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RESUMO
Esta pesquisa teve como contexto geral a iniciação de jovens no ambiente profissional por meio do Programa Jovem
Aprendiz. Durante agosto de 2016 e abril de 2017 foi realizada uma pesquisa com adolescentes de 14 a 18 anos que
estavam em seu primeiro emprego. Foram aplicados questionários a eles e aos seus orientadores com o objetivo de
analisar  como os  conhecimentos  adquiridos  pelos  aprendizes  na  teoria  têm sido  agregados às  empresas  em que
trabalham a partir da relação mútua de compartilhamento de conhecimento estabelecida entre aprendiz e empregador.
Com uma análise  de  percepção  dos  aprendizes  e  seus  orientadores  em relação  ao  desempenho,  pró-atividade  e
capacidade de comunicação estabelecidos que criam condições favoráveis para o compartilhamento de conhecimento
entre as partes, esta pesquisa concluiu que, ainda que apenas em pequena escala, esse compartilhamento acontece na
prática e os aprendizes aprimoram seu ambiente de trabalho com os conhecimentos oferecidos e aplicados em suas
rotinas de trabalho. 

PALAVRAS CHAVE: compartilhamento de conhecimento; aprendizes; programa jovem aprendiz.

1 INTRODUÇÃO

Em 2010, conforme o IBGE, o Brasil possuía 19.539.047 jovens de 13 a 18 anos, o que
demonstra que há um grande número de jovens em idade de iniciação à vida profissional. Em nosso
país é permitido o trabalho ao jovem que tenha a partir de 14 anos, de acordo com o disposto na lei
10.097  (BRASIL,  2000).  A  referida  lei  assegura  ao  jovem  o  registro  em  carteira  de  trabalho,
remuneração  equivalente  ao  salário  mínimo/hora,  ou  condição  mais  favorável,  além  de
acompanhamento de matrícula e frequência do aprendiz à escola, quando não estiver concluído o
ensino fundamental, e estar inscrito em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação
de entidade apta a fornecer capacitação técnico-profissional metódica. 

Todavia, dentro desse contexto de trabalho específico em que alguém que está adquirindo
conhecimentos  em curso  técnico-profissional  busca  colocá-los  em prática  em seu  ambiente  de
trabalho e, ainda, busca novos conhecimentos nesse mesmo ambiente, surgem algumas questões:
os conhecimentos adquiridos por esses jovens em seus cursos seriam compartilhados por eles em
suas ocupações? Eles estariam preparados para propor ideias em seus ambientes de trabalho a fim
de  melhorar  os  processos  dos  quais  fazem  parte?  Ainda,  teriam  condições  propícias  em  seu
ambiente  para  esse  compartilhamento  de  conhecimento?  E  por  fim,  o  conhecimento  dos
empregadores ou outros trabalhadores das empresas é compartilhado com esses aprendizes?

Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi analisar como os conhecimentos adquiridos pelos
aprendizes na teoria têm sido agregados às empresas em que trabalham a partir da relação mútua
de  compartilhamento  de  conhecimento  estabelecida  entre  aprendiz  e  empregador.  Os  objetivos
específicos traçados para se alcançar o objetivo geral foram: i) verificar se os jovens aprendizes têm
contatado seus empregadores para oferecer-lhes sugestões de melhorias no desempenho de suas
tarefas; ii) conhecer a abertura que as empresas têm oferecido para que os aprendizes possam
expor suas ideias e propostas de melhoria; iii) averiguar de qual forma uma proposta de melhoria
apresentada por um aprendiz é desenvolvida quando aceita pela empresa e qual a participação do
aprendiz nesse processo; e iv) avaliar se a forma de comunicação estabelecida entre as partes tem
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favorecido o diálogo e estimulado o compartilhamento do conhecimento do aprendiz por parte da
empresa e vice versa.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A  natureza  da  pesquisa  foi  qualitativa  e  a  técnica  de  coleta  de  dados  utilizada  foi  o
questionário. Foram aplicados três questionários, sendo o primeiro com doze questões abertas e
fechadas, aplicado em agosto de 2016 durante o horário de aula dos aprendizes. Nessa coleta de
dados, 58 aprendizes participaram,  com idades oscilando de 14 a 18 anos e escolaridades entre
ensino fundamental e primeiro ano de graduação. Foram necessários aproximadamente 10 minutos
para que o questionário fosse respondido por eles. Esse primeiro questionário objetivava conhecer
como o compartilhamento de conhecimento estabelecido entre aprendiz e orientador era percebido
pelo aprendiz. 

