como estes 
interagem entre si e com público externo, sob 
influência desta cultura. 

 Em um contexto de compartilhamento de 
experiências cognitivas pode-se definir o homem 
como um ser cultural que ao se reunir com seus 
comuns formam uma cultura grupal específica. À 
partir daí, o grupo estrutura uma verdade 
compartilhada, chamada de princípios, os quais 
dão ordenamento ao pensamento originando as 
ações estratégicas.46  

 Esta integração de lideranças em torno de 
uma ação estratégica é fundamental para a 
qualidade de uma cultura em formação. A cultura 
tem a característica de atuar diretamente no 
colaborador reduzindo as ambiguidades, uma vez 
que direciona a maneira com que as atividades 
devem ser feitas, característica essa, necessária à 
integração do empregado contratado no ambiente 
de trabalho.47 

 Apesar dos valores compartilhados, isto não 
significa que a cultura organizacional seja uniforme. 
A cultura organizacional pode ser definida ainda, 
como a cultura dominante e personifica a empresa, 
mas pode encerrar dentro de si, diversos nichos de 
subculturas. A importância das subculturas 
organizacionais, é que elas refletem problemas, 
situações e experiências únicas dos colaboradores. 
As subculturas são delineadas por fatores 
geográficos os departamentais, enquanto mantém 
os valores essenciais da cultura dominante.48 

 A cultura corporativa é de suma importância 
para a gestão organizacional, sendo notória a 
diferença entre as empresas que possuem uma 
cultura organizacional bem difundida e as que não 
possuem. No primeiro caso existem menos 
conflitos e um maior grau de comunicação. Os 
valores e crenças são pontos de apoio bem 
definidos e partilhados por todos os colaboradores, 
de uma forma, por vezes tácita. Essas 
organizações canalizam esforços numa mesma 
direção e possuem equipes coesas que entendem 
que um conjunto de valores só avança quando são 
disseminados, rotineiramente para todos os níveis 
da corporação.49 

 A cultura organizacional pode ser flexível ou 

47 MATOS (2010); JOHANN (2006, apud SILVA, 2008). 
48 ROBBINS (2005). 
49 MARRAS (2011). 



  
 

rígida. A flexível pode impulsionar a empresa, a 
rígida trava o seu desenvolvimento. Entre as 
empresas e organizações bem sucedidas estão 
aquelas que adotaram não apenas uma postura 
mais flexível, mas uma conduta mais sensível de 
respeito frente às diferenças culturais de seu 
público interno.50 

 Esta conduta organizacional influencia 
também o público externo, visto que para a 
empresa se adaptar ao um modelo de mundo 
corporativo globalizado, adota uma visão cultural 
mais diversificada.51 Neste sentido, uma cultura 
organizacional forte e bem delineada, age como 
elemento de influência comportamental, atuando 
para que os colaboradores caminhem numa 
mesma direção.52 

 A parte mais visível de uma cultura é onde se 
encontram as variantes comportamentais de seus 
colaboradores e são mais fáceis de serem 
mudadas. É o primeiro nível. As mudanças da 
cultura organizacional ocorrem do primeiro nível 
para o segundo, sendo este mais difícil de mudar. 
Os “padrões e estilos de comportamento” 
sedimentados no segundo nível, com o decorrer do 
tempo provocam mudanças profundas, pois 
passam a fazer parte do inconsciente coletivo.53 

“Na medida em que as pessoas são sensíveis ao 
que está acontecendo e desenvolvem uma 
consciência da situação, formam atitudes e 
crenças, que por sua vez levam-nas a 
desenvolver novas habilidades e capacidades.  
Este é um domínio de mudanças lentas, 
influenciado por um nível mais alto, da ordem 
social e cultural na qual a empresa se insere.” 54 

 É portanto, por meio da cultura 
organizacional que ocorre a estruturação do 
colaborador com princípios e valores 
organizacionais. A partir deste processo a empresa 
forma ações que aprimoram a socialização do 
indivíduo no ambiente de trabalho. A socialização é 
a ferramenta que insere a cultura no cotidiano do 
empregado, aplicada por meio de estratégias 
delineadas pelos gestores para perpetuar o 
pensamento cultural de seus criadores.55 

 

Socialização  

 Independente da qualidade no processo de 
seleção, o recém contratado não estará 
imediatamente, inserido às nuances da nova 
cultura. Desta forma, a organização precisa ajudá-
lo a se adaptar à nova realidade. Esta rotina de 
adaptação é chamada de socialização e faz parte 
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do subsistema de aplicar pessoas.56  Por meio de 
estratégias de socialização – intencionais ou não - 
é que valores e comportamentos são transmitidos e 
absorvidos pelos novos colaboradores.57 

 Socialização organizacional é pois, o 
processo pelo qual os novos contratados absorvem 
valores e normas de comportamentos esperados, 
permitindo que os empregados sejam percebidos e 
se percebam como membros da organização.58 
Esta adaptação configura-se como um momento 
gerador de estresse, insegurança e ansiedade no 
colaborador recém contratado, uma vez que este 
entrará em contato com uma realidade, antes 
desconhecida.59  

 No contato com o ambiente organizacional, 
novo colaborador vivencia uma ruptura provocada 
pelas suas expectativas em confronto com a 
realidade que encontra no ambiente de trabalho. 
Este colaborador tem que lidar ainda, com a 
obrigatoriedade da interação com os membros da 
organização e com as expectativas, nem sempre 
claras, depositadas sobre ele, o que resulta numa 
falta de identificação inicial com a função a ser 
desempenhada ou com a organização. Assim o 
recém contratado experimenta uma ansiedade e 
ambiguidade considerável.60  

 Enquanto a organização procura moldar o 
comportamento do novo empregado às suas 
necessidades, (renúncia ao grau de liberdade de 
ação, obediência às normas, regulamentos, 
gestores e horários) o colaborador tenta influenciar 
a empresa e gestores imediatos, na intenção de 
produzir um ambiente organizacional que lhe 
proporcione satisfação. É um processo bidirecional 
e recíproco onde as duas partes procuram uma 
simbiose. Esta é uma etapa lenta e de difícil 
adaptação, onde a rotatividade é registrada com 
maior frequência que nos períodos subsequentes.61 
Os colaboradores que não se adequam a essa 
nova realidade, geralmente são desligados do 
quadro de funcionários.62 

 O colaborador é influenciado diretamente 
pela forma com que é inicialmente apresentado ao 
ambiente de trabalho e aos colegas. Caso o novo 
colaborador perceba que é tratado com indiferença, 
visto como um incômodo ou que seja 
sobrecarregado com manuais e procedimentos 
incompreensíveis, ocorrerá um déficit no 
desempenho organizacional ou o desligamento da 
organização. Percebe-se contudo, que o 
acolhimento inicial do recém contratado feito pela 
socialização planejada e não invasiva, é uma 
prática que atua como facilitadora da aproximação 

58 VAN MAANEN (1996, apud, SILVA et al., 2008); CÂMARA, 
(2012); LOUIS, (1980, apud SILVA E FOSSÁ, 2013). 
59 SILVA e FOSSÁ (2013). 
60 CABLE; PARSON (2001, apud SILVA E FOSSÁ, 2013). 
61 CHIAVENATO (2004). 
62 ROBBINS (2005). 



  
 

com a organização, otimizando o comprometimento 
organizacional. No acolhimento efetivo e 
direcionado à integração do novo empregado, a 
empresa realiza um investimento inteligente para o 
produtividade e desenvolvimento deste colaborador 
para o futuro.63 

Os mecanismos estratégicos escolhidos para 
preservar a estabilidade cultural tais como os 
treinamento, rituais de apresentação e 
confraternização ou mitos organizacionais 
difundidos, entre outros, configuram-se como 
processos de socialização organizacional.64 Em 
termos culturais envolve o repasse de valores, de 
princípios, normas e atitudes dos funcionários mais 
antigos aos colaboradores mais novos.65 Desta 
forma, a socialização pode ser observada como um 
processo de aprendizagem e efetiva-se nos 
momentos em que o empregado experimenta 
modificações de status, papéis ou funções na 
organização.66 

 A socialização feita pela empresa, ocorre 
com menor intensidade durante toda a trajetória do 
empregado e é responsável pela sustentação da 
cultural organizacional.67 Ainda, por meio dos 
processos estratégicos da socialização – 
treinamentos, integração sócio organizacional – é 
que ocorre a aculturação e persuasão dos 
empregados, para que estes adotem as atitudes e 
os valores organizacionais esperados.68  

 Quanto à sua origem, a socialização ocorre 
em dois estágios: socialização primária e 
socialização secundária. Ambos os tipos, ligam os 
indivíduos às estruturas sociais, ensinando-os a se 
relacionarem com significados e valores que se 
estendem além da situação imediata:69 

a) Socialização primária: ocorre no seio familiar, 
por meio de vínculos emocionais de afetividade e 
respeito. É responsável pela internalização das 
normas e valores pelo primeiro grupo de contato do 
indivíduo. 

b) Socialização secundária: ocorre nas relações 
com grupos de amigos e demais grupos sociais e 
na interação com os quais o indivíduo interage no 
decorrer de sua vida, e inclusive, quando este 
ingressa no mercado de trabalho. Os 
conhecimentos são adquiridos numa sequência de 
aprendizados e são reforçados por técnicas de 
comunicação. O universo simbólico formado pelos 
elementos cognitivos que o indivíduo utiliza para 
definir a realidade que o cerca, interage com outras 
esferas simbólicas e sofre alterações decorrentes 
da incorporação de novos significados. 

 Quanto à ordem cronológica, a socialização 
é formada por três estágios organizacionais 
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principais (fig. 1): o estágio de pré-chegada, o 
estágio de encontro e o estágio de metamorfose. 
Estes estágios influenciam na produtividade, 
comprometimento com os objetivos da organização 
e com a aceitação do colaborador de permanecer 
no emprego:70 

 

 O estágio de pré-chegada refere-se à toda a 
bagagem cognitiva que o colaborador adquiriu 
antes da sua integração ao quadro de funcionários 
na nova empresa (graduações, treinamentos, 
cursos, empregos anteriores). Percebe-se neste 
estágio que cada colaborador chega com um 
conjunto de valores, atitudes e expectativas. Nesta 
fase o processo de seleção já foi utilizado como 
instrumento de informação para o candidato à vaga 
ofertada.71  

 Uma vez contratado, na fase do encontro, o 
novo colaborador confronta-se com a realidade 
possivelmente opositiva, às expectativas que criou 
sobre o ambiente de trabalho. Quando estas 
expectativas alinham-se a realidade, tendem a 
funcionar como mecanismo de reafirmação das 
percepções já existentes. Caso contrário, o 
empregado precisa passar por uma socialização, 
que substituirá as percepções pré-existentes por 
um conjunto de premissas desejadas pela 
organização. Se as diferenças são 
demasiadamente grandes para serem 
administradas pode ocorrer o desligamento 
voluntário do empregado. Por isso uma seleção 
adequada tem reflexos diretos neste momento.72 

 Quando o novo membro da organização tem 

68 CÂMARA (2012). 
69 BERGER E LUCKMANN (2001, apud SILVA E FOSSÁ,2013; 
CÂMARA, 2012).  
70 ROBBINS (2005). 
71 Idem. 
72 Idem. 
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Figura 1 – Modelo de Socialização 

 



  
 

que gerir os possíveis atritos apresentados na fase 
do encontro, tem início o estágio da metamorfose. 
Neste estágio de acordo a escolha do tipo de 
socialização para o novo colaborador, pode-se 
produzir comportamentos conformistas que prezem 
por manter a tradição organizacional, ou 
colaboradores inovadores individualistas que 
percebem as práticas organizacionais como 
elementos que podem ser alterados. As opções de 
práticas de socialização desta fase são: Formal 
versus Informal, Individual versus Coletiva, Seriada 
versus Aleatória e Investidura versus 
Despojamento .73 

O último estágio de socialização está 
completo, quando o colaborador sente-se acolhido 
e confortável com o trabalho que desempenha 
perante a organização. Nesta realidade corporativa, 
o empregado já internalizou os princípios formais e 
informais da organização e do grupo de trabalho, 
compreendendo-os e aceitando-os.74  

Os métodos de socialização organizacional 
mais comuns utilizados pelas empresas são:75 

1) Processo seletivo: tem início nas entrevistas 
de seleção onde o candidato tem o primeiro contato 
com o futuro ambiente de trabalho, a cultura, 
colegas atividades, desafios e o estilo de gestão; 

2) Conteúdo do cargo: o novo membro recebe 
tarefas suficientemente desafiadoras adequadas 
ao seu nível, para em seguida receber 
gradativamente tarefas mais complexas. Quando 
os novos empregados recebem demasiadamente 
simples, não experimentam o sucesso nem a 
motivação proveniente dele; 

3) Supervisor como tutor: o novo empregado é 
acompanhado no processo de socialização por um 
tutor que representa o vínculo com a organização, 
orientando-o durante os períodos iniciais. Desta 
maneira a percepção que o colaborador terá da 
empresa está diretamente relacionada também ao 
desempenho do supervisor como disseminador das 
rotinas, ideias e cultura organizacionais. Portanto, é 
relevante que o tutor: a) Transmita ao novo 
empregado uma descrição clara da tarefas que 
serão realizadas; b) Proporcionar todas as 
informações técnicas sobre a maneira correta de 
executar as tarefas c) Negociar as metas e 
resultados a serem alcançados; e d) Proporcionar 
ao empregado o feedback sobre as tarefa 
desempenhadas;  

4) Grupos de trabalho: a integração do 
colaborador é atribuída a um grupo de trabalho que 
seja capaz de provocar neste empregado um 
impacto positivo e duradouro. É pela aceitação 
grupal que se produz a satisfação das 
necessidades sociais. Por meio dos grupos sociais 
pode-se influenciar a percepção e as formas de 
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comportamento dos indivíduos dentro da 
organização; e 

5) Programas de integração ou de indução: é o 
principal método de aculturamento dos novos 
colaboradores. São programas formais com o 
objetivo de fazer com que o recém admitido absorva 
de maneira rápida e intensiva, num ambiente de 
laboratório a nova cultura organizacional.  

