
Como não estranhar os códigos da nova casa  
 
 
Observar hábitos dos colegas é fundamental para quem entra numa empresa. 
 
Você já está há duas... três... quatro semanas no novo emprego e ainda não conhece 
os padrões de comportamento da empresa? Tipo: não sabe como seu chefe reagirá se 
você insistir em algo de que ele discorda? Ou qual é o nível de formalidade nas 
reuniões da empresa? Não se assuste: não é mesmo da noite para o dia que os 
profissionais conseguem decifrar certos códigos da nova empresa — regras que não 
estão escritas em lugar algum, mas que lhes permitem agir com a desenvoltura 
adequada. Mas é bom lembrar que quanto mais rapidamente eles entenderem a 
chamada cultura da organização, mais eficazes eles serão. 
 
Identificar a filosofia da companhia não é tarefa das mais fáceis, avisam consultores. 
Mas é possível quando o novo funcionário começa a reparar, por exemplo, na 
comunicação entre colegas (tom de voz, uso de gírias, grau de intimidade), na 
arrumação do escritório, no relacionamento com a chefia , na postura da equipe 
durante uma reunião, na reação da firma diante de erros e no nível de burocracia 
reinante. 
 
— A cultura da empresa é, na verdade, um conjunto de regras implícitas que rege o 
comportamento das pessoas dentro da firma. Novos empregados só pegam esses 
valores com o tempo e após muita, muita observação no trabalho — afirma a 
consultora Jacqueline Resch, da Resch Recursos Humanos. 
 
— Só de olhar os sócios de um negócio, um novo funcionário tem como perceber seus 
valores. Afinal, eles se repetem pela empresa. Assim, pode-se saber se o ambiente é, 
por exemplo, formal ou informal e se as pessoas são tensas ou não no dia-a-dia — 
acrescenta a consultora Adriana Fellipelli, diretora da RightSaadFellipelli.  
 
Na dúvida, o profissional deve perguntar a outro colega como agir diante de uma 
determinada situação, dizem consultores. Erra, no entanto, quem pensa que este 
processo de adaptação é de responsabilidade única e exclusiva do profissional. As 
empresas também fazem sua parte: elas desenvolvem estratégias de integração para 
que o novo funcionário possa entender os procedimentos de rotina e a cultura 
organizacional. 
 
É o que faz a AmBev. Lá, todo funcionário novo participa de um programa de 
integração — palestras e treinamentos que mostram como a empresa funciona. A 
esses profissionais a companhia ainda oferece seu manual de cultura, que mostra o 
que ela valoriza no ambiente. 
 
— É difícil dizer em quanto tempo a adaptação acontece. Mas esses instrumentos 
ajudam muito porque o novo funcionário passa a se familiarizar com nossa filosofia — 
diz Elisabeth Furiati, especialista em RH da empresa. 
 
Segundo Mauro Melo, sócio da consultoria K2, a não-adaptação à cultura de sua firma 
é, sem dúvida, uma das razões da alta rotatividade em sua empresa. E, por isso, ele 
tenta dar a quem busca uma vaga algumas informações sobre a empresa. Como 
práticas de rotina, autonomia nas tarefas, ética e relacionamento entre colegas e 
clientes: 
 



— Então, no próprio processo de seleção, o profissional tem uma noção de como 
trabalhamos, do nosso ritmo. Isso é bom porque ninguém leva susto quando chega 
aqui e só deixa um outro emprego, por exemplo, se o desafio for tido como 
interessante.  
 
Jacqueline acrescenta que o profissional deve ter uma postura crítica em relação aos 
valores da empresa. Ou seja, é preciso sempre se colocar e não ser apenas um 
multiplicador de idéias: 
 
— Seguir a cultura é importante, sim. Mas desde que não represente um choque aos 
valores do próprio profissional. 
 
O Globo 02/11/2003 