O segundo questionário, cuja finalidade era identificar como o aprendiz é percebido pelo
orientador quanto ao compartilhamento de conhecimento, foi direcionado aos orientadores, que são
as  pessoas  que  acompanham as  atividades  dos  aprendizes  na  empresa.  Este  questionário  foi
enviado  por  e-mail  a  cada  orientador,  contendo  nove  questões  abertas  que  versaram sobre  o
desempenho  e  acompanhamento  dos  aprendizes  na  empresa,  foram  retornados  44  desses
questionários entre os meses de novembro de 2016 e janeiro de 2017. 

A aplicação do terceiro questionário aconteceu em abril de 2017 em sala de aula, continham
seis  questões entre  abertas  e fechadas sobre  sua autoanálise  de desempenho na empresa.  A
estimativa  de  tempo de  resposta  foi  de  10 minutos.  Dessa última amostragem participaram 57
aprendizes. A aplicação desse questionário teve como objetivo verificar se o compartilhamento de
conhecimento entre as partes sofreu alteração desde a aplicação do primeiro questionário.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No  período  da  adolescência,  ingressar  no  mercado  de  trabalho  é  uma  entre  diversas
experiências novas típicas do período. Guimarães e Romanelli  (2002) citam, entre as mudanças
desta fase da vida, as novas formas de sociabilidade dos adolescentes com esferas diferenciadas da
vida social devido à vivência de sentimentos conflitantes buscando autonomia e independência dos
pais e adultos e amparo no grupo de pares. 

Oportunizar a esses jovens o primeiro emprego traz a possibilidade de ensinar-lhes novas
responsabilidades, que extrapolam o ambiente escolar e ocupam o tempo ocioso de forma produtiva.
Além disso, no desenvolvimento do programa de aprendizagem é preciso aliar, obrigatoriamente,
atividades teóricas e práticas, conforme a Lei nº. 8.069 Art. 62 que diz: 

 
Aprendizagem é o instituto destinado à formação técnico-profissional metódica de adolescentes
e jovens, desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas e que são organizadas em
tarefas  de  complexidade progressiva.  Tais  atividades são  implementadas por  meio  de  um
contrato  de  aprendizagem,  com  base  em  programas  organizados  e  desenvolvidos  sob  a
orientação e responsabilidade de entidades habilitadas. (BRASIL, 1990).
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Como  o  aprendiz  receberá  conteúdos  teóricos  e  vivenciará  a  prática  no  ambiente  de
trabalho, faz-se necessário conhecer como tem acontecido o compartilhamento de conhecimentos e
verificar como o aprimoramento contínuo dos envolvidos tem sido percebido pelas partes.

Antes de ser compartilhado, o conhecimento precisa ser criado.Takeuchi e Nonaka (2008, p
94) afirmam que “na criação do conhecimento tenta-se ver todo o quadro da realidade interagindo
com outros que a vejam a partir de outros ângulos (...)”. Conforme a perspectiva apresentada por
esses  autores  percebe-se  que  a  interação  é  capaz  de  criar  novos  conhecimentos,
consequentemente apresentando formas de padronizar processos e até mesmo trazer melhorias
para que a empresa possa tornar os novos conhecimentos disponíveis a demais colaboradores de
diferentes setores. 