Existem ainda, sete tipos de estratégias de 
socialização que as empresas utilizam, as quais 
atuam isoladas ou simultaneamente. De acordo 
com o desenho da organização estas estratégias 
são aplicadas de modo não intencional ou por meio 
de um planejamento:76 

1) Estratégias formais ou informais: na 
aplicação da estratégia formal a organização 
prepara o colaborador para o desempenho de suas 
funções. Utiliza-se os programas específicos de 
integração e orientação. Quanto mais formal a 
socialização maior a tensão sofrida pelo novo 
membro e maior sua segregação. A imagem do 
empregado é explicitamente ligada a imagem do 
indivíduo que ainda não está integrado ao grupo. 
Na estratégia informal o novo colaborador não 
recebe nenhuma atenção especial e é colocado 
imediatamente na sua função. Grande parte do 
aprendizado ocorre por meio de redes sociais e das 
tarefas que envolvem as rotinas de trabalho; 

2) Estratégias coletivas e individuais de 
socialização: na socialização coletiva os 
participantes passam pelas mesma experiências e 
os resultados tendem a ser uniformes. Com isso 
pode-se desenvolver uma consciência coletiva no 
grupo socializado, com objetivos divergentes dos 
objetivos organizacionais. Na socialização 
individual os colaboradores são socializados 
individualmente e podem gerar resultados distintos, 
uma vez que a mudança depende da relação direta 
entre o agente socializador e os socializados; 

3) Estratégias sequenciais e não sequenciais 
de socialização: a socialização sequencial baseia-
se na progressão e etapas claramente 
identificadas, onde o colaborador passa a ocupar a 
sua posição na organização. Na socialização não 
sequencial o colaborador as etapas não possuem 
relação com a etapa anterior e são transitórias; 

4) Estratégias fixas e variáveis: o processo de 
socialização fixa fornece ao novo colaborador a 
exata noção do tempo necessário para concluir 
esta etapa. O tempo de mudança é padronizado e 
possui início e fim bem delineados. Na socialização 
variável é o desenvolvimento do colaborador que 
define o tempo de conclusão das etapas e não 
possui uma duração específica; 

5) Estratégias de socialização por competição 

76 MAANEN (1996, apud SILVA et.al., 2008; apud SILVA E 
FOSSÁ, 2013; apud CHIAVENATO, 2004; apud SANTOS, 
2010). 



  
 

ou por concurso: Na estratégia de socialização por 
competição os novos empregados são separados 
em grupos ou diferentes programas de 
socialização, por meio das habilidade e ambições 
individuais. Esta estratégia favorece o 
individualismo entre os participantes e aqueles que 
deixam de concluí-la são descartados da 
organização. Na socialização por concurso permite 
uma maior interação e cooperação entre os 
colaboradores de um mesmo grupo de avaliação; 

6) Estratégias de socialização em série 
(seriadas) ou isoladas (randômicas): na 
socialização em série o colaborador é treinado e 
estimulado a assumir seu papel organizacional por 
meio da tutoração de empregados já integrados à 
empresa. Na socialização isolada o novo membro 
está livre para atuar por sua conta. Se por um lado 
esta estratégia estimula a criatividade e a iniciativa, 
por outro, pode confundir o colaborador na 
socialização, já que não fornece modelos ou 
profissionais para se espelhar; e 

7) Estratégias de socialização por investidura 
(reforço) ou despojamento (eliminação): a 
socialização por investidura reforça os valores 
pessoais do novo colaborador e a sua utilidade para 
a organização. Este tipo de socialização preserva a 
identidade do novo membro, aceitando-se como ela 
se apresenta. No processo de socialização por 
despojamento procura neutralizar a identidade, as 
crenças e as características indesejadas pela 
organização. 

Outrossim, existem ainda sete elementos 
que se mesclam, complementam e auxiliam os 
tipos e as estratégias de socialização:77 

1) Seleção: fase de extrema relevância para a 
captação de novos membros que sejam adequados 
e propensos a se integrarem à cultura da 
organização, o que facilita o processo de 
socialização que irá ocorrer após a admissão do 
candidato. 

2) Experiências indutoras de humildade: A 
empresa faz com que os novos membros 
questionem seus valores e crenças por meio de 
tarefas muito complexas ou tarefas sem 
importância entregues aos membros com alta 
qualificação profissional. A intenção é mostrar ao 
colaborador que independente da dificuldade ou 
relevância da tarefa apresentada, o empenho para 
se chegar a um resultado é de grande relevância 
para a organização, onde os interesses 
organizacionais se sobrepõe aos interesses 
individuais. 

3) Treinamento na linha de fogo: são atividades 
extensivas que têm por objetivo fazer com que o 
empregado tenha domínio das atividades básica da 
empresa.  Este treinamento além de repassar a 
experiência técnica, também concretiza a cultura 
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organizacional. 

4) Uso de sistemas de recompensa e controle: 
a organização cria sistemas bem claros e 
estruturados de mensuração e recompensa dos 
resultados operacionais, relacionando o sucesso 
competitivo com os valores da empresa. 

5) Aderência aos valores centrais da 
organização: Quando o novo colaborador se 
identifica com a cultura da organização, esta 
identificação torna-se uma justificativa para 
sacrifícios pessoais em favor do desenvolvimento 
da empresa. Com isto cria-se uma confiança mútua 
por meio do empenho contínuo com os valores 
compartilhados.  

6) Folclore do reforço: na organização os mitos, 
os heróis, símbolos e rituais, influenciam na 
adaptação dos novos membros e na imagem que 
estes têm do ambiente de trabalho. 

7) Modelos consistentes de papéis: por meio da 
socialização, são criados os modelos e papéis que 
serão desempenhados pelo novo colaborador e 
apresentados aqueles que mais se alinham aos 
objetivos da empresa. 

Com a prática adequada de socialização, o 
empregado sente-se como elemento valioso e 
confiável, entendendo como será avaliado e quais 
os critérios pelos quais seu trabalho será julgado. 
Entende também, o que constitui um trabalho 
adequado à organização e o que esperam dele. 
Desta forma o estágio de metamorfose bem 
sucedido, produz um novo colaborador 
comprometido com a organização reduzindo-se o 
risco da rotatividade.78 

Face a isto, quando colaborador está 
integrado à organização e ambos estão 
perfeitamente alinhados às metas organizacionais, 
pode-se investir em modelos de gestão voltados 
para o uso da informação e do conhecimento, para 
consolidar as vantagens competitivas sustentáveis, 
baseadas na criatividade, na inovação e na 
aprendizagem.79 Na socialização, a gestão do 
conhecimento feita pelos gestores é relevante pois 
identifica e mensura os fatores mais significativos 
do ambiente que influenciarão o desenvolvimento 
do capital humano, produzindo nos membros, um 
significado claro do que é e o que faz a 
organização.80 

 

Gestão do conhecimento 

 A “Era da Informação” ou a “Era do 
Conhecimento” gerou inúmeras terminologias, 
abordagens gerenciais e ferramentas. Termos 
como “gestão do conhecimento”, “comunidades de 
prática”, “gestão estratégica do capital intelectual”, 
“aprendizagem organizacional”, “gestão estratégica 

79 ALVARENGA (2005), passim. 
80 CHOO (2003). 



  
 

da informação” e “inteligência competitiva”, refletem 
as diferentes concepções acerca do conhecimento 
nas organizações. Para certos teóricos, grande 
parte do se denomina gestão do conhecimento, 
nada mais é do que gestão da informação. Dentre 
as várias denominações equivocadas, a gestão do 
conhecimento se estende além da nomenclatura e 
conceitos simplistas, uma vez que engloba 
preocupações com a criação e o uso do 
conhecimento.81 

O termo “gestão do conhecimento” surge -  
apesar de abrigar uma certa indefinição conceitual 
- em um espaço onde elementos como a 
informação e o conhecimento consolidam-se como 
os principais fatores de competitividade 
organizacional, para estruturar as chamadas 
organizações do conhecimento.82 Erroneamente, 
parte das organizações contemporâneas investem 
mais recursos na tecnologia da informação do que 
na informação tácita utilizável, nas pessoas e na 
cultura organizacional. Parte deste efeito 
equivocado pode ser ocasionado pelo próprio 
conceito de gestão do conhecimento, o qual é 
variado e difuso.83 

As organizações do conhecimento são 
aquelas que detém informações e conhecimentos 
que as tornam bem informadas, produzindo com 
isto, percepção e discernimento. As ações tomadas 
são baseadas na compreensão do ambiente e 
necessidades, sendo impulsionadas pelas 
informações disponíveis e pela competência de 
seus colaboradores. As informações e 
conhecimentos possibilitam à estas organizações 
vantagem competitiva, permitindo-lhes agir com 
criatividade administrando recursos e processos da 
informação. Podem ainda:84  

a) Adaptar-se às mudanças no momento 
adequado e de maneira eficaz; 

b) Utilizar o aprendizado constante, podendo 
desaprender normas e crenças que se tornaram 
inadequadas; 

c) Utilizar o conhecimento dos colaboradores 
para gerar inovação; e 

d) Focar o conhecimento em ações racionais e 
decisivas. 

A gestão do conhecimento pode ser 
compreendida como o conjunto de atividades 
atinentes à promoção do conhecimento 
organizacional. É a gestão do conhecimento que 
possibilita à organização e seu capital humano, 
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84 CHOO, (2003). 
85 ALVARENGA, (2005). 
86 ALVARENGA, (2005, p.19). 
87 ALVARENGA, op. cit.  

utilizar as melhores informações e os melhores 
conhecimentos para alcançar as metas e a 
competitividade organizacional.85 

Uma gestão voltada para o conhecimento, é 
aquela que estrutura uma visão estratégica para a 
utilização do uso da informação e conhecimento. 
Também incentiva a “[...] aquisição, criação, 
codificação, codificação parcial e transferência de 
conhecimentos tácitos e explícitos [...]”.86 Este tipo 
de gestão adequa o contexto organizacional ao 
identificar os papéis fundamentais da cultura 
organizacional, além de comportamentos e atitudes 
dos colaboradores.87  

Todavia, não se pode tentar definir gestão do 
conhecimento sem antes explorar os elementos 
que a compõe. Apesar das dificuldades de se definir 
informação e conhecimento, é fundamental a 
discussão epistemológica e conceitual sobre estes 
dois elementos, já que são os pontos principais de 
êxito na competitividade organizacional. Neste 
panorama teóricos ocupam-se destas definições 
em duas áreas principais: a discussão de cada um 
os termos isoladamente ou a análise dos termos de 
forma conjugada e/ou sequenciais de dado-
informação-conhecimento.88 

 Dados podem ser descritos como um 
conjunto de fatos distintos e objetivos, relacionados 
a eventos. Estes dados podem ser captados e 
armazenados e não possuem significado inerente. 
São elementos descritivos daquilo que aconteceu, 
não fornecendo contudo julgamento, interpretação 
ou base para uma tomada de ação.89 São ainda, 
simples observações sobre o estado do mundo, 
não sendo entretanto algo sem significado.90 

 Informação são dados que os indivíduos lhes 
atribuem relevância e objetivo.91 Quando ao dado é 
designado uma atribuição e significado, este se 
transforma em informação. Uma particularidade da 
informação é a dificuldade de sua transferência 
com absoluta fidelidade.92 A informação tem como 
objetivo modificar o modo como o receptor percebe 
algo e exerce impacto sobre o seu julgamento e 
comportamento.93  

 O conhecimento é definido como uma 
mistura fluida de experiências agregadas, 
informação contextual e insight experimentado que 
produz uma estrutura para análise, julgamento e 
assimilação de experiências. Está presente não 
apenas em estruturas físicas como documentos 
mas também nas práticas, rotinas organizacionais 
e na experiência cognitiva dos indivíduos.94 O 

88 Idem. 
89 DAVENPORT e PRUSAK (2003); BEAL, (2004); 
ALVARENGA, (2005). 
90 ALVARENGA (2005). 
91 DRUCKER (1998 apud DAVENPORT E PRUSAK, 2003). 
92 ALVARENGA, op. cit. 
93 DAVENPORT E PRUSAK, op. cit. 
94 Ibidem. 
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conhecimento é o que está na mente humana e 
varia de caso a caso e cada organização deve 
delimitar a sua definição, dizendo o que é o 
conhecimento no próprio contexto, para criar uma 
linguagem comum.95 

 O conhecimento está mais intimamente 
ligado à ação e à tomada de decisão organizacional 
do que os dados e as informações.96 Se resume aos 
elos relevantes que as pessoas criam relacionando-
os a uma possível aplicação em um contexto ou 
realidade.97 Ressalta-se entretanto, que nem todo 
conjunto de dados produz necessariamente uma 
informação, assim como um conjunto de 
informações nem sempre produz um 
conhecimento.98 Assim os indivíduos transformam 
a informação em conhecimento, nos seguintes 
processos:99 

a) Comparação: de que forma as informações 
relativas a esta situação se comparam a outras 
situações conhecidas?  

b) Consequências: que implicações estas 
informações trazem para as decisões e tomadas de 
ação? 

c) Conexões: quais as relações deste novo 
conhecimento com o conhecimento já acumulado? 

d) Conversação: o que as outras pessoas 
pensam desta informação? 

 Uma vez que o conhecimento se encontra na 
mente dos indivíduos, este precisa ser estruturado 
em um tipo de elemento que possa ser 
compartilhado e transformado em inovação. Se há 
conhecimento suficiente, a organização estará 
preparada para estrategicamente tomar a melhor 
decisão baseada em suas próprias metas, 
produzindo novos fluxos de conhecimento e 
gerando um novo ciclo.100 

 As teorias organizacionais administrativas e 
organizacionais, identificam três campos distintos 
onde a criação e o uso da informação 
desempenham um papel estratégico de 
crescimento:101  

1) A organização utiliza a informação para criar 
um significado às mudanças externas;  

2) A organização cria, organiza e processa a 
informação para gerar novos conhecimentos por 
meio do aprendizado; e  

3) A organização avaliam a informação para 
tomar decisões importantes. 

 Apesar das três arenas do uso da informação 
– criação de significado, construção do 
conhecimento e tomada de decisões – serem 
tratadas como processos separados, elas são na 
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verdade processos interligados, interdependentes 
e que afetam mutuamente. Estas três áreas podem 
ser visualizadas como camadas concêntricas, onde 
cada camada interna conduz os fluxos de 
informações para a camada externa mais próxima. 
As informações fluem do ambiente externo e são 
gradualmente assimiladas para serem utilizadas na 
organização. Em um primeiro momento a 
informação sobre o ambiente corporativo é 
percebida para que o seu significado seja 
construído socialmente, fornecendo o contexto para 
qualquer atividade da empresa, além de direcionar 
os processos de construção de conhecimento 
(fig.2).102 

 

 

 

 Inseridos no meio organizacional, os 
colaboradores tentam continuamente entender o 
que acontece ao seu redor. Na fase de criação do 
significado o principal elemento é o processo de 
informação de notícias e mensagens do ambiente. 
Os colaboradores da organização decidem quais 
informações são relevantes e quais devem receber 
atenção. Assim negociam-se pontos de vista e 
opiniões até se chegar a uma interpretação aceita 
por todos. A principal ação de informação é resolver 
as incertezas das próprias informações do entorno: 
o que acontece lá fora? Por que acontece? O que 
significa.103 

 A criação de significado portanto, só pode ser 
realizada retrospectivamente, uma vez que apenas 
se pode dar sentido às ações e fatos que já 
aconteceram. Os fatos presentes são então 
comparados e mensurados com as experiências 

100 CHOO (2003). 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Ibidem. 
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Figura 2 – A organização do conhecimento 

 



  
 

passadas para se criar o significado. A construção 
do significado se realiza por meio de quatro 
processos interligados (fig.3):104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Têm-se desta forma, os quatro elementos do 
processo de criação:  

a) Mudança ecológica: a criação do significado 
se inicia com as mudanças no ambiente 
organizacional, provocando variações nos fluxos de 
experiência as quais afetam os membros da 
empresa. A mudança ecológica exige que os 
colaboradores tentem entender essas nuances e 
criarem um significado para elas, isolando-as e 
concentrando a atenção nas partes consideradas 
relevantes. 

b) Processo de interpretação: nesta fase os 
membros da organização constroem, reorganizam, 
destacam e destroem variáveis para produzir dados 
ambíguos acerca das mudanças, para então 
transforma-los em significado e ação.  

c) Processo de seleção: na seleção a pergunta 
a ser respondida é “O que está acontecendo aqui?”. 
Envolve a sobreposição e conexão das mais 
variadas estruturas de relações possíveis sobre os 
dados brutos interpretados com a intenção de 
reduzir a ambiguidade. Estas estruturas se 
apresentam como mapas causais adequados para 
se formar uma explicação razoável às situações 
ocorridas. O processo de seleção extrai os fatos do 
passado e seleciona um esquema razoável de 
interpretação.  

d) Processo de retenção: aqui os produtos da 
criação do significado são guardados para o futuro 
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e o produto desta etapa é o ambiente já 
interpretado. Este ambiente é o fruto interpretação 
retrospectiva de acontecimentos ocorridos. 

