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1. INTRODUÇÃO 

 

As práticas de gestão de pessoas normalmente são adotadas por todas as organizações 

que almejam dar continuidade às suas atividades no mercado de trabalho com êxito e motivação, 

pois, além das pessoas serem consideradas como o principal ativo de qualquer empresa, elas 

detêm um papel primordial para a sobrevivência em qualquer segmento empresarial. Nesse 

sentido, como meio de estimular o início das atividades laborais, a socialização surge como 

uma prática que recorre a recepção e gestão de novos colaboradores, garantindo que os mesmos 

realizem o seu trabalho de forma eficaz e eficiente, sentindo-se seguros para procurarem 

apresentar os melhores resultados. 

Para De Sousa e Janesch (2019), a socialização é o modo pelo qual a organização acolhe 

seus colaboradores, integrando-os com sua cultura e gestão, a fim de que o indivíduo se 

comporte de acordo com o esperado. Desse modo, o processo de socialização visa aguçar a 

sensibilização do colaborador na incorporação dos valores culturais inerentes, desde seu 

primeiro dia de integração e permanece de forma continuada durante toda sua trajetória, 

utilizando a orientação como mais uma ferramenta de integração. 

Nesse sentido, Lima (2018) defende que orientar significa determinar a posição de 

alguém perante os pontos cardeais; encaminhar, guiar, indicar o rumo a alguém; poder 

reconhecer a situação do lugar em que se acha para se guiar no caminho. Quando um 

funcionário é admitido, a primeira coisa a ser feita é tomar conhecimento das informações sobre 

o cargo a ser ocupado, sua importância dentro do sistema organizacional, os objetivos a serem 

galgados, metas e resultados as serem obtidos, o rumo a seguir.  

Logo, com base no que foi exposto, o referido trabalho abre a seguinte problemática: 

como o colaborador percepciona o processo de socialização e orientação praticado pelas 

organizações no cenário empresarial pessoense? Para responder essa questão, o artigo tem 

como objetivo geral analisar como o colaborador percepciona o processo de socialização e 

orientação aplicadas pelas organizações no cenário empresarial pessoense.  

 Para demonstrar a relevância e justificativa da temática, dados do G1 (2019) apontam 

que quase metade das pessoas não passam do período de experiência, e isso se agrava no 

primeiro emprego. O período mencionado tem a duração de três meses, tempo este associado 

ao período de socialização e orientação do novo colaborador. Uma das causas para tal situação 

pode residir no fato de que muitas organizações não utilizam o processo de integração e sequer 

a aplicabilidade de ferramentas de avaliação individuais para orientar o colaborador a construir 

uma força de trabalho mais eficaz e, principalmente, alinhada com os objetivos da empresa. 



  

 

         Partindo desse pressuposto, a cidade de João Pessoa – PB foi escolhida para 

investigação por apresentar, na atualidade, a menor taxa de desemprego do Nordeste no 

primeiro trimestre de 2019, com 11,4%, menor que a taxa de desocupação nacional de 12,7% 

de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (2019). Esses números despertam a interrogação 

se, de alguma forma, boas práticas de socialização e orientação possuem alguma relação com 

este panorama positivo. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo tem como propósito descrever as práticas de socialização e orientação de 

colaboradores no cenário empresarial pessoense. Decidiu-se por esta temática devido à 

importância da aplicação das técnicas de socialização e orientação como forma de retenção de 

novos contratados no cenário empresarial. Tais medidas, a princípio, podem ser vistas como 

um diferencial no fortalecimento das suas equipes, refletindo na possibilidade de ganhos em 

diversas frentes no ambiente mercadológico.  

Partindo desse pressuposto, optou-se por utilizar a abordagem qualitativa. Segundo De 

Souza Mól (2017), esta consta como uma área do conhecimento que é formada pelas interações 

sociais no contexto que as cercam. Desta forma, tem como objetivo, entender os significados 

dos fenômenos no momento em que os vivenciam com relevância no tempo e no espaço de 

atuação. 

Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado com 9 perguntas. 

De acordo com Gil (2008), este roteiro é um modelo que se desenvolve em uma relação fixa de 

perguntas, em que a ordem e a redação permanecem inalteradas para todos os entrevistados. 

Utilizou-se o software Google Forms para a sua construção e, para o seu envio, empregou-se 

as ferramentas eletrônicas do e-mail e do Whatsapp. Tais mecanismos foram usados de modo 

a garantir maior facilidade e praticidade para os respondentes, haja visto que as suas agendas 

se mostraram bastante extensas e comprometidas. A pesquisa foi aplicada no período de 14 de 

outubro de 2019 à 22 de outubro de 2019. 