Internamente, as empresas precisam identificar os conhecimentos que ali existem e fazer
sua  gestão.  Na  literatura  acadêmica  cunhou-se  o  termo  Gestão  de  Conhecimento  (GC)  para
denominar  essa  busca  por  gerir  o  conhecimento,  composto  por  modelos,  ciclos,  práticas  e
ferramentas.  O ciclo  de  Gestão do Conhecimento  é  composto  por  etapas  que caracterizam as
diversas  configurações  ou  processos  da  gestão  do  conhecimento  dentro  das  organizações.  Há
diversos tipos diferentes de ciclo de GC na literatura.  Neste trabalho será considerado o ciclo de
Gestão do Conhecimento proposto por Menegassi  (2016) que considera quatro grandes etapas:
captura e criação do conhecimento; armazenamento; compartilhamento e disseminação; e aquisição
e aplicação, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 01: Ciclo de Gestão do Conhecimento
Fonte: elaborado pelas autoras, adaptado de Menegassi (2016).

Em captura e criação de conhecimento enquadra-se a absorção por parte da empresa do
conhecimento  que  é  individual  para  que  possa  ser  transformado  em coletivo  e  organizacional.
Também denominado de  conhecimento  tácito  (particular)  com potencial  de  ser  transferido  para
conhecimento explícito (capaz de ser codificado para entendimento e uso coletivo). 

Em armazenamento,  compartilhamento e disseminação,  Menegassi  (2016)  menciona ser
difícil abordar os temas de forma separada devido à proximidade que têm entre si, sendo que em
alguns momentos são pressupostos um do outro e em outros sobrepõem-se em certo sentido. O
armazenamento é a capacidade de codificar os conhecimentos para que eles possam ser acessados
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e transferidos por mais pessoas. Compartilhamento e disseminação refere-se à capacidade de unir
aquele que sabe o assunto àquele que está disposto/precisa aprender. 

Aquisição e aplicação é quando a empresa se apropria do novo conhecimento e passa a
usá-lo internamente. Compreende também a inovação em alguma forma de sua metodologia de
trabalho; inovação entendida também como pequenas mudanças que podem otimizar a metodologia
de trabalho, pois, conforme Menegassi (2016) tudo aquilo que representa algo diverso do que já foi
feito e que pode trazer benefícios inclusive para processos internos deve ser considerado inovação. 

Novas propostas de trabalho podem advir dos colaboradores em qualquer momento de sua
estadia na empresa, sejam eles novos ou mesmo antigos no trabalho. Para que todo o ciclo possa
acontecer é preciso que tanto as pessoas estejam dispostas a compartilhar, quanto o ambiente seja
capaz de estimular o compartilhamento, como uma via de mão dupla, conforme Terra (2005). 

 

Figura 02: Gestão do conhecimento
Fonte: O Grande Desafio Empresarial (TERRA, 2005, p. 77).

O  compartilhamento  do  conhecimento  é  a  etapa  do  ciclo  de  Gestão  do  Conhecimento
tratada nesta pesquisa. De fato, trata-se de um dos processos mais esperados e estimulados pelas
práticas de GC, uma vez que traz a possibilidade tanto de aumento do conhecimento individual
como da própria criação de conhecimento organizacional, que é um dos propósitos principais da GC.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Nesta  seção  são  apresentados  os  resultados  obtidos  nos  questionários  iniciando  pelo
quadro  01,  que  demonstra  de  forma  resumida  quais  foram  as  questões  aplicadas  no  primeiro
questionário. 

 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Quadro 01: Perguntas do questionário 01 direcionado aos aprendizes

Perguntas de percepção individual (7 questões) Perguntas relacionadas à pró-atividade (5 questões)

1)  De  quem foi  a  decisão  de  fazer  um curso  de
aprendizagem? 2) Por que o curso de aprendizagem
é bom? 3) O que aprendo nas aulas teóricas, uso no
trabalho?  4)  Meu  orientador  me  ensina  coisas
novas?  5)  Meu  orientador  conversa  comigo  sobre
meu desempenho? 6)  Meu orientador pede minha
opinião para propor melhorias? 7) A empresa pede
ajuda para melhorar seus processos?