 Na fase de construção do conhecimento, o 
principal elemento de informação é a conversão de 
conhecimento, onde por meio do discurso ocorre o 
compartilhamento conhecimentos e onde os 
membros articulam o que já intuitivamente já 
conhecem por meio das metáforas, das analogias e 
dos canais formais de comunicação. Na etapa da 
tomada de decisões, a principal atividade é 
configurada pelo processamento e análise da 
informação proveniente das alternativas 
disponíveis e observando as vantagens e 
desvantagens.105 

 A construção do conhecimento é finalmente 
alcançada a partir do momento em que se verifica 
o relacionamento sinérgico entre o conhecimento 
tácito e o conhecimento explícito e quando são 
elaborados os processos sociais capazes de gerar 
novos conhecimentos neste tipo de conversão.106 

 Na sociedade do conhecimento o paradoxo 
passou de elemento a ser evitado, para algo 
desejável. Portanto, pensar-se no conhecimento 
como algo dicotômico e opositivo tem sua razão de 
ser, uma vez que é formado por dois lados 
aparentemente opositivos: o conhecimento 
explícito e o conhecimento tácito.107 

 O conhecimento explícito pode ser 
identificado pelas palavras, números ou sons e 
pode ser compartilhado nas fórmulas, nos dados. 
Tem como característica a rapidez de sua 
transmissão para alcançar formalmente e 
sistematicamente as pessoas. O conhecimento 
tácito, por sua vez, é de difícil formalização e 
compartilhamento sendo que sua natureza não é 
facilmente visível. O conhecimento tácito é 
marcado pela sua subjetividade, pelas opiniões, 
pela bagagem cognitiva individual, profundamente 
arraigado nas experiências pessoais de cada 
indivíduo.108 

 O conhecimento tácito é dividido em duas 
dimensões: a dimensão técnica e a dimensão 
cognitiva. A primeira refere-se às habilidades 
informais, de difícil detecção, o know-how. São 
insights pessoais, as intuições e as inspirações das 
experiências do corpo. Na dimensão cognitiva o 
conhecimento é pautado pelas crenças, 
percepções e princípios enraizados no modo de 
viver e que se consideram naturais. Essa forma de 
conhecimento é que molda a forma como o 
indivíduo percebe o mundo a sua volta.109 

 A relevância do conhecimento tácito nas 
organizações, é que apesar deste tipo de 
conhecimento se iniciar a partir de intuições e 
habilidades individuais, ele é progressivamente 

107 NONAKA e TAKEUCHI (2008). 
108 Idem. 
109 CHOO (2003); NONAKA e TAKEUCHI (2008). 
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Figura 3 – Processos de criação do significado 
numa organização 

 



  
 

compartilhado entre membros da organização, 
onde o grupo:110 

“[...] modula então seu conhecimento pessoal por 
meio de uma rede de papéis, relacionamentos e 
ferramentas para inventar um novo 
conhecimento”.111  

 O conhecimento não é estritamente explícito 
ou tácito, mas um amálgama de dois paradoxos que 
se fundem para a obtenção de respostas por meio 
de um padrão dialético.112 Ainda, o conhecimento 
explícito não surge de forma espontânea, mas 
cultivado a partir das sementes do pensamento 
tácito.113 Para se obter o êxito no contexto 
corporativo as empresas precisam abraçar não 
apenas alguns opostos, mas uma miscelânea de 
opostos simultâneos.114  

 Existem neste contexto, quatro formas de 
conversão do conhecimento a saber (fig.4), que se 
iniciam com a socialização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A socialização é o processo pelo qual se 
adquire o conhecimento tácito e ocorre por meio do 
compartilhamento  de experiências. Por analogia 
significa que, da mesma forma que o aprendiz 
aprende seu ofício observando o método de 
trabalho de seu mestre, os colaboradores de uma 
empresa aprendem novos conhecimentos por meio 
do treinamento. A socialização cria e compartilha o 
conhecimento tácito por meio da experiência direta 
e ocorre de indivíduo para indivíduo.115 

 Exteriorização é o processo no qual o 
conhecimento tácito é transmitido por meio de 
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analogias, metáforas e modelos quando formas 
adequadas de expressão não são encontradas. 
Esta forma de transmissão de conhecimento tem 
sido negligenciada pelas organizações. Entretanto 
é neste universo que o conhecimento tácito, que é 
individual, pode ser convertido em conhecimento 
transmissível e articulado. É por meio das 
metáforas que o colaborador, baseado em outros 
contexto e com experiências diferentes, pode 
compreender algo intuitivamente por meio da 
imaginação e dos símbolos. Por sua vez, as 
analogias explicam como duas ideias ou objetos 
podem ser idênticos ou não, criando uma ponte 
entre a imaginação pura e o raciocínio lógico. A 
exteriorização articula, assim o conhecimento tácito 
por meio do diálogo e da reflexão e ocorre do 
indivíduo para o grupo.116 

 Combinação é o processo no qual o 
conhecimento explícito é estruturado pela reunião 
de conhecimentos de várias fontes, quando os 
colaboradores permutam e combinam 
conhecimentos em conversas telefônicas, reuniões, 
etc. A combinação promove a sistematização e 
aplica o conhecimento explícito e a informação. 
Ocorre do grupo para a organização.117 

 Por fim, a internalização é o fluxo pelo qual o 
conhecimento explícito é incorporado ao 
conhecimento tácito. A internalização está 
intimamente conectada com a organização do 
aprendizado. As experiências que são apreendidas 
nos outros modos da construção de conhecimento 
são internalizadas pelos colaboradores sob a forma 
de modelos mentais ou por simples rotinas de 
trabalho. Pode ser facilitada se o conhecimento é 
captado por documentos ou repassado por meio 
histórias, para que os indivíduos vivenciem 
indiretamente a experiência de outros. É por meio 
da internalização que se aprende e se adquire um 
novo conhecimento tácito na prática e ocorre da 
organização para o indivíduo.118 

 Conforme demonstrado no esquema da 
conversão de conhecimento (fig.4), as quatro 
maneiras de conversão do conhecimento se 
retroalimentam. A construção do conhecimento 
começa com os insights dos indivíduos ou com a 
para realizar melhor determinada tarefa. Este 
“saber fazer” pode ser compartilhado por meio da 
socialização. Entretanto, enquanto este 
conhecimento continuar tácito, não poderá ser 
amplamente difundido entre as pessoas. O 
conhecimento tácito deve ser então, transformado 
em conhecimento explícito, para possuir amplitude 
e abrangência, podendo ser combinado e 
reconfigurado em novas formas. A partir deste 
momento o conhecimento explícito será 
revivenciado e reinternalizado resultando em um 

115 CHOO (2003); NONAKA e TAKEUCHI (2008). 
116 Idem. 
117 Idem. 
118 Idem. 
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Figura 4 – Processos de conversão do 
conhecimento organizacional 

 



  
 

novo conhecimento tácito, num ciclo constante.119  

 Esta característica cíclica do conhecimento é 
também demonstrada pela espiral da tese-antítese-
síntese, que utiliza a dialética para produzir o fluxo 
do conhecimento. A produção de novos 
conhecimentos ocorre pela oposição de dois 
pensamentos paradoxais – tese/antítese -  de 
acordo com o raciocínio dialético. O resultado é 
conciliação de dois pensamentos opostos gerando 
uma síntese, que se transforma novamente em 
uma tese, para ser novamente confrontado.120  

 Após os processos de criação de significados 
e construção de conhecimentos a organização 
precisa definir entre as várias opções disponíveis e 
se comprometer com uma estratégia: é o estágio da 
tomada de decisões. A tomada de decisões 
organizacional não deve ser vivenciada apenas na 
forma conceitual, mas executada. A organização 
deve ser intencionalmente racional, mesmo que 
seus membros tenham a racionalidade limitada. 

A organização busca o comportamento 
racional por meio de ações que promovam o 
alcance dos seus objetivos. Entretanto o 
comportamento racional dos indivíduos, é limitado 
pela capacidade cognitiva, valores e nível de 
informações. Para minimizar esta distância entre 
racionalidade organizacional e racionalidade 
limitada a empresa pode criar premissas que 
orientem as decisões e rotinas, que guiem o 
comportamento do colaborador na tomada de 
decisões. 

 

A aprendizagem organizacional e a quinta 
disciplina 

 Percebe-se que em grande parte das 
organizações contemporâneas, existe uma 
tendência de separar e estratificar as demandas 
organizacionais para facilitar a execução de tarefas 
complexas. Com isto, o colaborador perde a chance 
de visualizar a organização de uma maneira 
holística e sistêmica.121 Sistema é uma totalidade 
percebida, onde os elementos se aglutinam e se 
afetam mutuamente, operando com um propósito 
comum.122 O ambiente organizacional é uma junção 
de forças que se entrelaçam e se relacionam. Com 
esta percepção pode-se constituir organizações de 
aprendizagem, onde os empregados podem criar 
resultados desejados e aprendem a utilizar novos 
padrões de raciocínio.123 

 Organização de aprendizagem, é uma 
denominação criada pelo professor em Harvard e 
especialista em comportamento organizacional, 
Chris Argyris. Este termo descreve as organizações 
que possuem um constante processo de 
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aprendizagem e crescem a medida que o seu 
capital intelectual ganha novos conhecimentos. 
Têm como objetivo a construção, a gestão e a 
organização do conhecimento, desenvolvendo a 
eficiência organizacional por meio das capacidades 
de sua força de trabalho.124 

Como as organizações de aprendizagem são 
inovações do comportamento humano, os 
elementos devem ser categorizados como 
disciplinas. Neste universo, disciplinas podem ser 
explicadas como um conjunto de técnicas que 
devem ser estudadas e dominadas para que sejam 
utilizadas. Existem cinco disciplinas que embora 
tenham sido desenvolvidas separadamente para as 
organizações que aprendem, possuem uma 
interdependência.125 Estas disciplinas são 
programas permanentes e continuados de estudo e 
prática que levam à aprendizagem na organização. 
São elas:126 

1) Domínio pessoal; 

2) Modelos mentais; 

3) Objetivo comum ou visão compartilhada; 

4) Aprendizagem em grupo; e  

5) Raciocínio sistêmico. 

No entanto essas cinco disciplinas não 
surtirão efeito se o principal ator, que é o 
colaborador, não se envolver neste processo. 
Existem várias possibilidades e a maioria das 
empresas começa por fazer os colaboradores 
perceberem a importância do aprendizado. Os 
colaboradores devem acreditar em algo que tenha 
um significado pessoal. Se não estiverem 
engajados, o processo de aprendizado 
organizacional não será mantido. Portanto, de um 
modo ou de outro a formação das organizações de 
aprendizagem começa pelo engajamento do 
colaborador.127 

  Tem-se assim como primeira disciplina, o 
domínio pessoal, que é a base espiritual da 
organização de aprendizagem. Significa fazer da 
vida profissional um trabalho criativo, vivê-la de um 
ponto de vista criativo em contraposição a um 
reativo, incorporando dois princípios: 

a) Esclarecer continuamente o que é 
importante: definir o “porque” seguir em 
determinada direção; e 

b) Aprender continuamente distinguir a 
realidade do momento: para seguir em uma 
direção, é preciso saber onde se está no momento 
presente. 

Fatores como a justaposição do objetivo, o 
que se deseja, a imagem clara da realidade e onde 
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se está em relação ao ponto que se quer ir, geram 
uma tensão criativa. A partir dessa tensão existe 
uma busca por respostas. Ela é a força que entra 
em ação no momento em que se identifica objetivos 
em desacordo com a presente realidade.  

 A segunda disciplina é a dos modelos 
mentais. Modelos mentais são as ideias 
profundamente enraizadas, generalizações ou 
imagens que influenciam atitudes e a percepção de 
mundo. Os modelos mentais agem de modo 
implícito, mas influenciam fortemente o 
comportamento, uma vez que é comum julgar 
pessoas e situações à luz dos próprios 
preconceitos. É uma observação seletiva, portanto. 
Assim, os modelos mentais são ativos e modelam 
o modo de agir, influenciando a forma de se 
perceber as situações.128 A disciplina dos modelos 
mentais consiste em refletir, esclarecer, e melhorar 
continuamente a imagem que o colaborador tem do 
mundo, para que se verifique como moldar atos e 
decisões.129 

Para se promover a reflexão e utilizar a 
disciplina dos modelos mentais como prática 
utilizável, foram desenvolvidos princípios que têm 
por objetivo estabelecer a prioridade da 
investigação, promover a diversidade de 
pensamento em lugar do consenso e reafirmar a 
relevância de melhorar os modelos mentais em 
todos os níveis da organização:130 

1) A eficiência do líder está relacionada com a 
contínua evolução de seus modelos mentais; 

2) Jamais impor determinado modelo mental ao 
colaborador. Para surtir efeito, os modelos mentais 
devem produzir decisões espontâneas; 

3) Decisões espontâneas geram convicções 
mais profundas; 

4) Modelos mentais melhor estruturados 
capacitam os colaboradores a se adequarem às 
mudanças ambientais ou circunstanciais; 

5) Membros dos conselhos internos raramente 
devem tomar decisões diretas. Sua função é dar 
suporte ao gerente geral adequando e 
aperfeiçoando seu modelo mental; 

6) Modelos mentais múltiplos geram múltiplas 
perspectivas; 

7) Grupos geram mais conhecimentos e 
dinamismo do que um colaborador isolado; 

8) O objetivo é não haver consenso dentro dos 
grupos; 

9) O consenso só é formado, quando o 
processo funciona; 

10) O valor da liderança é medido pela 
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contribuição aos modelos mentais dos liderados. 

Ressalta-se, que a meta destes processos 
não é o consenso grupal, uma vez que podem 
surgir variados modelos mentais, por vezes 
incompatíveis entre si. A meta é definir o modelo 
mental adequado ao colaborador encarregado da 
demanda em questão. Nesta perspectiva o grupo 
deve concentrar esforços para ajudá-lo a tomar a 
decisão mais acertada possível.  

