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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo retratar sobre a integração dos 

novos colaboradores nas empresas e orienta-los como será a sua adaptação nas 

atividades propostas pela organização.  Firmando que os novos funcionários terão 

novas metas e objetivos que gradualmente será aperfeiçoado durante sua adaptação 

na empresa. Sendo assim, serão orientados sobre as informações (metas, culturas, 

normas, visão, valores entre outros) que durante sua experiência terá um melhor 

desempenho e qualificação do trabalho que irá exercer. 
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INTRODUÇÃO  

Neste artigo iremos trabalhar a importância de ter um setor voltado para a 

integração e orientação dos novos colaboradores nas indústrias, com o intuito de 

fazer com que eles tenham uma melhor visão do local de trabalho e a função que 

irão exercer no setor.  

Este setor contribui muito para a sociedade, pois as pessoas que iram 

interagir para o crescimento das indústrias, já entraram com uma noção do que 

faram e como faram para ajudar a empresa e a si mesmo para que ambos possam 

crescer.  

A dificuldade das empresas em implantar a gestão de pessoas muitas vezes, 

é pelo simples fato de não terem pessoas qualificadas para atender as demandas; 

pois como é um tema amplo a cada dia, há uma nova mudança e jeito de se 

integralizar e orientar novos colaboradores.  

Segundo Chiavenato (1999), “a gestão de pessoas é a função na 

Organização que está relacionada com provisão, treinamento, desenvolvimento, 

motivação e manutenção dos empregados”. Consequentemente, a não implantação 

de gestão na organização, não terá um crescimento profissional tão gratificante.  

Qual a melhor maneira de orientar, integrar e adaptar um colaborador no seu 

novo meio de trabalho?  

Fazer com que colaborador se sinta parte do novo meio de trabalho, que ele 

tenha uma satisfação e motivação trabalhando com que goste da área que ira atuar, 

tendo uma delimitação para não ultrapassar seus limites.  

A empresa vê o colaborador que quando satisfeito e motivado consegue 

colaborar com mais eficácia, tornando-se uma peça insubstituível para a 

engrenagem que move a empresa, provou-se essencial para o sucesso da 

organização. Investir em pessoas é uma das fontes mais importantes para que uma 

empresa seja bem-sucedida.    

http://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/piramide-maslow-motivacao-profissional/


 

 
 

 
 

O objetivo geral é identificar os principais elementos que auxilia na 

orientação e integração de novos colaboradores, buscando motivar os funcionários e 

tornando cada vez mais participante nas atividades organizacionais.  

Tendo ainda como objetivos específicos:  

1° Descrever os conceitos de gestão de pessoas e seus principais objetivos;  

2° identificar as necessidades dos novos colaboradores para que sejam bem 

recebidos na empresa; 

3° analisar as atitudes de um novo colaborador para um melhor desempenho no 

emprego. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Gestão de Pessoas é o departamento de mera importância dentro da 

organização, responsável pelos processos pessoais de todos os colaboradores, 

ocorre desde a contratação até demissão dos mesmos. Dentro do programa existem 

dois itens que são fundamentais para a empresa, que são: a orientação e a 

integração de novos colaboradores. 

A gestão de pessoas é contingencial e situacional, pois dependem 
de vários aspectos como a estrutura organizacional adotada, a cultura que 
existe em cada organização, as características do contexto ambiental, o 
negócio da empresa, os processos internos e outras variáveis importantes 
(CHIAVENATO, 1999). 

  
O colaborador será orientado quanto ao modo que estará sendo 

introduzido a uma nova equipe, e qual será seu papel fundamental para 

o desenvolvimento tanto do colaborador quanto a ajuda que está ofertando a equipe. 

Seu rendimento com o tempo poderá ser afetado, por isso orientar sobre 

as possíveis causas e efeitos são sempre importantes, para que o 

colaborador esteja preparado para o futuro empresarial que irá prosseguir.     

 Para Vergara (1999, p.38) “competência é uma capacidade específica de 

executar a ação em um nível de habilidade que seja suficiente para alcançar o efeito 

desejado”. A competência é uma das partes principais das organizações, pois 

quando as empresas contratam pessoas competentes, ela tem a possibilidade de 



 

 
 

 
 

desenvolvimento e de crescimento muito maior, pois quanto maior o número de 

pessoas competente maior a chance da empresa se desenvolver no mercado de 

trabalho. Sendo assim muitas organizações são referência em seu processo de 

produção e desemprenho, pois economizam tempo e dinheiro e reduz o estres e 

melhora a qualidade de vida dos colaboradores, possibilitando assim um maior 

crescimento profissional. 