8) Procurei meu orientador para propor melhorias? 9) Já tentei
propor melhorias em meu setor ou na empresa? 10) Gosto de
dar  sugestões  para  melhorar  nossas  atividades?  11)  Porque
gosto/não gosto de dar sugestões de melhoria?. 11) Se alguma
sugestão foi aceita, como foi aplicada? 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Optaram  por  fazer  o  curso  e  começar  a  trabalhar  por  decisão  própria  43  aprendizes,
enquanto 15 atribuem aos pais a responsabilidade da decisão de começar a trabalhar. Concordam
que um curso de aprendizagem os favorece por ser uma chance de começar a construir seu futuro
profissional 57 aprendizes. Para 45 adolescentes os conteúdos das aulas teóricas tem aplicação em
sua prática de trabalho, 13 não reconhecem essa aplicabilidade. 

Para  20  aprendizes,  sempre  aprendem  coisas  novas  com  o  orientador,  para  32
questionados às vezes algo novo é aprendido e seis identificam que nunca aprendem nada novo. No
que tange à iniciativa própria,  18 aprendizes nunca procuraram seu orientador para propor uma
melhoria, 32 reconhecem que os procuram às vezes e sete dizem sempre sugerir melhorias. 

Consideram que recebem feedbacks de seu desempenho 22 aprendizes, com sugestões de
melhoria. Para 11, mesmo que sem sugestões, recebem retorno; 17 identificam apenas às vezes.
Não  têm  sua  opinião  relevada  pelos  orientadores  36  aprendizes.  Para  22  dos  adolescentes
trabalhadores, seus orientadores pedem sua opinião para promover melhorias.   Cinco aprendizes
não gostam de fazer sugestões, 29 disseram eventualmente sugerir algo e 24 entrevistados sempre
oferecem sugestões. Sobre a tentativa de sugerir melhorias, houve predominância da resposta de
sempre tentar ajudar, conforme o gráfico 01:
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setor de sugestões 
minhas

Gráfico 01: Proponho sugestões de melhorias
Fonte: elaborado pelas autoras.
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Quanto  às  sugestões  de  melhorias,  vários  aprendizes  citaram  suas  vivências  e  foram
selecionadas algumas que continham maior detalhamento da proposta: “Estamos em um processo
de troca de pastas nos arquivos e eu e a estagiária demos uma sugestão de reaproveitarmos as
pastas velhas para fazer repartições dos arquivos, e a minha orientadora adorou a ideia e passamos
a fazer esse processo.” Ou “No caso de entrega de documentos (...) eu sugeri que começasse a ser
feito protocolo de discriminação do documento para a pessoa conferir o que recebe e assina.” Houve
respostas que indicavam que as sugestões objetivavam reconhecimento: “(..) se a sugestão que (...)
for acolhida, vou ser mais valorizado.” Casos em que aprendizes que se demonstraram inseguros ao
expor suas ideias, “Não gosto pois tenho vergonha de acabar falando algo sem sentido”.

No segundo questionário aplicado aos orientadores, as questões foram formuladas em três
blocos e as perguntas foram elaboradas conforme apresenta o quadro 02.

Quadro 02: Perguntas aplicadas no questionário dos orientadores

Como o aprendiz é percebido
pela empresa

Como o aprendiz é percebido pelo
orientador

Como a pró atividade dos
aprendizes é percebida pela

empresa

1) A empresa contratar aprendizes,
a seu ver, é bom ou ruim? O que o
leva a ter essa opinião?
2) A empresa adota uma postura
de  diálogo  com  o  aprendiz  para
facilitar  o  compartilhamento  do
conhecimento entre o aprendiz e a
empresa?  De  que  modo  essa
interação acontece? 
3) Alguma ideia apresentada pelo
aprendiz foi aplicada na empresa?

4) O jovem aprendiz em idade escolar
assumir ainda a vida profissional, ajuda
ou atrapalha esse jovem a seu ver? 5)
Dedicar  parte  do  meu  tempo  para
ensinar  um aprendiz  é  algo  prazeroso
ou apenas faz parte do meu trabalho?
6) Enquanto orientador do seu aprendiz,
quanto  do  seu  percentual  de  horas
trabalhadas,  é  dedicado  para  ensinar-
lhe coisas novas?
7)  Qual  é  o  maior  ponto  positivo  e  o
negativo  na  forma  de  trabalho  desses
jovens?