 A administração dos modelos mentais de 
nível pessoal e interpessoal necessita o uso da 
técnica de reflexão e da técnica de investigação. A 
técnica da reflexão consiste na utilização:131 

a) Saltos de abstração: inicia-se por 
reconhecer os saltos de abstração que ocorrem 
pela observação direta, o que cria uma 
generalização não comprovada da realidade, 
impedindo o aprendizado por se tornarem 
axiomáticas. A suposição torna-se, erroneamente, 
um fato inquestionável. Deve-se portanto, levantar 
questões verificando em quais dados as 
generalizações são baseadas e se existe a 
possibilidade de considerá-las enganosas. 

b) Coluna da esquerda: utilizada para revelar 
ao colaborador que pode ocorrer uma manipulação 
indesejada das situações para encobrir a real 
opinião e sentimentos. Inicia-se o exercício 
escolhendo uma situação especifica do debate com 
o grupo. Registra-se então do lado direito de uma 
folha uma amostra da discussão que está 
ocorrendo. Sob a forma de script do lado esquerdo 
registra-se o que se está pensando e o que não 
está sendo dito nas fases do debate. 

A técnica de investigação denominada 
“inquirição e defesa” é utilizada quando dois 
defensores se enfrentam, cada um com suas 
respectivas percepções, onde o encontro 
geralmente produz pouca aprendizagem. Este tipo 
de encontro resulta num acirramento de posições 
que não leva a nada. Neste ponto é necessário que 
haja uma averiguação por parte do gestor, para 
promover o questionamento recíproco. A 
aprendizagem resulta então, em mudanças de 
atitude, e não somente a assimilação de novas 
informações. É de fundamental importância que se 
perceba a diferença entre teoria a defendida e 
aquela que é praticada.132Desta forma, o conflito 
pode estimular a auto avaliação e desafiar o 
conhecimento institucionalizado como o mais 
correto. Pode ainda provocar um certo grau de 
sofrimento, mas também estimular o aprendizado e 
a mudança.133 

A terceira disciplina denominada visão 
compartilhada, tem o objetivo de estimular o 
engajamento do grupo em relação ao futuro que se 
quer estruturar e com isto desenvolver os princípios 
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e diretrizes que permitirão que este objetivo seja 
alcançado.134 Assim, o grupo de colaboradores 
deve responder à pergunta “O que queremos 
criar?”.135 Este objetivo comum cria o sentimento de 
coletividade que dá coerência às diversas 
atividades na organização e muda a relação dos 
colaboradores com a empresa.136 

A quarta disciplina é o aprendizado em 
equipe e versa sobre transformar as aptidões e 
conhecimentos, de modo que o grupo desenvolva 
capacidades e inteligência maiores que apenas a 
soma dos talentos individuais.137 A principal 
característica das equipes não alinhadas com os 
objetivos, é a perda de energia. A aprendizagem 
grupal é o processo de alinhamento e evolução da 
capacidade deste grupo criar resultados que os 
membros realmente desejam. São então 
necessários dois elementos: a criação de um 
objetivo comum e o domínio pessoal. Entretanto 
mesmo as equipes com objetivos definidos e 
formadas por colaboradores talentosos, podem não 
adquirir conhecimentos. Com isso, existem ainda 
três dimensões fundamentais para auxiliar o 
processo grupal da aprendizagem. 138 

O primeiro diz respeito à necessidade de 
analisar com discernimento as questões 
complexas. O grupo deve canalizar seu potencial a 
fim de que a inteligência do conjunto seja maior que 
seus componentes. A seguir, existe a necessidade 
de utilizar ações inovadores e coordenadas, onde 
cada membro deve ter a consciência que atua para 
complementar as ações dos outros participantes. 
Deve-se aceitar a influência de membros de um 
grupo sobre outros grupos, onde uma equipe possa 
auxiliar as outras, difundindo técnicas e 
conceitos.139 

 Dessa forma, a análise de certas palavras do 
contexto, como discussão, diálogo, raciocínio e 
pensamento, faz-se necessária.  Na discussão, 
decisões são tomadas, cujo o assunto de interesse 
comum pode ser analisado sob diversos pontos de 
vista, mas tem um objetivo que é ter uma ideia 
vencedora e fazê-la ser aceita pelo grupo. A fixação 
da palavra “vencer” geralmente não é alinhada com 
o objetivo que é dar prioridade à coerência.140 No 
diálogo contudo, as pessoas identificam a natureza 
coletiva do raciocínio, onde diferentes ideias são 
apresentadas como meio de se produzir uma nova 
ideia.141 

Grande parte do raciocínio pode ser 
considerada coletiva, uma vez que se utiliza da 
linguagem a qual, possui uma estrutura 
inteiramente coletiva. Assim, deve-se traçar 
também as diferenças entre raciocínio e 
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pensamento. Raciocínio é o processo em 
andamento e os resultados deste processo são os 
pensamentos. As condições básicas para o diálogo 
existir são: a) Todos os participantes devem expor 
suas suposições; b) Todos os participantes devem 
ser considerados colegas entre si; e c) Deve haver 
a presença de um orientador mantendo o contexto 
do diálogo. A função do orientador é auxiliar os 
colaboradores a manter o domínio do processo e 
dos resultados.142 

A quinta e última disciplina é o raciocínio 
sistêmico, onde é criada uma forma de análise e 
uma linguagem descritiva para compreender as 
forças que atuam e as inter-relações que moldam o 
comportamento organizacional.143 O cerne do 
raciocínio sistêmico é a mudança de mentalidade 
para: a) perceber as inter-relações e não apenas 
cadeia lineares de causa e efeito, e b) Ver 
processos de mudança ao invés dos processos 
instantâneos. Qualquer evento tem influência de 
múltiplas variáveis que atuam simultaneamente. 
Essas variáveis formam um círculo de relações de 
causa e efeito denominadas “processos de 
feedback”. No raciocínio sistêmico a palavra 
feedback tem um conceito mais amplo e define 
qualquer fluxo de influência mútua e recíproca que 
atua em várias direções.144 

A quinta disciplina integra todas as outras, 
fundindo-as na teoria e na prática do ambiente 
organizacional. O todo é maior que as partes. O 
raciocínio sistêmico torna compreensível na 
organização de aprendizagem, uma nova maneira 
de percepção de si e do mundo.145 

  

Mídias sociais digitais (MSD) e redes sociais 
digitais (RSD) 

As tecnologias de comunicação virtuais e os 
dispositivos que as utilizam, fazem parte das 25 
inovações mais relevantes dos últimos 25 anos, 
sendo que a internet é apontada como a principal e 
é considerada o elemento principal da terceira era 
da globalização. Destacam-se assim, três eras da 
globalização formadas: a primeira era estruturada 
pelo transporte, chamada de Globalização 1.0 que 
se inicia em 1492 com as viagens ao Novo Mundo 
até 1800, a segunda é formada pela comunicação 
e a terceira impulsionada pela tecnologia digital.146  

 Não se pode conceber a ideia de que as 
organizações possam existir sem os benefícios que 
a tecnologia oferece. Para quem lida com a gestão 
e desenvolvimento de pessoas, este contexto 
tecnológico é obrigatório, uma vez que se faz 
necessária a conexão com as inovações que são 
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criadas a todo instante. As redes sociais digitais 
(RSD) e as mídias sociais digitais (MSD) como 
LinkedIn, YouTube, Facebook, blogs, WhatsApp, 
hipertextos, entre outros, demonstram uma 
importância significativa para a educação e o 
desenvolvimento corporativo.147 

As MSD e RSD são muitas vezes 
confundidas, mas apresentam características 
distintas, sendo que as RSD formam uma categoria 
das MSD. As MSD se apresentam como uma 
variedade de ferramentas disponíveis que “[...] 
ajudam a acelerar e desenvolver as habilidades de 
conexões, comunicações e colaborações”.148 
Podem ser definidas ainda como: 

“um grupo de aplicativos baseados na internet, 
que se utilizam dos fundamentos ideológicos e 
tecnológicos da Web 2.0 que, por sua vez, permite 
a criação e compartilhamento de conteúdos 
gerados por usuários”.149 

Observa-se com isto, que “mídias” são os 
meios e “sociais” são os relacionamentos, os quais 
objetivam o compartilhamento de informações e a 
estruturação de relações. As MSD dependem das 
interações interpessoais, uma vez que essa 
integração é que vai criar o conhecimento 
compartilhado.150 

As MSD aceleram o desenvolvimento do 
conhecimento coletivo nas organizações, 
conectando colaboradores com conhecimentos 
aparentemente irrelevantes. Quanto mais o 
conhecimento é compartilhado mutuamente entre 
indivíduos e organização, mais se desenvolvem as 
sabedorias coletivas, bem como a inovação numa 
espiral de efeitos cumulativos e cíclicos.151 As MSD 
abrangem todos os recursos que se servem da 
internet para existir e se comunicar por meio de 
elementos como áudio, vídeo, texto e imagens para 
que possam combinar ou favorecer a troca de 
conhecimento.152 

 A utilização das MSD está presente na 
maioria das atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de talentos organizacionais, uma 
vez que disponibilizam as informações mais 
rapidamente que as formas convencionais de 
comunicação, possibilitando que os colaboradores 
aprendam uns com os outros, trazendo à tona 
conhecimentos tácitos e explícitos, expandindo-os 
gradativamente.153 As diferenças entre MSD e as 
mídias tradicionais podem ser observadas a partir 
de cinco propriedades distintas:154 

1) Alcance: ambas possibilitam escala e 
capacitam a organização para atingir uma 
audiência global; 
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2) Acessibilidade: as mídias tradicionais 
necessitam permissão para sua utilização e 
dependem de recursos protegidos, por vezes nas 
mãos de empresas privadas ou órgãos 
governamentais. As MSD são amplamente 
disponibilizadas a zero custo ou extremamente 
baixo para todos os usuários da web; 

3) Usabilidade: a produção/geração das mídias 
tradicionais é normalmente restrita aos 
profissionais especializados. As MSD têm a sua 
geração/consumo de conteúdo, amplamente 
facilitados pelo uso de interfaces amigáveis – não 
necessitam em sua maioria de conhecimentos e 
habilidades específicas para serem operadas; 

4) Atualidade: a distribuição e divulgação dos 
conteúdos de mídias tradicionais podem ser lentas. 
O conteúdo gerado a partir das RSD é instantâneo 
com correções/atualizações imediatas. 

5) Permanência: os conteúdos da mídias 
tradicionais uma vez publicados, não podem mais 
ser modificados. As publicações das MSD podem 
ser alteradas, comentadas e editadas 
instantaneamente.  

Existem ainda 10 utilizações para as MSD, 
ressaltando-se que possuem caráter extremamente 
mutável, dada a velocidade que as inovações neste 
contexto continuamente se sobrepõe:155  

1) Publicação:  notícias (em sites como o BBC), 
blogs (usando o Bloggerou o Wordpress), de  
qualquer tipo de conteúdo (Wikia) e enciclopédias 
(Wikipedia); 

2) Compartilhamento: fotos (Flickr), vídeos  
(YouTube), músicas/rádio (LastFM), apresentações 
em powerpoint (Slideshare) e experiências de 
compras sociais (Amazon); 

3) Discussão/conversação: Skype, Google e 
WhatsApp; 

4) Redes Sociais/comunidades- Facebook, 
Orkut, MySpace, Linkedin; 

5) Microblogging: publicações curtas, 
normalmente restritas a menos de 200 caracteres, 
como o Twitter e microblogs corporativos; 

6) Lifestream: nomenclatura criada para 
denominar o fluxo de interações entre indivíduos 
nas redes sociais, composto por mensagens, fotos, 
documentos e outras mídias, comentados pelos 
membros. São múltiplas as possibilidades, como 
planejamento de eventos (Socializr, Meetup) ou 
discussões grupais com os contatos sociais, 
funcionalidade também presente em redes sociais 
como Facebook; 
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7) Livecast: canais multimídia criados por 
usuários para transmissão de vídeos e programas 
ao vivo como o Justin.Tv e o Y!Live; 

8) Mundos Virtuais: como o Second Life e o 
Habbo; 

9) Jogos Sociais: jogos online como 
xadrez, dama, quebra-cabeças, cassino, jogos de 
cartas, etc; e 

10) MMO - (Massive Multiplayer Online Game): 
jogos online que comportam centenas ou milhares 
de jogadores ao mesmo tempo, como World of 
Warcratt. Os MMOs são também suportados em 
consoles de videogames, como o PS3 da Sony, 
Xbox da Microsfot e Wii da Nintendo.  

Por sua vez, RSD são as páginas na internet 
que permitem a utilização dos recursos com foco na 
interação, permuta de informações, junção de 
ideias em torno de interesses compartilhados entre 
seus membros.156 Referem-se também às teias de 
relacionamentos formadas em canais da web que 
promovem a criação de comunidades online e a 
interação dos participantes. Quando uma rede de 
dispositivos conecta pessoas ou organizações, 
recebe a denominação de RSD. Em outros termos, 
pode ser descrita como um grupo de pessoas 
conectadas por um conjunto de relacionamentos 
sociais, sejam eles por amizade, trabalho 
corporativo ou troca de informações.157 

Um fator de extrema relevância a ser 
observado nas RSD, é o desenvolvimento e 
fortalecimento de valores próprios dos indivíduos 
ao utilizarem estas estruturas virtuais. Isso ocorre 
pela relação direta e simultânea com inúmeras 
pessoas sem que se perca a informalidade das 
interpelações, enquanto que nos contatos 
interpessoais diretos isto seria quase impossível. A 
intenção das mensagens que se utilizam das RSD 
vêm carregadas de autenticidade havendo certa 
credibilidade na informação de forma 
espontânea.158 

As RSD e as MSD nas organizações se 
configuram como suporte aos processos de gestão 
da informação e conhecimento. A sua utilização 
pode ser formal e estruturada, uma característica 
das grandes organizações, quanto desestruturado 
e informal, como se apresenta nas PMEs. 
Independente da proporção e tipo do negócio, o 
fundamental na aplicação destas estruturas digitais 
é definir uma utilização adaptada à empresa: 
delimitação do público-alvo, compreensão 
aprofundada do comportamento online dos 
colaboradores para gerar conhecimento, 
comunicação, interação e engajamento com a 
cultura organizacional.159 
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A tecnologia permite a comunicação direta 
com os trabalhadores sem a necessidade de canais 
tradicionais. Estes canais livres de comunicação 
desconstroem os processos históricos tradicionais 
da comunicação organizacional, uma vez que 
pode-se comunicar com qualquer colaborador, a 
qualquer hora e em qualquer lugar.160 Não obstante, 
deve-se salientar que o elemento que a tecnologia 
da informação pode disseminar é apenas a 
informação e a esta por si só, não cria aprendizado. 
A informação só pode auxiliar o desenvolvimento 
organizacional quando se tem prévio conhecimento 
daquilo que é apresentado. Apenas a partir deste 
contexto, é que a informação pode ser modificada 
para produzir novos conhecimentos.161  

 

O setor de Recursos Humanos e as novas 
tecnologias 

Para que exista a absorção da cultura 
organizacional e desenvolvimento de soluções 
inovadores como elemento de competitividade, o 
compartilhamento do conhecimento deve ser 
constantemente desenvolvido e incentivado. 
Principalmente porque por meio da busca coletiva 
por novas soluções para as demandas 
organizacionais é que se desenvolve um clima de 
confiança mútua para mudanças corporativas.162 