Conforme os teóricos comentam e comprovam os novos modelos de gestão 
buscam processos flexíveis, orientados à missão, à visão e aos valores da 
empresa, abertos a mudanças de paradigmas e adaptados às demandas 
provocadas pela globalização para que esta mantenha uma vantagem 
competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, instaure uma cultura e um 
clima organizacional que atraiam e motivem a equipe de trabalho (KNAPIK, 
2008, p.37). 

 
O melhor e sempre estimular o colaborador para ter um bom desempenho, 

pois poderá trazer benefícios tanto para a empresa quanto para si mesmo, o 

indivíduo assim saberá o que a empresa espera dele e poderá atender as 

necessidades da empresa com mais facilidade.    

As pessoas são a chave para as empresas alcançarem seus objetivos. 
Através delas, as empresas conseguem fazer acontecer, pois são elas que 
detêm o conhecimento e que podem trazer aprendizados e novas 
aplicações práticas para as organizações (SCATENA, 2010 p.173). 

 
O fator humano deixa sua posição operacional para ocupar um espaço de 

destaque como fator estratégico de gestão empresarial. 

A qualificação do profissional adquire uma característica cíclica e continua. 

O profissional carece de aprender e reaprender continuamente acumular 

conhecimento, transformar informações criar novas ideias e novos processos, 

oferecer a empresa a sua capacitação técnica aliada à sua forma de trabalhar. 

A equipe é a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter! 

Chiavenato (2008) afirma que as organizações não operam na base da 

improvisação. Nem funcionam ao acaso. Elas são intencionalmente criadas para 

produzir alguma coisa: serviços, produtos ou que seja. Para tanto, matérias-primas 

em produtos acabados ou serviços prestados. Embora possuam coisas físicas e 

inanimadas, com edifícios, salas, máquinas e equipamentos, instalações, mesas, 

arquivos etc., as organizações são, afinal de contas, construídas por pessoas. Elas 



 

 
 

 
 

somente podem funcionar quando as pessoas estão em seus postos de trabalhos e 

são capazes de desempenhar adequadamente os papeis para os quais foram 

selecionadas, admitidas e preparadas. 

 Em muitas organizações quando o colaborador atende aos requisitos 

propostos pela empresa, eles tendem a receber uma bonificação, isso estimula e 

muito o indivíduo a continuar na empresa e assim podendo indicar novos integrantes, 

pois não basta o colaborador fazer de tudo para empresa, e a empresa não 

reconhecer seu trabalho.  

Ser bom profissional, ter conhecimentos técnicos, dons, talentos, habilidades 

e capacidades bem desenvolvidas, cabe a qualquer pessoa que deseja ter 

uma carreira de sucesso. Ter bom relacionamento com os colegas, facilidade no 

trabalho em equipe, boa comunicação, flexibilidade entre outras características, são 

aspectos altamente valorizados nas organizações. 

 A orientação dos colaboradores e a parte fundamental da empresa, e com 

ela os novos colaboradores tendem a romper com a barreira que lhes impedem de 

integrar em grandes empresas. Um dos fatores mais relevantes neste caso é a 

ansiedade, onde os indivíduos têm medo de falhar no trabalho, pois não sabem 

como será a sua capacidade para realizar as respectivas tarefas. Com isso a 

orientação é a parte principalmente dos responsáveis pela empresa ou pela área 

que ele irá atuar, pois além de terem mais confiança no seu desempenho, as 

organizações poupam tempo, pois quando os indivíduos não conhecem a instituição, 

eles acabam gastando mais tempo até conhecer o setor e os novos colegas que irão 

trabalhar. (SOUZA, et al. 2013) 

Os profissionais que vão exercer o papel de orientar os novos integrantes 

têm que ser profissionais bem capacitados, pois para a empresa poder crescer e se 

desenvolver os novos funcionários tem que ser bem estruídos para poder fazer seu 

trabalho com mais perfeição, pois não basta às empresas só contratar novos 

colaboradores e eles não saberem onde e como vão exercer seus cargos, eles têm 

que ter pelo menos uma noção de como será sua vida profissional desse dia em 

diante.  

http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching-carreira/


 

 
 

 
 

As empresas apresentam vários programas de integração de colaboradores, 

que com o passar dos anos, eles ficam cada vez mais eficazes e geram um lucro 

maior para empresa. Pois quanto menos tempo você gasta para aprender sobre seu 

respectivo trabalho, mais produção a empresa terá. 