8) O aprendiz acompanhado por você
é  engajado  com  as  atividades
desenvolvidas por ele? Quais atitudes
dele justificam essa resposta?
9) O aprendiz demonstra pró atividade
apresentando  ideias  que  contribuam
para o bom/melhor funcionamento da
empresa,  conforme  os  aprendizados
do curso? Justifique, por favor.

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Contratar aprendizes é uma boa iniciativa, segundo 57% das opiniões. Em 25% dos casos a
experiência é muito boa e 18% consideram ótima a oportunidade. Entre os benefícios destacam-se
as oportunidades fornecidas pela empresa. Todas as respostas foram favoráveis à contratação de
aprendizes, como se pode perceber em: “auxilia o aprendiz a chegar ao mercado de trabalho com
mais  maturidade  e  responsabilidade”, “(...)  o  fato  de  o  menor  ter  contato  com  o  trabalho  em
diferentes níveis e relacionamentos interpessoais ajuda-o na desenvoltura que terá mais a frente
quando efetivamente estiver no mercado de trabalho”. 

Para 41 questionados, trabalhar na adolescência auxilia no processo de transição para a
vida adulta. Entre as observações de benefícios destacaram pontos como “(...) o envolvimento do
jovem com o programa de qualificação (...)  o  distancia de situações de vulnerabilidade”.  Foram
citados  exemplos  de  crescimento  do  aprendiz  como  “(...)  conforme o  tempo vai  passando,  ele
percebe  o  funcionamento  e  a  cobrança  (...)  e  seu  comportamento  vai  se  desenvolvendo  e  se
moldando a necessidade”. 

Foram coletados ainda exemplos que apresentaram que o desenvolvimento do aprendiz
excedeu o ambiente corporativo, “(...) Havia um menor que possuía problemas dentro do seu lar e
(...) foi tendo mais responsabilidades e inclusive ajudando nas atividades domésticas(...)”. Em 4,5%
dos casos a atividade de orientar os aprendizes é muito prazerosa; para 70,5% dos questionados a
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atividade é prazerosa; concordam que é prazerosa e também faz parte do seu trabalho 18% das
pessoas. 

Entretanto 7% acreditam que orientar os aprendizes é apenas parte do seu trabalho. Entre
os depoimentos coletados notou-se a percepção de aprendizado como via de mão dupla, como em
“é prazeroso (ensinar),  porém depende do interesse do aprendiz,  pois um indivíduo que deseja
aprender sempre é gratificante ensinar. No entanto quando não há interesse por parte deste, se
torna desgastante.”  Acerca do engajamento dos aprendizes: 82% reconheceram engajamento; 7%
não percebem engajamento e 11% perceberam atitudes engajadas às vezes. 

Sobre pro atividade em aplicar no trabalho o que aprendem no curso teórico, em 68% dos
casos notou-se que esta característica está presente, em 27% não se notam atitudes proativas e em
5% essa condição ocorre às vezes. Em 98% dos casos, os orientadores afirmaram que a empresa
adota uma postura de diálogo e compartilhamento de conhecimentos com os aprendizes. As formas
de contato que oportunizam o diálogo citadas foram: conversas informais; diálogo com o orientador e
com toda a equipe;  reuniões eventuais,  individuais e com a equipe; quando é percebido algum
desvio de comportamento. 

Sugeriram ideias que puderam ser aplicadas em 30% dos casos. As sugestões propostas
pelos aprendizes foram relativas ao processo de trabalho desenvolvido pelo próprio aprendiz, como
“ela deu dicas de uma melhor maneira na distribuição dos jornais e revistas, me procurou (...) depois
nos reunimos,  discutimos e eu aprovei  a  sua sugestão.”  Sobre ensinar  coisas novas durante o
horário de trabalho,  30% dos questionados disse fazer isso diariamente, em 32% essa atenção
ocorre  quando  há  algum problema,  20% disse  dar  pouca  atenção  e  2% afirmou  dar  bastante
atenção. 