A tecnologia digital, age como força motriz 
nas organizações, não pode ser revertida e seu 
impacto só aumentará. Para o autor, o setor de 
recursos humanos (RH) precisa estar preparado 
para acolher a diversidade e adequar-se aos novos 
tipos de treinamentos. Robbins (2015) cita Peter 
Drucker, acadêmico e consultor da área de 
administração, que define como trabalhadores do 
conhecimento, aqueles colaboradores cujo o 
trabalho é centrado na aquisição e aplicação de 
informações. A produtividade deste indivíduos 
baseia-se ainda, na capacidade de utilizar as novas 
tecnologias para localizar e utilizar informações 
para tomar decisões.163 

 A tecnologia da informação tem um efeito 
positivo sobre a Administração de Recursos 
Humanos (ARH), que atua como principal fonte de 
informações nas organizações. Os Sistemas de 
Informação de Recursos Humanos (SIRH), 
colaboram para que os profissionais de ARH 
possam fortalecer as relações de comunicação com 
o colaborador interno.164 Nota-se porém, que a 
tecnologia da informação não deve ser um fim em 
si mesma, pois ela apenas divulga as informações. 
Os indivíduos aprendem realmente quando existem 
mudanças basilares na sua maneira de perceber o 
meio em que estão inseridas e quando existem 
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alterações significativas de suas capacidades.165 

Nos processos de aprendizagem tradicionais 
utilizam-se instrutores e tutores internos 
contratados validados pela organização. Além 
disso, a aprendizagem ocorre a partir de uma série 
de disponibilidades do instrutor, do gestor e do 
aluno. Com os recursos das MSD os colaboradores 
podem aprender também com os seus pares na 
empresa e não apenas com instrutores formais. 
Podem aprender na hora em que precisam e não 
apenas em um momento específico, trata-se de 
uma educação colaborativa em tempo real.166 

 Se no modelo tradicional empresarial só 
havia uma comunicação do topo para a base, hoje 
a informação e o conhecimento devem percorrer 
todas as direções da organização e em todos os 
momentos. Cada colaborador deve ser, ao mesmo 
tempo emissor e consumidor de informação, num 
processo cíclico. As RSD e MSD potencializam 
essa troca de informações incessantes, ampliando 
o conhecimento do empregado em relação às 
atividades organizacionais.167 

 A Web 2.0 e seus subprodutos, inicialmente 
foram incorporadas no RH pelas atividades do 
treinamento e desenvolvimento (T&D), onde se 
constatou serem estes elementos relevantes fontes 
de captação e avaliação de talentos. Entretanto, 
devido ao baixo custo de implantação, diversidade, 
familiaridade que as pessoas já possuem e o seu 
potencial no desenvolvimento dos colaboradores, o 
uso destas ferramentas pode ser utilizado também 
em outros subsistemas do RH (fig.5). Do ponto de 
vista dos custos envolvidos, que é um fator limitante 
significativo, o impacto é reduzido. Muitas destas 
ferramentas são gratuitas e geralmente não 
requerem uma infraestrutura interna, minimizando 
também a participação de setores da tecnologia da 
informação.168 

Como todo processo de mudança 
organizacional, a implantação das RSD e MSD 
poderá acarretar resistências por parte dos 
colaboradores. Em relação ao gestor de RH 
significa adicionar mais atividades ao seu cotidiano 
repleto de afazeres. Pode-se entretanto começar a 
implantação destas ferramentas virtuais com 
projetos piloto em uma equipe ou setor da empresa 
com o auxílio dos gestores, acompanhando o seu 
uso, avaliando os resultados e fazendo os ajustes 
necessários.169 
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Fonte: Adaptado de Negreiros (2015).  

 

Um erro comum na implantação deste tipo de 
serviço, é introduzi-lo na organização sem avaliar o 
real impacto no ambiente de trabalho dos 
colaboradores.170 Deve-se perceber que as 
ferramentas virtuais por si só, não resolverão as 
demandas organizacionais.171 Conhecer os tipos, 
as variantes e a amplitude dessas ferramentas é 
essencial. Deve-se portanto:172 

1) Conhecer as opções das MSD e RSD; 

2) Analisar a cultura organizacional envolvida; 

3) Verificar os limites dentro da realidade atual; 

4) Definir qual ferramenta mais se adequa aos 
diversos setores da organização; 

5) Qual atividade será desenvolvida; e 

6) Qual grupo teria ganhos significativos com 
determinada ferramenta. 

Uma significativa barreira para a implantação 
das MSD, é que esta ferramenta é vista apenas 
como instrumento de aprendizado formal. Isto é, a 
imagem da sua implantação e utilização está 
vinculada a setores especializados ou tutores 
contratados/validados pela organização.173 O 
aprendizado pode envolver algum tipo de 
treinamento, mas vai além. Programas de 
treinamento geralmente são pontuais e não 
promovem um aprendizado sistêmico para os 
indivíduos inseridos no ambiente organizacional. O 
aprendizado acontece no dia-a-dia e ao longo da 
carreira profissional.174 A ideia do aprendizado 
formal está tão impregnada que tem-se a 
percepção de que aprendizagem se resume 
apenas aos cursos aprendidos em ambientes de 

170 Idem. 
171 COELHO (2016); SENGE (2016). 
172 COELHO (2016) 
173 SCHLOCHAUER (2014). 
174 SENGE (1998). 
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ensino tradicionais ou criados pelas instituições. 
Contudo, a maior parte do processo de 
aprendizagem do adulto ocorre nos ambientes 
informais.175 

 Destarte, quando se aprende informalmente, 
não se contabiliza como aprendizado. Com esta 
visão, os colaboradores continuam usando as RSD, 
MSD e mobiles apenas para a aprendizagem com 
estrutura formal e com resultados questionáveis. 
Entretanto, também são formas de aprendizagem 
organizacional: 

1) Ler: livros, artigos, e-mails com conteúdo 
informativo, blogs e sites; 

2) Assistir vídeos: para resolver problemas ou 
buscar novos assuntos; 

3) Participar de redes sociais digitais: pode-se 
encontrar conteúdo utilizável ao navegar nas 
centenas de posts das redes sociais. Também, os 
comentários de outros usuários podem funcionar 
como fóruns de discussão; e 

4) Falar com outras pessoas; pode-se tirar 
dúvidas de trabalho por meio de SMS, WhatsApp. 

 

Metodologia 

O presente trabalho pode ser descrito pela 
abordagem como indutivo, qualitativo e analítico. 
Partindo-se de dados particulares e 
suficientemente constatados por meio da presente 
pesquisa, foi observada uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. 
Pode-se desta forma afirmar que: 

“[...] as premissas de um argumento indutivo 
correto sustentam ou atribuem certa 
verossimilhança à sua conclusão. Assim, quando 
as premissas são verdadeiras, o melhor que se 
pode dizer é que a sua conclusão é, 
provavelmente, verdadeira”.176 

Define-se pesquisa qualitativa como aquela 
que se utiliza de textos como material empírico ao 
invés de números. Utiliza a estrutura da construção 
social das realidades em estudo, interessando-se 
pelas realidades em estudo. A pesquisa qualitativa 
procura estudas os elementos em seus contextos 
naturais, tentando entender ou interpretar os 
fenômenos, em termos dos sentidos que as 
pessoas lhes atribuem.177 

Pesquisadores qualitativos investigam o 
conhecimento e as práticas dos atores envolvidos. 
A pesquisa qualitativa por sua vez, demonstra uma 
variedade de perspectivas e de realidades sobre o 
objeto, partindo dos significados sociais e 
subjetivos que a ele se relacionam. As inter-
relações são descritas no contexto concreto e real 
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177 FLICK (2009a). 

do fenômeno e explicadas em relação a este. Leva-
se em consideração neste tipo de pesquisa, que os 
pontos de vista e as práticas possuem distinção 
devido às variadas perspectivas e contextos sociais 
a eles relacionados.178 

A abordagem analítica de pesquisa se 
preocupa com a identificação dos fatores que 
contribuem para a ocorrência dos fatos, fenômenos 
e processos que preenchem a realidade. Ocupa-se 
também com o porquê ou o modo que os 
fenômenos acontecem, para que o conhecimento 
da realidade seja aprofundado além das primeiras 
aparências.179 

Quanto à pesquisa de campo foi utilizado o 
método exploratório-descritivo, que é a 
investigação empírica, com o objetivo de formular 
questões acerca do uso das mídias e redes sociais 
digitais como fator de desenvolvimento para o novo 
colaborador, descrevendo os fenômenos inter-
relacionados. Por meio do método exploratório-
descritivo foi possível ainda, desenvolver hipóteses, 
e aumentar a familiaridade do pesquisador com o 
fenômeno.180 

Como método de observação direta 
intensiva, foi utilizada a entrevista com gestores de 
empresas, para se obter determinados aspectos da 
realidade. Este método foi particularmente 
benéfico, pois foram obtidas provas a respeito dos 
objetivos, os quais os indivíduos pesquisados não 
têm consciência, mas que orientam o seu 
comportamento. A entrevista é um encontro de 
duas pessoas, para que uma delas obtenha 
informações sobre determinado assunto. Certas 
vantagens foram observadas resultantes do 
processo de entrevista:181 

a) Possibilitou meios diretos e satisfatórios para 
estudar uma ampla variedade de fenômenos 
relacionados ao tema; 

b) Permitiu a coleta de dados sobre um 
conjunto de atitudes comportamentais típicas; e 

c) Permitiu evidenciar dados não constantes do 
roteiro de entrevistas. 

 Quanto aos procedimentos para a obtenção 
dos dados foram utilizados, inicialmente a pesquisa 
bibliográfica e posteriormente o contato direto com 
gestores do setor terciário, uma vez que estes tipos 
de procedimentos se adequavam à especifidade do 
presente trabalho. Pode-se definir a pesquisa 
bibliográfica como um apanhado geral sobre os 
trabalhos mais relevantes já publicados e que são 
revestidos de importância por fornecerem dados 
pertinentes ao tema. A partir do suporte desse 
material foram descobertos indícios e subsídios 

178 FLICK (2009b). 
179 SANTOS (2006). 
180 MARCONI e LAKATOS (2010). 
181 Idem. 



  
 

relevantes para o trabalho.182 

As atividades de pesquisa de campo 
iniciaram-se no dia 02 de junho e prosseguiram nos 
dias 14 e 29 de junho respectivamente. Foram 
entrevistados três gestores do setor terciário que 
atuam em atividades distintas (supermercado, 
padaria e instituição de ensino superior). Para a 
delimitação da população controle, foram 
escolhidos gestores que: 

1) Atuassem em empresas de médio ou grande 
porte (EMP ou EGP), de acordo com a classificação 
quanto ao número de empregados como critério de 
classificação do porte das empresas utilizado pelo 
SEBRAE; 

2) Atuassem em empresas de pequeno porte 
(EPP), de acordo com a classificação quanto ao 
número de empregados como critério de 
classificação do porte das empresas utilizado pelo 
SEBRAE; 

3) Atuassem em empresas com o setor de 
recursos humanos estruturado; e 

4) Atuassem em empresas que não 
possuíssem o setor de recursos humanos 
estruturado. 

Se enquadra na categoria de microempresa 
(ME), aquela empresa que possui até 9 
empregados no setor de comércio e serviços e 19 
na indústria. São definidas como empresas de 
pequeno porte (EPP), aquelas que possuem de no 
setor de comércio e serviços de 10 a 49 
empregados e 20 a 99 empregados no setor de 
indústria. São consideradas empresas de grande 
porte (EGP) as que possuem mais de 100 
empregados no setor de comércio e serviços e mais 
de 500 empregados na indústria.183  

As empresas que os dois primeiros gestores 
atuam - o supermercado e a instituição de ensino 
superior – se enquadram na definição de empresas 
de grande porte, enquanto a padaria se enquadra 
na definição de empresa de pequeno porte do 
SEBRAE. 

Foi solicitado ao pesquisador que enviasse 
por e-mail, o roteiro da entrevista (apêndice 02) 
contendo as perguntas que seriam utilizadas, para 
prévia avaliação das empresas. Foram impostas 
também por parte dos entrevistados restrições em 
relação a identificação das empresas onde a 
pesquisa foi aplicada: a) que o nome dos gestores 
seria mantido em sigilo; b) que o nome e os dados 
da empresa onde a pesquisa foi realizada, como 
endereço e nome social não seriam divulgados;  

A escolha de aplicação da entrevista para 
gestores foi influenciada pelo contexto 
organizacional que estão inseridos e que estes 
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profissionais possuem uma percepção dos 
processos que envolvem o negócio e os 
colaboradores. Os discursos foram captados no 
próprio ambiente de trabalho do entrevistado por 
meio de dispositivo eletrônico e posteriormente 
transcritos e avaliados. As entrevistas foram 
previamente agendadas e no encontro os seguintes 
procedimentos foram executados: 

O pesquisador apresentou os comprovantes 
fornecidos pelo NIP – ICESP, que o validava como 
tal, bem como nome e objetivo do trabalho 
científico; 

1) Foram fornecidos aos entrevistados os 
termos de Autorização de Uso da Imagem 
(Apêndice 01);  

2) Foi esclarecido ao entrevistado que o 
pesquisador só participaria para ler as perguntas e 
que não expressaria sua opinião acerca das 
perguntas apresentadas; 

3) Foi dito que ao pesquisado que este teria 
toda a liberdade e todo o tempo necessário, para 
expor a sua opinião sobre os assuntos referentes 
às perguntas e que o seu anonimato seria 
totalmente preservado; 

4) Foi feita uma breve explicação sobre os 
significados das MSD e RSD. 

Portanto, no processo da entrevista foi 
utilizada a observação estruturada, não 
participante, individual e efetuada na vida real.184 
Realizou-se em condições controladas por meio de 
questões abertas, previamente elaboradas, para 
que fossem respondidos pelos discursos os 
propósitos preestabelecidos.  Foi ainda seguido um 
roteiro previamente estabelecido, sendo que no 
decorrer da entrevista não foram feitas alterações 
referentes às perguntas. O pesquisador teve 
contato com o grupo participante mas não integrou-
se a ele, sendo apenas o espectador, embora 
ordenando e dirigindo as perguntas. 

 

Análise e discussão dos resultados 

No processo de adaptação do novo 
colaborador, as organizações perdem uma 
quantidade relativamente grande de tempo e 
recursos ao tentar utilizar métodos tradicionais para 
tentar integrá-lo ao ambiente de trabalho.  
Necessita-se portanto, que sejam produzidos novos 
e inovadores métodos de gestão e repasse de 
conhecimento, os quais valorizem os 
conhecimentos que o colaborador traz consigo, 
utilizando-se das mídias e redes sociais digitais sub 
aproveitadas nas empresas, para gerar a 
valorização mútua entre empregados e 
organizações. 

squisas/mpes_numeros/MPE_conceito_empregados.pdf.  
Acesso em 03 de Maio de 2016. 
184 MARCONI e LAKATOS, op. cit. 
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 O objetivo que o presente trabalho procurou 
investigar foi objetivo analisar a utilização de Mídias 
Sociais Digitais e de Redes Sociais Digitais no 
desenvolvimento do novo colaborador. Foram 
ainda, utilizados para um maior aprofundamento 
nos fenômenos decorrentes do tema proposto, 
subdivisões a partir dos temas específicos a saber: 

a) Formas de estruturar uma adaptação e 
capacitação menos invasiva para o novo 
colaborador por meio das MSD’s e RSD’s; 

b) Utilização das MSD’s e RSD’s gerir o 
conhecimento criado pelo novo membro da 
organização; 

c) Utilização das MSD’s e RSD’s para que o 
novo colaborador atue nas demandas 
organizacionais como emissor de novos 
conhecimentos; e 

d) Setores que podem atuar no uso de MSD’s e 
RSD’s para o desenvolvimento do empregado 
admitido. 