Sobre a escolha dos sujeitos da pesquisa, foram elencados 9 participantes da cidade João 

Pessoa-PB em áreas de atuação distintas (comércio, indústria e serviço), pois buscou-se, com 

esta decisão, alcançar uma maior diversificação de contextos regidos em uma mesma situação, 

ou seja, identificando a percepção sobre a socialização e a orientação praticadas por diversos 

segmentos organizacionais. Chegou-se a este número de participantes devido à saturação dos 

dados que, conforme Fontanella, Luchesi, Saidel et al. (2011), ocorre quando não é atingido 

nenhuma nova informação nas novas entrevistas, ocasionando assim uma redundância nas 

respostas.  

Vale salientar que uma das principais preocupações desta investigação foi manter a 

privacidade dos respondentes. Dessa forma, decidiu-se por utilizar nomes fictícios para que os 

participantes se sentissem mais tranquilos e seguros no momento das suas declarações.  

Além disso, de modo a preservar a fidedignidade dos relatos dados pelos participantes, 

foi utilizado o recurso do Ipsis Litteris com o intuito de que todas as declarações proferidas 

pelos respondentes, ainda que constituídas de desvios de qualquer ordem, fossem transcritas 

com a fidelidade pedida neste tipo de trabalho.  



  

 

E, por fim, para analisar os dados, o método empregado foi o da análise de conteúdo, 

que, segundo Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de análise de comunicação, que opera 

sobre procedimentos sistemáticos visando obter indicadores que permitam a dedução dos 

conhecimentos referentes às condições destas mensagens. A partir desse princípio, o estudo 

realizou uma análise em duas categorias, definidas a priori: Práticas de Socialização e 

Procedimentos de Orientação. As mesmas foram baseadas em uma revisão bibliográfica do 

tema pesquisado.  

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 Práticas de Socialização 

 

Percebe-se, diante das declarações dos participantes, que o processo seletivo é um fator 

decisivo para o ingresso do colaborador nas organizações. A ficha do conteúdo do cargo não é 

apresentada por todas as organizações da cidade de João Pessoa - PB, sendo o conteúdo 

demonstrado nas mais diversas formas, ficando a critério da organização. Além disso, a figura 

do supervisor é uma das mais representativas em termos de colaboração na integração do recém-

contratado e os colegas de trabalho, segundo os respondentes da pesquisa, devem transmitir 

informações e conhecimentos que agreguem valor ao recém-contratado e que possam ajudá-lo 

no período de adaptação. Por último, para os entrevistados, integrar o novo colaborador é 

fundamental para não acarretar prejuízos de qualquer ordem à organização.  

3.2 Procedimentos de Orientação 

 

De acordo com os respondentes, as orientações recebidas pelas organizações pessoenses 

são fundamentais para desenvolver as atividades solicitadas. Para tanto, o treinamento 

proporciona aos recém-chegados confiança para realizar tais atividades. Logo, as orientações 

realizadas pelas organizações devem ser atrativas para que o colaborador adquira todo 

conhecimento necessário, possibilitando ao recém-contratado a possibilidade de permanência 

no ambiente de trabalho, sendo imprescindível que este colaborador ofereça o seu melhor. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo tem o intuito de identificar quais práticas de socialização e procedimentos 

de orientação são realizados nas organizações de João Pessoa – PB, quando as mesmas decidem 

contratar um colaborador. Partindo desse pressuposto, formulou-se a seguinte problemática de 

pesquisa: como o colaborador percepciona o processo de socialização e orientação 

praticado pelas organizações no cenário empresarial pessoense? 

Foi identificado por meio das respostas apresentadas pelos entrevistados que, ao 

adentrar em uma organização, o novo colaborador apresenta diversos sentimentos e cabe a ela 

criar ferramentas para tranquilizá-lo, deixando-o confortável e com a sensação de que os 

processos naquele ambiente são bem conduzidos. Após a diminuição da tensão dos primeiros 

dias de trabalho, o recém-chegado à organização passa a ter conhecimentos e a visualizar no 

cotidiano quão fundamentais são os procedimentos de socialização e de orientação, entendendo 

com mais consistência a identidade corporativa e os objetivos da organização, garantindo assim 



  

 

sua permanência com maior produtividade nas tarefas e um consequente alcance nos seus  

resultados de forma rápida e contínua. 

Com relação aos fatores limitadores deste trabalho, pode-se enfatizar que o tempo foi 

insuficiente para realizar a pesquisa que, consequentemente, acabou acarretando em outro fator: 

a disponibilidade de pessoas que estão empregadas para responderem os questionamentos da 

entrevista em um período hábil, pois ocasionou em uma certa demora no recebimento das 

respostas, ocasionando um menor número de participantes. 

Como proposta para estudos futuros, aconselha-se que esta pesquisa seja aplicada 

novamente, porém focada em outras cidades ou regiões. Além disso, sugere-se que esta temática 

seja investigada em organizações de segmentos específicos, como por exemplo: no ramo de 

educação, saúde, comércio, construção civil, telecomunicações, entre outros. E, por fim, tendo 

em vista que a pesquisa foi realizada por um viés qualitativo, aconselha-se desenvolver o 

mesmo tema, porém em uma abordagem quantitativa, na tentativa de inferir a relação entre os 

construtos pesquisados. 
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