Foram elencados pontos positivos de trabalhar com jovens aprendizes, sob o ponto de vista
do  orientador,  características  como:  aprendizagem;  amadurecimento;  aspectos  financeiros;  não
possuírem vícios do trabalho; aprender a tomar posturas maduras e responsáveis e auxílio com as
demandas do departamento. Foram citados como pontos negativos: falta de interesse em aprender;
deficiência de conhecimento no início; perda de interesse e falta de comprometimento ao longo do
tempo; imaturidade; falta de responsabilidade; impedimento de efetivação quando são menores na
data  de  término  de  contrato.  O  terceiro  e  último  questionário  –  destinado  aos  aprendizes  -
contemplou seis questões relacionadas à sua atual percepção sobre trabalho e seu crescimento
profissional/pro atividade, participação da família no trabalho, conforme ilustra o quadro 03.

Quadro 03: Perguntas aplicadas no segundo questionário aos aprendizes
Crescimento Profissional Participação da família

1)Participar do programa de aprendizagem, conciliar escola e estudo, me tornou
mais? 2) Aprendi muito com meu orientador? 3) Nos últimos seis meses sugeri
melhorias para o meu setor/empresa? 4) Usando uma palavra ou frase, expresse
o  que  representa  para  você  a  palavra  trabalho?  5)  Como  você  avalia  seu
crescimento profissional ,hoje você tem atividades de maior responsabilidade do
que no início do contrato? Atribua a si uma nota de zero a dez para avaliar seu
desempenho.

6) Explique como foi/é a participação
de sua família em seu trabalho.

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Sobre  conciliar  escola,  estudo  e  curso,  37  se  disseram  mais  felizes;  quatro,  mais
estressados  e  29  se  sentem  melhor  preparados  para  o  mercado  de  trabalho.  47  aprendizes
aprenderam  muito  com  seu  orientador  e  10  afirmam  terem  aprendido  pouco.  Não  ofereceram
sugestões  de  melhoria  32  aprendizes.  Entre  as  25  respostas  que  propuseram  melhorias,  as
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sugestões foram de mudanças de métodos de trabalho nos ambientes que são de responsabilidade
do aprendiz organizar. 

Sobre o que representa a palavra trabalho, as respostas mais citadas foram: experiência de
vida; dinheiro; força de vontade; realização; orgulho; oportunidade; persistência; responsabilidade;
aprendizado; evolução; passagem de criança para adulto; gratificante; esforço; vitória; compromisso;
objetivo; dedicação; troca de conhecimento; e aprender e praticar. As notas atribuídas a si mesmos
para avaliar seu desempenho, segundo uma escala de zero a dez, foram expressas no gráfico 02,
em que o eixo horizontal  representa as notas e o eixo vertical  a quantidade de aprendizes que
atribuiu tais notas: 
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Gráfico 02: Notas atribuídas aos aprendizes por si próprios
Fonte: elaborado pelas autoras.

Nesta pergunta os aprendizes sentiram-se mais a vontade para expor como avaliaram seu
crescimento profissional, conforme os depoimentos a seguir:

“Hoje eu tenho uma responsabilidade maior do que no início do contrato; pago contas altas,
troco cheques com valores altos, me avalio com nota 10 estou sempre querendo fazer o meu melhor
para ter elogios” S. 17 anos.

“Sim, com o tempo fui ampliando minhas atividades e fazendo atividades diferentes. E o
relacionamento  com os colegas de  trabalho foi  ficando melhor,  assim pude ir  participando das
atividades deles.” A. P. S. 17 anos.

Sobre a participação da família no curso e no trabalho as respostas variaram entre pais que
participaram  apenas  no  início  do  contrato,  providenciando  as  documentações  necessárias  à
contratação, até pais que se preocupam perguntando como foi o dia ou providenciando marmita para
levar ao trabalho. 