Para identificação dos entrevistados e foi 
elaborada um quadro com as respectivas legendas 
e dados, preservando-se, contudo o anonimato dos 
participantes: 

Participante Legenda Sexo 
Tipo do 
negócio 

Categoria 
da 

empresa 

1 E1 Fem 
Inst. de Ensino 

superior 
EGP 

2 E2 Fem Supermercado EGP 

3 E3 Masc Padaria 
EPP 

Familiar 

Fonte: Quadro de identificação elaborado pelo autor, 
agosto de 2016.  

Seguem-se portanto, a análise e discussão 
dos resultados relativas aos fragmentos dos 
discursos registrados. 

 

Quais os cuidados desta empresa na etapa de 
seleção? 

E1: “A cultura organizacional e como ela é 
importante na organização e o candidato precisa 
saber a cultura da empresa. Também cabe a ele, o 
candidato, fazer uma pesquisa, quando ele é 
convidado a fazer uma entrevista de seleção 
ele ...pesquisar que empresa é essa, que tipo de 
empresa é essa? E inclusive a pessoa que vai fazer 
essa entrevista com ele deixar bem claro a cultura 
da empresa, pra que ele não fique em fase de 
processo de contratação perdido dentro da 
organização”. 

E2: “Bom, nesta etapa, quando o setor responsável 
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– a gente no caso – entrevista o candidato, nós 
procuramos verificar se ele tem as qualificações 
que a empresa pede...se tem as condições 
necessárias pra ocupar o cargo. Então vai ser 
escolhido o candidato que tem além das 
competências, o perfil da empresa, porque essa 
fase é muito importante, porque o funcionário 
errado não vai se...se adaptar e corre o risco de 
ser...desligado e isso traz muitos custos pra 
empresa.” 

E3: “Quem faz a escolha do candidato aqui, sou eu 
ou a minha esposa. Então a gente já sabe o que 
está procurando. O funcionário que a gente procura 
tem que ter certa experiência pro serviço que ele vai 
fazer. A gente prefere contratar pessoas que são 
indicadas. Na conversa com a pessoa se a gente 
se interessa, a gente já passa para ela como é o 
serviço, como é a empresa, pra gente não ter 
problemas no futuro”. 

 A tomada de decisão em relação à 
contratação é uma tarefa que deve ser revestida de 
seriedade e responsabilidade onde certos fatores 
devem ser levados em conta: a) As realizações do 
candidato devem ter mais peso que as suas 
credenciais; b) Preconceitos de raça, idade e 
religião devem ser descartados, uma vez que 
induzem o entrevistador a ver pontos negativos nos 
candidatos; c) Candidatos fortes ameaçam 
gerentes fracos; e d) Candidatos muito qualificados 
provavelmente se sentirão desmotivados no 
trabalho.185   

 É preciso que os atores envolvidos nesta 
etapa estejam em comum acordo com a 
importância de se conseguir a pessoa certa para o 
cargo, entretanto a palavra final de decisão deve 
ser do gestor do setor onde o candidato deverá ser 
alocado. Nas EPP e EMP várias etapas do 
processo de seleção tendem a ser eliminadas.  Por 
adotarem práticas de baixo custo, nem sempre o 
resultado é o mais acertado. Contudo o 
conhecimento que se tem das pessoas é maior do 
que se consegue ter nas empresas de grande 
porte, permitindo uma correção mais rápida das 
decisões equivocadas.186 

A seleção de pessoas funciona como um 
filtro que seleciona dentre vários candidatos aquele 
que apresentam características desejadas pela 
organização. Visa, ainda manter ou aumentar a 
eficácia da organização, bem como a eficiência e o 
desempenho do seu capital humano que este 
processo deve enriquecer.187 Um fragmento de fala 
recorrente e implícito em todos os gestores é a 
preocupação de escolher o candidato que tenha 
além das competências para o cargo, seja alinhado 
à cultura da empresa: “[...] o candidato precisa 
saber a cultura da empresa” E1, “[...] o perfil da 
empresa” E2, “[...] como é a empresa” E3. 

187 CHIAVENATO (2004). 



  
 

Pode-se ressaltar no processo da seleção a 
importância do gestor de qualidade, que pode 
gerenciar o processo de integração já na entrevista 
inicial, quando se busca identificar os valores do 
indivíduo que estejam alinhados aos da 
organização. A adequação do perfil desejado deve 
ser elaborado pelos gestores de RH, norteando o 
processo seletivo com a estratégia de 
competências da empresa. A seleção pode então, 
ser observada como uma etapa importante do 
processo de socialização, na medida que filtra os 
candidatos alinhados aos valores da organização, 
ou predispostos a aceita-los mais facilmente.188 

 

De que modo o recém contratado é apresentado 
à empresa e à cultura organizacional? 

E1: “Eu acredito que seja de uma maneira informal” 
[...] “Começa pelo RH, né? RH, marketing e depois 
chega no setor onde a pessoa vai trabalhar, porque 
a partir do momento que ele chega o gestor tem que 
ter o cuidado de mostrar o ambiente de trabalho, 
porque ele está chegando num ambiente 
totalmente desconhecido pra ele. Hoje quando você 
é contratado, quando você faz o seu crachá e 
automaticamente mandado uma foto (para os 
demais colaboradores da empresa): ‘o novo 
colaborador vai entrar no departamento tal, em tal 
dia, o nome dele é esse...’ (verbalização do gestor). 
Ás vezes dependendo do departamento que ele 
chega o gestor tem o cuidado de sair com ele nos 
demais departamentos [...] mas nem sempre isso 
acontece. Eu acho que é invasivo... eu acho que 
ninguém trabalha com eles de uma forma muito 
clara qual é a cultura daquela empresa, até porque 
nem mesmo o funcionário que trabalha na empresa 
não conhece bem a cultura dela. Então eu não... 
não vejo que todas as empresas façam esse 
processo de... formal de mostrar pra pessoa que 
chega qual é a cultura. Na maioria das vezes a 
gente vai aprendendo no dia-a-dia”. 

E2: “Lá no processo de seleção o candidato já vai 
tendo uma ideia de como as coisas funcionam aqui 
na empresa. Quando ele é contratado então 
algumas informações dele, [...] são disponibilizadas 
na intranet pros outros colaboradores saberem que 
tem uma nova pessoa sendo admitida [...]. O RH já 
passa para o gestor onde o novo colaborador vai 
atuar, a função de apresentar a empresa os outros 
colegas e tudo mais. Isso na verdade já fica 
subentendido. Mas também é comum, o gestor por 
causa da rotina que é meio sobrecarregada passar 
para outra pessoa ...  um colega experiente no 
caso, a responsabilidade de apresentar a empresa 
pra pessoa. Ou já houve casos também que isso 
tudo não foi feito e o colaborador novo não foi 
apresentado pros outros setores da empresa, então 
com o tempo foi conhecendo os outros setores por 
ele mesmo. Eu confesso pra você que a cultura é 
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deixada um pouco de lado. É claro que passamos 
rapidamente [...] para o colaborador como deve ser 
a comportamento do dia-a-dia, mas isso vai sendo 
aprendido conforme ele vai se adaptando na 
empresa. Isso é repassado pra ele pelo gestor do 
setor. O colaborador aprende a cultura da empresa 
com o passar do tempo e com os outros colegas”. 

E3: “Quando decidimos mesmo contratar a pessoa, 
nós já fazemos um rápida apresentação dela para 
os outros colegas e mostramos como vai ser... a 
função dela. No primeiro dia fazemos isso de novo 
e a partir daí [...] os outros colegas vão mostrando 
as coisas conforme ela for trabalhando.  Os próprios 
colegas de trabalho vão passando pro novo 
empregado a forma que as coisas funcionam. 
Tipo... de que jeito gostamos das coisas aqui, que 
forma ele tem que tratar os clientes e tanto eu 
quanto minha esposa sempre estamos 
conversando com o funcionário, sabe? ... o que ele 
está achando do trabalho e se tem alguma 
dificuldade”.  

 Nota-se que nas duas primeiras 
organizações o processo de apresentação da 
empresa é feita a partir de setor de RH, do próprio 
gestor do setor e pelos colegas. Na EPP é feita 
pelos próprios gestores e numa etapa posterior, 
repassada para os demais colaboradores. 
Entretanto a vantagem da EPP é a proximidade de 
contato entre o dono do negócio e empregados, 
devido ao porte da empresa.  

Nas EGP observadas, essa etapa nem 
sempre acontece de modo correto. Em certas 
circunstâncias, o gestor do setor que é uma peça 
fundamental na integração do novo colaborador, 
atribui esta responsabilidade à outro empregado. 
Não ocorrerá qualquer efeito negativo ao utilizar o 
“apadrinhamento”, que é a tutoração do novo 
membro por um membro mais experiente da 
organização, desde que se reforce a importância do 
engajamento de todos no processo quando for 
necessário.189 Entretanto é grave o fato do novo 
empregado ser introduzido nas rotinas de trabalho 
sem a devida atenção e supervisão. Percebe-se 
entretanto, que em nenhum dos casos das 
empresas investigadas no trabalho, a socialização 
e posterior integração são tratadas como partes 
fundamentais da influência na absorção da cultura 
organizacional pelo novo contratado.  

Apesar dos tipos de socialização nas 
empresas citadas serem descritas pelos teóricos, a 
maneira com que elas ocorrem carece de 
planejamento, uma vez que são empregadas sem 
clareza na execução e nos objetivos. Se a 
socialização ocorre por meio de um plano 
orientador, acolhimento efetivo e destinado à 
integração, a empresa estará realizando um 
investimento inteligente no crescimento e no 

189 Idem. 



  
 

desenvolvimento do novo membro.190 

 A socialização é mais relevante no momento 
que o colaborador começa a trabalhar, mas ocorre 
ao longo de vários estágios da carreira. Existem 
estratégias para que o novo membro internaliza 
mais rapidamente os conceitos da empresa. Se o 
objetivo é promover um alto grau de similaridade 
entre o novato e os princípios organizacionais uma 
combinação entre uma socialização formal e 
despojada, seria o recomendado. Se a intenção 
preservar a diversidade de pensamento pode-se 
utilizar a socialização informal e individual. Para um 
grupo passivo e coeso estratégias formais, 
coletivas, sequenciais e por despojamento seriam 
as indicadas.191 

A socialização envolve a transmissão de 
valores de pressupostos e atitudes dos 
colaboradores já inseridos no ambiente 
organizacional para os recém contratados.192 
Caberia aos gestores desenvolver ações para a 
implantação da cultura, tendo como prática a 
gestão do recém contratado, para atingir a 
construção de significados compartilhados capazes 
de viabilizar a transmissão de soluções às 
demandas organizacionais.193 Estrategicamente, 
grande parte do comportamento do colaborador 
contratado é o resultado pelo qual tal pessoa é 
processada.194 

 

Qual a principal dificuldade do recém 
contratado ao ser integrado na organização? 

E1: “É a novidade. Tudo é novo, é um mundo novo, 
é a aceitação, é a forma como as pessoas 
trabalham [...] eu acho que... a mudança em si, já 
assusta as pessoas, né? Então ele chegou num 
mundo que ele não conhecia, que ele não estava 
acostumado. Então até que ele se acostume, que 
ele se... integre aquele... aquele ambiente, é um 
pouco difícil”. 

E2: “É ele ter de passar aquele primeiro momento 
de... de estranhamento mesmo. Ele tem que 
conhecer os colegas, a rotina do trabalho, aprender 
coisas novas do trabalho. Tem que sempre ficar, 
procurando o gestor do setor pra esclarecer 
dúvidas. Porque por mais que esse empregado seja 
qualificado, tem sempre alguma informação pra 
aprender da empresa e da função”. 

E3: “Mesmo se o empregado que a gente contratou 
tem uma certa experiência ele tem que saber 
como... como funciona aquele trabalho que ele tem 
que dar conta no final do dia, sabe?  Do jeito que a 
gente quer. Saber que ele tem que em qualquer 
caso de dúvida [...] procurar a gente ou outro 
funcionário que sabe falar pra ele a maneira correta 
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[...] de fazer tal coisa. Até ele conhecer a gente e os 
outros funcionários, ele fica meio deslocado” 

 Todos os gestores relataram nos fragmentos 
de fala, a sensação de estresse do novo 
colaborador diante do novo ambiente e das novas 
situações. Assim, o processo de adaptação desse 
empregado se apresenta como um evento gerador 
de estresse, inseguranças e ansiedades, visto ser 
integrado à uma realidade antes desconhecida. Daí 
a importância de se aplicar meios de socialização 
que sejam mais naturais e menos invasivas para o 
empregado admitido. 

 O primeiro contato abrange, entre outros 
elementos, a transparência do papel organizacional 
e, por fim, a edificação da rede de relações. Pode-
se afirmar que é um processo primário de 
adaptação entre indivíduo-organização-indivíduo, 
proporcionando a comunicação com a cultura, 
trazendo conforto e acolhimento no primeiro 
contato com a nova realidade. Dessa forma, poucos 
elementos na organização tem um reflexo tão 
profundo nos recém contratados como a forma 
como são iniciados no ambiente de trabalho. Se 
porventura, são tratados com indiferença sendo 
deixados à espera de alguém ou serem deixados 
na companhia de procedimentos incompreensíveis, 
ocorrerá um diminuição do desempenho.195  

 As inseguranças do colaborador no novo 
ambiente de trabalho, podem ser provocadas 
ainda, pela velocidade das mudanças gerando 
resistência à socialização e à absorção das rotinas 
de trabalho. Resistências não superadas podem 
favorecer o desligamento do indivíduo da empresa. 
Uma outra dificuldade que pode ocorrer é quando 
ocorrem divergências entre os valores da empresa 
e a pessoa, onde esta manifesta resistência em 
modificar seus valores.196 

 

Os colaboradores têm um claro entendimento 
da missão e da visão da empresa? 

E1: “não, não têm”. 

E2: “Aqui tentamos passar isso às vezes, nos 
primeiros momentos quando o colaborador assume 
as suas atividades, mas depois isso é raramente 
reforçado”. 

E3: “Não”. 

 A missão significa o modo de ser do próprio 
negócio. Por que ele foi criado e para que existe. É 
de fundamental importância que a missão 
compreendida e absorvida de uma maneira 
homogênea pelos colaboradores para haver 
consonância e convergência de metas e objetivos. 
Quanto maior a equipe, maior a necessidade de se 
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detalhar a missão para que os empregados 
entendam. Ao compreender a missão o colaborador 
passa a trabalhar pela causa da empresa e não 
pela empresa. Também como compreendem como 
podem colaborar para o sucesso da missão 
organizacional.197  

A visão é a imagem definida pela empresa a 
respeito do seu futuro ou o que ele quer vir a ser. 
Assim, a visão organizacional indica quais os 
objetivos a serem alcançados. Quanto mais a 
organização divulga a visão, mais os colaboradores 
entenderão o que devem fazer para se chegar ao 
objetivo proposto.198 

  

Como é feita a capacitação do novo 
colaborador? 