Depois que o colaborador passa a ser inserido na empresa, ele será 

conduzido a uma sala especifica para treinamentos, onde ele irá receber 

treinamentos referente ao seu ambiente de trabalho, ira assistir apresentações, farão 

dinâmicas, e a maioria das empresas trazem pessoas para abordar os aspectos 

emocionais. Os aspectos mais relevantes a terem nesses treinamentos são:  

• Mensagens de boas-vindas, que sempre estimulam o colaborador a ter 

mais felicidade em trabalhar.  

• O que a empresa espera dos seus novos colaboradores, tanto como 

comportamento como ele irá se portar à frente de seus superiores. 

• A empresa apresentara sua história, seu crescimento até o momento, 

isso é um ponto importante, pois o colaborar já conhecera a história da empresa 

onde atuara, sendo mais fácil sua adaptação. 

• E por fim mais não menos importante agradecer aos novos integrantes 

e sempre dizer que as portas da empresa estão abertas para o que eles precisarem. 

É normal que qualquer empresa tenha uma rotatividade mínima e, por isso, 

há sempre novos funcionários entrando e se adaptando à sua empresa. Para que o 

“novato” se adapte de forma rápida e positiva à cultura organizacional da empresa é 

fundamental conduzir uma harmoniosa integração na empresa. 

O processo de integração na empresa costuma ser ignorado em algumas 

companhias que se limitam a dar as boas-vindas ao novo profissional por meio de 

meras apresentações em PowerPoint que apenas apresentam a história da 

organização, seus produtos e seus clientes. Não que a apresentação da empresa 

seja dispensável: mas ela deve ser acompanhada por outras atividades muito 

importantes. 

Procurar expor e animar os novos funcionários com as tradições da empresa 

que podem ser consideradas grandes diferenciais, e compartilhe experiências – seja 

por meio de reconhecimentos em redes da empresa ou até em eventos da firma. 



 

 
 

 
 

Enfim, são muitas as vantagens de conduzir um processo de integração 

estruturado na empresa. O colaborador e os resultados da organização agradecem. 

Todos os colaboradores novos têm que receber orientações também sobre 

os regulamentos das organizações, como, atrasos, tolerância de faltas sem 

justificativas, quantidade de atestado que pode ser pego por acompanhante, pois em 

muitas empresas são aceitos a cada seis meses apenas 3 atestados, ultrapassando 

isto os atestados não serão protocolados. Então é de estrema importância que os 

novos indivíduos estejam por dentro dos regulamentos da empresa onde irá 

trabalhar.  

Outro ponto importante é sobre quem tem o direito ao vale transporte, vale-

alimentação, os dias que serão entregues e em caso de não receberem estes 

benefícios, estarem cientes do por que isto ocorreu. É bom sempre deixar um tempo 

livre para que os colaboradores façam perguntas, tirem todas as suas dúvidas, pois, 

qualquer impasse que eles verem que terão agora de início, com respostas claras e 

objetivas eles já poderão sanar isso e entrar com mais confiança e com mais certeza 

do papal que irão exercer na empresa. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Nos resultados são descritos os dados obtidos na pesquisa. Pode ser 

apresentado na forma textual, em gráficos, tabelas e figuras.  

Antes de cada gráfico, tabela ou figura, é necessário apresentar um texto que 

destaque os principais resultados e sua análise. 

Os resultados obtidos pelo autor devem ser apresentados de forma clara e 

lógica, não devendo conter interpretações pessoais, mas respondendo aos objetivos 

propostos, descrevendo analiticamente os dados levantados, por uma exposição 

sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa. 

A descrição pode ter o apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, 

elaborados no decorrer da tabulação dos dados. 

Os resultados podem estar divididos por tópicos com títulos logicamente 

formulados conforme os resultados obtidos.  