Com  as  informações  coletadas  foi  possível  notar  –  em  resposta  ao  primeiro  objetivo
específico:  verificar  se  os  aprendizes  têm  contatado  seus  empregadores  para  oferecer-lhes
sugestões de melhoria no desempenho de suas tarefas – que a maior parte se demonstrou pouco
proativa, procurando seus orientadores para propostas de melhoria apenas às vezes, ou nunca.
Para os orientadores, contudo, a participação é satisfatória na maior parte dos casos. 

Conhecer a abertura das empresas aos aprendizes para exporem suas ideias e propostas
de melhoria - conforme o segundo objetivo específico desta pesquisa - permitiu verificar que há uma
satisfação dos jovens nesse aspecto. A maioria afirmou que o orientador conversa com eles sobre o
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seu desempenho. Quase a totalidade dos orientadores assumiu que a empresa adota uma postura
de diálogo no compartilhamento de conhecimento, contudo, sobre a empresa pedir sugestões, a
maioria  dos  aprendizes  apontou  esta  como  uma prática  não  comum.  Esses  dados  respondem
também ao quarto objetivo específico que era o de avaliar se a comunicação estabelecida entre as
partes tem favorecido o diálogo e estimulado o compartilhamento de conhecimento dos aprendizes
com a empresa e vice versa. 

Ao buscar respostas ao terceiro objetivo específico – averiguar de qual forma uma proposta
de melhoria apresentada por um aprendiz é desenvolvida quando aceita pela empresa e qual a
participação do aprendiz nesse processo – verificou-se que as propostas são sempre direcionadas à
atividade desenvolvida pelos aprendizes, conforme notou-se no caso em que o aprendiz criou um
protocolo de recebimento das correspondências, pois era ele quem realizava as entregas. A mesma
situação foi percebida quando, em conjunto com a estagiária, outra aprendiz sugeriu uma forma de
reutilizar pastas antigas, pois trabalhava no arquivamento.

Unidas,  as  questões  respondem  o  objetivo  geral  da  pesquisa,  de  analisar  como  os
conhecimentos adquiridos pelos aprendizes na teoria têm sido agregados às empresas em que
trabalham a partir da relação mútua de compartilhamento de conhecimento estabelecida na relação
entre empregador e aprendiz.

5 CONSIDERAÇÕES

Conclui-se  nesta  pesquisa  que  há  aprendizes  oferecendo  opiniões  e  sugestões  em
situações  rotineiras  e  em  alguns  casos  elas  são  efetivamente  acatadas  e  o  aprendiz  tem
participação  ativa  e  integral  nesse  processo.  Identificou-se  que  uma  expressiva  parte  dos
aprendizes,  embora  assuma  sempre  tentar  ajudar,  adota  uma  postura  passiva,  aguardando  os
comandos de seu orientador sobre o que fazer, como e quando. A ausência dessa proatividade em
sugerir melhorias não foi  identificada como um problema por parte dos orientadores, da mesma
forma, embora sem quantificar o tempo de atenção despendida ao adolescente, os orientadores
afirmaram estarem disponíveis sempre que necessário. 

De posse dessas informações, entende-se que a comunicação ocorre de maneira casual e
direta entre aprendiz e orientador, de caráter tácito para tácito, e existe a satisfação de ambos, bem
como  o  compartilhamento  de  conhecimento,  derivado  também  da  comunicação  que  flui  com
naturalidade ao longo das atividades. 

O conhecimento compartilhado com os aprendizes, ao que se constatou, não atende todas
as etapas do ciclo de gestão de conhecimento, contudo, dado o nível hierárquico do público alvo
desta pesquisa, notou-se que ainda que, apenas em pequena escala, os aprendizes são capazes de
aprimorar seu ambiente de trabalho com os conhecimentos oferecidos e aplicados em suas rotinas
de trabalho. 

Para pesquisas futuras sobre o tema, sugere-se também o uso de outras metodologias para
não  somente  analisar  como  ocorre  o  compartilhamento  do  conhecimento  nessa  relação  entre
empregador  e  aprendiz,  mas  também  propor  algumas  ferramentas  ou  práticas  de  Gestão  do
Conhecimento  que  possam auxiliar  neste  processo.  A  pesquisa  ação  poderia  ser  um caminho
metodológico apropriado a essa proposta.
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