E1: “Começa o processo lá no RH, mas quem 
prepara ele definitivamente é o departamento que 
ele vai trabalhar. Porque lá é que estão todas as 
demandas, todas as pessoas, todos os processos, 
todas as rotinas. Então tem que ter alguém lá no 
departamento, por mais que ele tenha experiência 
na área, por mais que ele conheça tudo de 
determinado departamento, tem que ter alguém 
com ele no dia-a-dia, acompanhando ele e 
mostrando como é que o processo funciona, senão 
ele vai ficar completamente perdido”. 

E2: “Nos primeiros dias o colaborador é auxiliado 
pelo seu gestor e vai tendo o apoio também dos 
colegas de trabalho que vão passando... a rotina. 
Nos dias seguintes de pode haver também um 
treinamento rápido no setor para um grupo que [...] 
pode ser dado pelo gestor mesmo. Nesse ponto o 
gestor desse novo empregado tem que ter atenção 
pra perceber se a pessoa está... está se adaptando 
ao serviço. Nós temos batido sempre nessa tecla e 
conversado isso com os gestores, procurado 
conscientizar, porque essa fase de adaptação é 
difícil, mas até isso não é fácil monitorar. Devido à 
quantidade de... de trabalho em cima dos gestores 
nem sempre eles dão a devida atenção pra esse 
colaborador que está entrando na empresa”. 

E3: “Aqui o empregado novo aprende com o mais 
antigo. A gente acha que assim é melhor porque ele 
se entrosa mais rápido com os outros colegas [...] e 
aprende com quem já está lidando com aquele 
serviço todo dia. Mas a gente fica observando pra 
ver se as informações estão sendo passadas da 
maneira certa [...] e também como está sendo o 
relacionamento do funcionário novo com os outros. 
A gente também pergunta sempre pra quem está 
passando o serviço pro novo colega se... se ele está 
conseguindo aprender”.  

 O desenvolvimento/capacitação fazem parte 
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da função de desenvolvimento da gestão de 
pessoas, preocupando-se com a capacitação e 
qualificação do colaborador para executar, de forma 
adequada as atividades que lhe foram destinadas. 
Enquanto o treinamento é um processo de 
assimilação cultural a curto prazo, relacionado à 
otimização do trabalho, o desenvolvimento é um 
processo de longo prazo para aperfeiçoar 
capacidades e motivações para tornar o 
empregado uma peça valiosa da organização e que 
inclui não apenas o treinamento mas também a 
carreira e outras experiências.199 

É possível falar de uma visão compartilhada, 
quando um grupo de pessoas sustenta imagens 
parecidas e assume um compromisso mútuo de 
preservar a visão. Isso significa criar um senso 
comum que reúna as pessoas, onde o trabalho de 
cada um seja percebido como significativo e esteja 
conectado com a razão de existir da organização. 
Esse encadeamento de significados é essencial na 
organização que procura otimizar os processos de 
aprendizagem, que só é possível se os objetos e 
valores têm importância para as pessoas.200  

 Ter profunda clareza quais são os valores 
realmente duradouros na organização, bem como a 
visão e a missão, é um passo fundamental que os 
dirigentes devem dar. Os gestores devem definir 
competências, comportamentos de apoio às 
estratégias da empresa e quais comportamentos 
são inaceitáveis. Obter o alinhamento entre esses 
elementos é o que mais exige esforço do gestor e o 
que revela a sua eficácia.201 

 Cabe ao gestor do setor, juntamente com o 
RH, a responsabilidade de criar condições para a 
aprendizagem generativa, que é aquela que gera o 
que é desejado em momentos de expansão da 
empresa.202 O gestor de pessoas não deixa de ser 
um administrador de RH, pois tem a 
responsabilidade de atuar também nos processos 
de suprimento, aplicação, desenvolvimento, 
manutenção e monitoração dos colaboradores. 
Entretanto a postura deve ser diferenciada na 
medida que se percebe o empregado como 
indivíduo e não mero instrumento para ser utilizado 
de maneira desleixada pela organização. Tratá-lo 
como uma pessoa que investe esforço, aguardando 
o devido retorno pelo empenho.203 

   

Quanto tempo o colaborador está apto para 
desempenhar a função para que foi contratado? 

E1: “No mínimo dois meses”. 

E2: “Mais ou menos dois meses, mas varia de 
pessoa pra pessoa”. 

E3: “Isso depende. Nós já tivemos funcionários que 
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levaram uma semana para aprender o serviço, 
enquanto outros levaram até um mês para fazer 
corretamente o serviço”. 

 Depreende-se dos fragmentos nos discursos 
dos gestores que existe uma variação de períodos 
para que o colaborador possa desempenhar 
corretamente aa atividades organizacionais. Vários 
fatores podem causar mudanças significativas 
neste processo: a não adequação à cultura, a 
socialização invasiva e deficiente, a falta de tutores 
adequados. 

O colaborador tem que gerir ainda, a 
interação compulsória com os demais membros da 
organização e com as expectativas do cargo 
depositadas sobre ele, o que resulta numa falta de 
identificação inicial com a função a ser 
desempenhada. Assim o recém contratado 
experimenta uma ansiedade e ambiguidade 
considerável.204Ocorre um processo bidirecional e 
mútuo onde as partes procuram uma simbiose, 
sendo uma etapa lenta e de difícil adaptação.205 
Percebe-se contudo, que o acolhimento planejado 
do recém contratado, é uma prática que atua como 
facilitadora da aproximação com a organização, 
otimizando o comprometimento organizacional.206 

 

A maioria dos colaboradores da empresa possui 
e utiliza mobiles e/ou computadores 
domésticos? 

E1: “Sim... sim utilizam, utilizam o notebook. A 
gente tem uma intranet onde a gente se comunica, 
então automaticamente quando ele chega na 
instituição é cadastrado um e-mail. O próprio e-mail 
dele ... ele... já está integrado a esse bate papo 
online e ele consegue se comunicar rapidamente 
com os demais”. 

E2: “Sim”. 

E3: “Sim”. 

Foi constatado que a grande maioria de 
colaboradores usam mobiles para comunicação. 
Este fato é uma tendência social contemporânea 
brasileira, como confirmado por dados oficiais. 
Apesar da sua crescente importância o percentual 
de indivíduos que não utilizam a internet é de 51%. 
76% dos brasileiros acessam a internet 
diariamente, com uma exposição média diária de 
4h59 de 2ª a 6ª feira e de 4h24 nos finais de 
semana. Essas pessoas estão em busca, 
principalmente de informações (67%), de diversão 
e entretenimento (67%) e de estudo e 
aprendizagem (24%). Ainda, 65% dos jovens 
brasileiros até 25 anos utilizam a internet todos os 
dias.207 

 Os principais suportes de acesso à internet 
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são o computador (71%), seguido pelo celular 
(66%). (7%) dos brasileiros utiliza tablets para 
navegar. Entre as redes sociais e os programas de 
trocas de mensagens instantâneas mais usadas 
estão o FaceBook (83%), o WhatsApp (58%), o 
YouTube (17%), o Instagram (12%) e o Google+ 
(8%). O Twitter, popular entre as elites políticas e 
formadores de opinião, é utilizado por apenas 5% 
da população.208 

 45% da população ativa brasileira se utiliza 
de alguma rede sócias digital.  De 2015 à 2016, 
houve um aumento de 13% de usuários de redes 
sociais digitais conectados via mobiles, sendo que 
91% da população adulta brasileira possui aparelho 
celular. 

 

Quais as principais RSD e MSD utilizadas na 
empresa?  

E1: “Utilizamos todas, apesar de eu deixar muito 
bem claro de que o WhatsApp não é uma 
comunicação formal [...] se você quer formalizar 
você mande um e-mail [...] com cópia pra que eu 
consiga acompanhar o processo. O que foi dito no 
WhatsApp, fica no WhatsApp [...] não entendo 
como uma comunicação formal. Eu acho ele mais 
voltado pra [...] uma comunicação rápida ali, mas no 
dia-a-dia não, não acho ele uma comunicação 
formal”. 

E2: “Aqui na empresa, nós temos a intranet para 
comunicação entre os colaboradores, temos ainda 
grupos informais no WhatsApp, pra usar para 
enviar mensagens quando os colaboradores estão 
longe o local de trabalho”. 

E3: “Nenhuma”. 

 Percebe-se aqui o sub aproveitamento das 
RSD e MSD na rotina da empresa visto que existem 
inúmeras ferramentas gratuitas disponíveis na Web 
2.0. Ferramentas como LinkedIn, FaceBook, Twiter, 
blogs, entre outras. Podem também ser utilizados 
de maneira aberta, com a possibilidade de se criar 
com custo mínimo Twiter e FaceBook internos 
apenas para os funcionários da organização para 
formar grupos de aprendizagem (fig.5).209 

 

Na etapa de capacitação o novo colaborador é 
incentivado a fazer parte de grupos de sociais 
de produção de novos conhecimentos ou de 
discussão conhecimentos já adquiridos? 

Nenhum dos gestores entrevistados relatou 
que os colaboradores da empresa são incentivados 
a participar de grupos sociais para a produção de 
conhecimentos. 

A capacitação do novo colaborador se refere 
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ao modo formal de aprendizagem aos processos 
formais de aprendizagem a partir de experiências 
como meio de criar vantagens competitivas. Essas 
ações cotidianas direcionadas ao capital humano 
das organizações, é um lugar propício para 
promover a integração e compartilhamento de 
novos conhecimentos. O desafio é partilhar a 
aprendizagem e conhecimentos produzidos na 
capacitação com a organização. Com isso pode-se 
transitar entre a aplicação de novas ideias e a 
geração de ideias uma vez que ter capacidade de 
aprender é a maneira mais eficaz de renovar e 
crescer.210 

 As equipes virtuais usam a tecnologia da 
informática para agrupar os colaboradores, 
fisicamente distantes, para que atinjam um objetivo 
comum e permitem ainda, que os empregados 
colaborem online utilizando as RSD e MSD.211 
Equipes desenvolvem sinergia, onde esforços 
individuais são combinados em um nível de 
desempenho que é maior do que as somas das 
partes isoladas, minimizando as forças que 
retardam as ações.212 São como unidades sociais 
conjuntas que agem dentro de um contexto social 
mais amplo. Nas equipes, está implícita a ideia de 
que os integrantes devem interagir compartilhando 
os conhecimento e as experiências mais 
importantes para que os objetivos propostos sejam 
alcançados.213 

 O desafio é estruturar equipes autônomas de 
trabalho, reduzir os níveis hierárquicos, 
desenvolver gestores que motivem e desenvolvam 
pessoas promovendo o diálogo entre os 
participantes de diversas áreas organizacionais por 
meio dos espaços de aprendizagem e projetos de 
melhoria contínua.214 

 

Na etapa de capacitação o novo colaborador é 
incentivado a produzir novas ideias para as 
demandas da organização? Estas ideias são 
captadas e sistematizadas? 

Todas as respostas dos participantes foram 
negativas. As empresas pesquisadas não induzem 
o colaborador a produzir inovações para as 
demandas organizacionais, tampouco capta e 
sistematiza o conhecimento. 

Um facilitador destes processos seria 
observar o que versa a “Terceira Disciplina” sobre o 
aprendizado em equipe e como transformar as 
aptidões e conhecimentos, de modo que o grupo 
desenvolva capacidades e inteligência maiores que 
apenas a soma dos talentos individuais. A 
aprendizagem grupal é o processo de alinhamento 
e evolução da capacidade deste grupo criar 
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resultados que os membros realmente desejam. 215  

 Ainda pode-se gerir o conhecimento pela 
socialização, pela exteriorização, pela combinação 
e pela internalização. A socialização é o processo 
pelo qual se adquire o conhecimento tácito e se dá 
por meio da troca de experiências. A socialização 
cria e compartilha o conhecimento tácito e ocorre 
de indivíduo para indivíduo. Na exteriorização o 
conhecimento tácito é transmitido por meio de 
analogias e ocorre do indivíduo para o grupo.216  

 Na combinação o conhecimento explícito é 
estruturado por conhecimentos de várias origens, 
quando os colaboradores combinam 
conhecimentos por canais informais e ocorre do 
grupo para a organização. A internalização é o 
caminho pelo qual o conhecimento explícito é 
agrupado ao conhecimento tácito. É pela 
internalização que se adquire um novo 
conhecimento tácito na prática. Ocorre da 
organização para o indivíduo. Enquanto o 
conhecimento continuar tácito, não poderá ser 
amplamente absorvido pelas as pessoas. O 
conhecimento tácito deve ser então, transformado 
em conhecimento explícito. Neste momento o 
conhecimento explícito será novamente 
transformado ciclicamente em um novo 
conhecimento tácito.217  

 

A empresa limita a utilização de redes sociais e 
mobiles pelos empregados? 

E1: “Sim, limita. Inclusive na... no nosso... acesso 
no dia-a-dia, no nosso... computador de uso, não 
tem acesso às redes sociais”. 

E2: “Limitamos sim para que isso não saia do 
controle. A empresa não vê com bons olhos o 
empregado perder tempo com as redes sociais 
dentro do ambiente de trabalho”. 

E3: “Aqui nós não temos muitos problemas com 
isso, é claro que se o funcionário começar a usar 
muito a gente chama a atenção”. 

 A inserção nas MSD e RSD é determinante 
para compartilhamento da informação e do 
conhecimento, uma vez que podem desenvolver 
conhecimentos gerando inovações. Entretanto, 
uma vez que o mundo corporativo depende de 
sistemas de gerenciamento da informação para 
toda a estrutura do negócio, o abuso da internet 
pode se tornar uma epidemia indesejada. Embora 
cada organização tenha sua forma específica de 
lidar com a questão, é preciso estar atento ao modo 
como as RSD e MSD influenciam o colaborador no 
ambiente de trabalho. Pode ocorrer um aumento da 
produtividade quando utilizado corretamente como 
fator de desenvolvimento, mas ao contrário pode 
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refletir de modo severo no desempenho do 
empregado. O fato torna-se mais grave, pois 
mesmo limitando o acesso na intranet corporativa, 
o acesso por meio dos dispositivos móveis 
permanece.218 

Nas três empresas citadas revela-se a 
preocupação dos gestores, sendo que as EGP 
limitam a utilização no ambiente de trabalho para 
evitar a interferência na produtividade. Entretanto 
as RSD e MSD e os mobiles podem ser utilizadas 
como meio de propiciar o desenvolvimento do 
colaborador e desmistificando a imagem de serem 
elementos que funcionam como apenas meras 
distrações. As vendas de smartphones e tablets 
aumentaram em 1.2 bilhão de unidades no ano de 
2014, e ultrapassaram 2 bilhões em 2015. Pode-se 
trilhar outro caminho utilizando-se da força destes 
dispositivos e fazer uso de suas funcionalidades 
para se produzir uma solução educacional 
corporativa (Mobile Learning).219 

 

Quais as principais dificuldades de se 
estruturar um programa de desenvolvimento do 
conhecimento e integração para os 
colaboradores utilizando-se das tecnologias de 
RSD e MSD? 