 

 
 

 
 

A pesquisa exploratória descritiva visa maior interação entre o pesquisador e 

o tema abordado. Inicia-se um processo de sondagem com o intuito de aprimorar 

ideias para qual são feitas analises em organizações que venham construir 

hipóteses de uma nova visão sobre o assunto já existente implantado em diferentes 

organizações. Assim obtém abordagens de diferentes maneiras como a quantitativa 

para obter dados e a qualitativa que seria o porquê dos resultados. Havendo assim 

uma flexibilidade nos procedimentos de amostragem. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010) Estudos exploratórios- descritivos 

combinados- são estudos exploratórios que tem por objetivo descrever 

completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso, 

para o qual são realizadas analise empíricas e teóricas. Podem ser encontradas 

tanto descrições quantitativa e/ou qualitativa quanto à acumulação de informação 

detalhadas, como as obtidas por intermédio da observação participante. Dá-se 

precedência ao caráter representativo sistemático e, em consequência, os 

procedimentos de amostragem são flexíveis. 

A partir desses autores obtemos o conhecimento que para alcançar os 

objetivos que são a integração e a orientação dos colaborados nas empresas, 

devemos familiarizar com o local de trabalho (ambiente a ser trabalho), a maneira 

correta de agir com os novos integrantes, para que eles possam entrar de forma 

segura e eficaz na organização para que tenham um bom desenvolvimento no 

decorrer da sua experiência. 

Sendo assim concluímos que para contratar novos funcionários as empresas 

devem estar capacitadas e preparadas para receber seus novos integrantes, e saber 

como agir de forma eficaz para que eles permaneçam na empresa e se adaptem ao 

local para qual foram colocados. Desde a parte da motivação do grupo ate atingir as 

expectativas individuais de cada integrante, ate finalização da sua experiência onde 

o mesmo passa a ser responsável pelo seu sucesso.  

 Para o desenvolvimento deste artigo utilizou-se de pesquisa bibliográfica, 

livros e artigos na internet onde obtém essas informações. 

Segundo Maconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de 

toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 



 

 
 

 
 

imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela 

pode ser considerada como os primeiros passam de toda a pesquisa cientifica.  

A gestão de pessoas é importante em qualquer organização, pois através da 

mesma ocorre o recrutamento e treinamento de novos colaboradores, ou seja, é 

responsável por administrar e gerir o capital humano. Apresenta a cultura 

organizacional da empresa para os integrantes.  

Embora ainda haja uma grande dificuldade em integração de novos 

colaboradores, as empresas tendem a focar mais neste quesito, pois além de 

importante é essencial para o bom andamento do processo seletivo e interativo. 

Cada novo colaborador precisa se sentir reconhecido, podendo usar sua 

criatividade, para mostrarem seus interesses empresariais e pessoais, havendo 

assim uma maior participação dos funcionários.  

Pontualidade, competência de exercer determinadas funções, adaptação e 

ética são pontos extremamente necessário para analisar as atitudes dos novos 

colaboradores.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância de orientar, integrar 

e adaptar novos colaboradores nas organizações. Mostrar como é importante a 

função que eles irão desempenhar, e a relevância que tem em orientar de maneira 

correta para que eles possam estar crescendo de maneira mais rápida no setor que 

irão trabalhar.  Entende-se que Gestão de Pessoas é de muita importância na 

organização, pois é através da gestão que irão manter os funcionários que mais se 

adaptarem as vagas propostas pela empresa, pois não basta só contratar eles terão 

que acompanhar o desempenho para ver se os funcionários estão aptos a passar na 

experiência. Os resultados obtidos demonstraram-se eficaz, pois através de vários 

teóricos, diversos autores todos deram prioridade a essa área na organização. 



 

 
 

 
 

A pesquisa nos ajudou a ter uma ampla visão e compreensão dos processos 

de integração e orientação dos novos colaboradores, mostrando-nos que muitas 

vezes onde trabalhamos não acontece, gerando assim uma grande rotatividade de 

funcionários e conflitos desnecessários. A partir disso deve ter uma atenção especial 

para como lidar com gestão de pessoas. Todas as empresas deveriam optar por 

colocar nas suas empresas o programa de integração e orientação, pois assim os 

funcionários irão entrar mais preparados no seu local de trabalho, saberão que papel 

exercer e poderão com isso realizar o trabalho de maneira mais eficaz. 

Sendo assim vale ressaltar como é importante contratar funcionários mais 

preparados e mais orientados para trabalhar nas empresas, com isso as empresas 

só tende a ganhar, pois os funcionários aprenderam a realizar a tarefa proposta mais 

rápida, a empresa crescera com mais eficiência e os colaboradores não ficaram 

desmotivados por não saberem como realizar suas tarefas logo no primeiro dia de 

trabalho, terão uma melhor visão do local de trabalho e aprenderão com mais 

facilidade a função que irão exercer. 
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