 E1: “Eu acho que é o tempo e as pessoas 
dispersam muito. A partir do momento que você 
deixa ele ir... para a rede social... você tem que ter 
o cuidado de usar para aquela finalidade e não pra 
se dispersar com outros assuntos que não são do 
dia-a-dia da empresa [...] o brasileiro perde muito 
tempo do dia, duas a três horas do dia com redes 
sociais. Então é um processo de reeducação do 
uso dessas mídias. 

E2: “Então... quando nossos setores ou gestores, 
querem implantar algum projeto novo, nós temos 
que levar em conta a direção da empresa, é ela que 
vai observar a... a viabilidade de implantação. Vai 
querer saber dos custos, se realmente compensa 
financeiramente e... também [...] o tempo que vai 
levar pra ser feito. Na minha opinião, esse tipo de 
projeto que as vezes é viável na teoria pode não ser 
na rotina da empresa. Primeiro a empresa não vê 
com bons olhos o empregado perder tempo nas 
redes de relacionamento [...]. Porque com o tempo 
que o colaborador perde nessas distrações ele fica 
menos produtivo. Outro fator é o custo, pois uma 
estrutura destas pode sair cara e envolve vários 
setores como o do TI que vai ter que fazer toda uma 
estrutura e a empresa vai ter que investir em 
programas além dos que já tem. Ainda tem que ver 
se os colaboradores vão ‘comprar’ essa ideia 
depois de implantada. A curto prazo eu não vejo 
isso como uma prática proveitosa, ainda mais 
porque já investimos em certos cursos de 
treinamento pros colaboradores”. 
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E3: “Acho que é o custo mesmo. Porque pra colocar 
estes serviços aqui, a gente teria que contratar 
empresas especializadas”. 

 De acordo com os gestores as principais 
dificuldades seriam a relativa perda de tempo que 
os colaboradores teriam com o uso de RSD e MSD, 
reforçando-se a imagem que estes elementos são 
na verdade entraves à produtividade 
organizacional. Desta forma não se percebe que 
podem ser utilizadas como fonte de conhecimento 
informal e criação de pensamento tácito. Ainda foi 
citado o uso de mão-de-obra ou empresas 
especializadas e que seriam onerosas para a 
implantação dos recursos digitais. Percebe-se 
ainda que em nenhum momento foi citado os 
benefícios oriundos que estas ferramentas trariam 
em relação à gestão e repasse de conhecimento 
organizacional, revelando uma carência de 
informações e conhecimentos nesta área. 

 Entretanto as organizações poderiam 
beneficiar-se com o uso das MSD e RDS, uma vez 
que várias delas são gratuitas ou com um custo 
reduzido. Ressalta-se porém que um fator limitante 
e de resistência para a utilização deste tipo de 
estrutura é a falta de conhecimento das 
ferramentas, qual o objetivo de serem implantadas 
e a quem elas se destinam.220 

 

Quais setores e pessoas poderiam atuar na 
implantação de um programa que utilizasse as 
tecnologias de RSD e MSD para a socialização, 
a capacitação e a produção/captação de 
conhecimento do novo colaborador em uma 
empresa? 

E1: “Envolveria a assessoria de comunicação, que 
tem a área de criação desses aplicativos, desses 
suportes e todos os envolvidos, os colaboradores e 
os gestores. Porque quem vai trabalhar é que tem 
que entender como funciona”. 

E2: “Bom, primeiro... eu acho... tem que ter o apoio 
direto do setor de TI, pois estes profissionais que 
são os mais indicados pra esse tipo de estrutura. O 
setor de RH também, depois... eu acho que o gestor 
do setor que esses programas vão ser instalados, 
pois é ele que vai incentivar os outros colegas do 
setor a utilizarem essas mídias”. 

E3: “A própria gerência”. 

 

 Pode-se verificar segundo os entrevistados 
E1 e E2, que a implementação de ferramentas 
virtuais no desenvolvimento do colaborador 
contaria com o apoio de setores específicos que 
lidam com a área de informática, relegando ao 
segundo plano a atuação da área de RH. Dessa 
forma percebe-se que é pensamento corrente que 
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estas ferramentas devem ser manipuladas por 
pessoas que possuem conhecimentos técnicos. 
Entretanto foi citada a participação dos gestores do 
setor onde tais ferramentas poderiam ser 
estruturadas.  O terceiro participante delegou esta 
função aos próprios donos do negócio.  

 Neste contexto o RH pode se destacar como 
sendo o principal setor de gestão das MSD e RSD. 
Pode-se com isso agrupar as fases do processo da 
gestão de pessoas e combiná-las com as fases da 
gestão do conhecimento (obter, utilizar, aprender, 
contribuir, avaliar, construir/manter e descartar). 
Dessa forma o planejamento/suprimento do RH 
pode se relacionar com a obtenção e 
compartilhamento de conhecimento, de modo que 
na fase de aplicação do novo colaborador pode-se 
planejar como o capital intelectual será 
administrado (fig.5). Portanto, as organizações 
devem perceber a importância maior do RH que de 
outras áreas (não significando contudo que devam 
ser excluídas do processo) como forma de 
enriquecimento organizacional.221 

 Ainda destaca-se que a informação e o 
conhecimento adquirido por meio da experiência 
dos colaboradores, obtidos pelos meios internos ou 
virtuais, poderão ser combinados com a 
capacidade de inovação. O conhecimento 
armazenado, o aprendizado e a experiência 
adquirida pelos membros da organização, trazem 
valores agregados e vantagem competitiva ao 
negócio.222 

 

Considerações finais 

Esta seção identifica os resultados implícitos 
depreendidos da análise dos dados coletados por 
meio da entrevista com gestores, quanto ao uso de 
MSD e RSD no desenvolvimento do novo 
colaborador. Consoante a isso, esses elementos 
configuram-se como estrutura de comunicação, 
desenvolvimento e de gestão de conhecimento. 

No trabalho desenvolvido observou-se a 
existência de um encadeamento de práticas 
indispensáveis para que a utilização de ferramentas 
virtuais possam ser efetivadas nas organizações 
como fator de desenvolvimento para o colaborador 
recém contratado: a) Processo de recrutamento e 
seleção; b) Processo de internalização da cultura 
organizacional; c) Práticas de socialização 
aplicadas ao novo colaborador; d) Gestão do 
conhecimento; e) Utilização das cinco disciplinas; e  
f) Implantação de MSD e RSD para o 
desenvolvimento do novo colaborador. 

 O primeiro é o processo de recrutamento e 
seleção que deve procurar o candidato que irá 
absorver com maior facilidade a cultura 
organizacional. O próximo elo, é a própria cultura e 
seus processos de internalização que fazem o 
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colaborador perceber a organização de modo 
sistêmico.  

Cita-se também a socialização como próximo 
fator relevante para integrar o colaborador ao meio 
organizacional, adequando-o com mais facilidade 
às novas funções que desempenhará, além de criar 
a percepção de estar realizando algo relevante para 
a empresa e para si mesmo. A gestão do 
conhecimento é o elemento que faz com que o 
conhecimento do novo colaborador seja criado, 
transformado e sistematizado num ciclo infinito. 
Observar o incentivo da visão sistêmica (cinco 
disciplinas) formadas pelo domínio pessoal, 
modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizado em equipe e pelo pensamento 
sistêmico. Por fim, tem-se a implantação das RSD 
e MSD, quais os objetivos e para quem se destina. 

Percebeu-se entretanto, que as práticas que 
as organizações adotam, não contemplam a 
adoção de ferramentas virtuais como fator de 
desenvolvimento organizacional. Verificou-se que 
na etapa da seleção são observados os fatores 
para que o candidato se adeque à cultura da 
empresa. Entretanto as etapas seguintes são 
permeadas por erros visíveis, como a falta de 
cuidados na socialização e ainda erros grosseiros 
como a ausência de programas que internalizem a 
cultura, missão e visão da organização. Soma-se a 
isto o conhecimento superficial dos gestores com a 
própria gestão do conhecimento, o que gera uma 
falsa ideia de que este elemento contribui de forma 
irrelevante para os objetivos organizacionais.  

Um fator preocupante é o pouco peso que a 
cultura assume dentro do discurso dos gestores. A 
cultura organizacional é percebida nas rotinas de 
trabalho como o que pode ou não ser feito. O seu 
campo de atuação é portanto implicitamente 
normativo, mas não é verbalizada e debatida como 
elemento fundamental da coesão 
colaborador/empresa. 

Referente as RSD e MSD, o que se repetiu 
de forma uniforme durante as entrevistas e que 
contraria os estudos elaborados acerca do assunto 
em pauta, é que ferramentas virtuais possuem um 
alto custo de implantação e pertencem ao campo 
dos setores da tecnologia. Contudo, a sua 
implantação deveria ser uma prática estratégica e 
da ação de planejamento do RH, do que da 
orientação técnica da área de TI. Com isso, estas 
ferramentas que poderiam ser utilizadas pelos 
gestores por meio de produtos relativamente 
simples e acessíveis, seguem sub aproveitadas em 
rotinas desgastadas que se repetem.  

Ferramentas de baixo custo como o 
WhatsApp, YouTube, LinkedIn, FaceBook, Twiter 
que deveriam ser utilizadas pelos inúmeros mobiles 
dos colaboradores, são olhados ainda com 
desconfiança pelos gestores que teimam em 
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afirmar que estas estruturas virtuais não são fonte 
de conhecimento, pois não produzem 
conhecimento formal. Porém o conhecimento tácito 
produzido por qualquer mídia ou dispositivo pode 
ser sistematizado e aproveitado na resolução de 
demandas organizacionais, desde que se utilize um 
planejamento adequado à realidade da 
organização. 

Grupos de conhecimento podem ser 
formados pelo WhatsApp para debater sobre as 
demandas organizacionais, desde que observados 
de perto pelos gestores. Vídeos podem ser 
gravados com o próprio celular pelo empregado 
que queira partilhar o conhecimento que aprendeu 
ao longo da sua formação profissional e partilhá-lo 
com os demais colegas da organização pelas redes 
sociais. Pode-se formar grupos temáticos para 
setores específicos e expandi-los para o restante 
da organização para grupos maiores e 
multifuncionais.  

Existem ainda, as visual novels que podem 
ser criadas facilmente pelo gestor de RH a um custo 
baixíssimo, como forma de socialização 
complementar. Esta ferramenta pode ser utilizada 
pelo gestor para revelar visualmente no mobile do 
novo colaborador, como é o funcionamento da 
organização e dos setores da empresa. Pode-se 
ainda, com o seus recursos altamente interativos, 
apresentar o novo membro aos futuros colegas e 
disponibilizar o produto no seu celular assim que for 
admitido, evitando as apresentações invasivas do 
primeiro contato no ambiente de trabalho. 

Percebeu-se portanto com o presente 
trabalho que: a) A implantação de RSD e MSD 
segue um encadeamento de práticas que não é 
utilizado nas organizações; b) Sem a devida 
sequência desses elementos, a implantação das 
ferramentas virtuais é ineficiente ou fica 
inviabilizada; c) Existe uma carência de 
aprofundamento na prática da cultura 
organizacional; d) Não se dá a devida importância 
à socialização e à integração do novo colaborador; 
e) A integração do novo colaborador ainda segue 
métodos desgastados e invasivos; f) Não existe 
uma forma continuada de afirmação da missão, da 
visão e dos valores compartilhados; g) A 
implantação de ferramentas virtuais ainda passa 
pelo conceito de que deve ser feita por áreas 
operacionais como o TI e não é praticada como um 
fenômeno estratégico; h) A gestão do conhecimento 
ainda é pouco compreendida e valorizada; i) A 
gestão do conhecimento tácito não é reconhecido 
como conhecimento aproveitável; e j) O 
pensamento tácito criado pelas RSD e MSD são 
informais e percebidos como elementos pouco 
relevantes para o crescimento da organização. 

Verifica-se desta forma, organizações que 
limitam o uso do compartilhamento de 
conhecimento que as RSD e MSD podem 
disseminar, ao lado de uma sociedade que se 

adequa mais e mais aos avanços tecnológicos. 
Assim, faz-se necessária uma nova maneira de 
pensar, uma nova perspectiva observando os 
conceitos revelados pelos estudos disponíveis, 
para que as novas tecnologias não fiquem limitadas 
às formas superficiais de utilização para 
colaboradores e organizações. 
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APÊNDICE 01 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu,______________________________________________________(nome),_________

_____________ (nacionalidade), portador da Cédula de Identidade RG nº 

_________________, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha 

imagem em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de 

comunicação destinadas à divulgação ao público em geral, desde que não haja 

desvirtuamento da sua finalidade de pesquisa científica, captada na pesquisa para 

artigo científico e elaborada com o apoio do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NIP), Setor 

De Ciência e Pesquisa das Faculdades ICESP / PROMOVE de Brasília, para o VIII 

Simpósio de Iniciação Científica de 2016. 

A presente autorização é concedida a título gratuito ao pesquisador KLEYBER SANTANA 

PORTO e ao orientador do projeto LUIS AUGUSTO ROCHA DO NASCIMENTO, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, 

em todas as suas modalidades. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

mantendo o meu anonimato se assim o desejar, sem que nada haja a ser reclamado a título 

de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

 

 

Brasília, ____ de ________________, de 2016. 

 

 

 

____________________________________________________________ 
Assinatura do participante 
 

Deseja manter o anonimato no artigo?     SIM______      NÃO______ 

 

 

 

 



  
 

APÊNDICE 02 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1. Quais os cuidados desta empresa na etapa de seleção? 

2. De que modo o recém contratado é apresentado à empresa e à cultura 

organizacional? 

3. Qual a principal dificuldade do recém contratado ao ser integrado na 

organização? 

4. Os colaboradores têm um claro entendimento da missão e da visão da empresa? 

5. Como é feita a capacitação do novo colaborador? 

6. Quanto tempo o colaborador está apto para desempenhar a função para que foi 

contratado? 

7. A maioria dos colaboradores da empresa possui e utiliza mobiles e/ou 

computadores domésticos? 

8. Na etapa de capacitação o novo colaborador é incentivado a fazer parte de 

grupos de sociais de produção de novos conhecimentos ou de discussão 

conhecimentos já adquiridos? 

9. Na etapa de capacitação o novo colaborador é incentivado a produzir novas 

ideias para as demandas da organização? Estas ideias são captadas e 

sistematizadas? 

10. A empresa limita a utilização de redes sociais e mobiles pelos empregados? 

11. Quais as principais dificuldades de se estruturar um programa de 

desenvolvimento do conhecimento e integração para os colaboradores utilizando-se 

das tecnologias de RSD e MSD? 

12. Quais setores e pessoas poderiam atuar na implantação de um programa que 

utilizasse as tecnologias de RSD e MSD para a socialização, a capacitação e a 

produção/captação de conhecimento do novo colaborador em uma empresa? 

 


