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RESUMO 

 

O objetivo desta investigação originou-se nas próprias experiências vividas pelas 

pesquisadoras, pois em nosso ingresso no serviço público sofremos, cada uma a seu modo, 

com a falta de um programa de integração, de orientação para o início de nossa atuação. 

Tomando por base nossas experiências, tivemos a curiosidade de apurar se o mesmo acontecia 

em toda a Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Desta forma, quando chegou o momento de 

escolher o tema para o trabalho de conclusão de curso – TCC, eis que o mesmo foi sugerido e 

imediatamente nos deparamos com histórias similares às nossas, de intensidades diferentes, 

mas, em geral, a mesma realidade. Optamos por investigar a Prefeitura Municipal de Barra 

Mansa pela questão da acessibilidade, onde pudemos transitar livremente, como o aval das 

autoridades responsáveis. Elaboramos um questionário com o objetivo de apurar a existência 

ou não de um programa de integração. Aplicamos 246 questionários num universo de 4.799 

funcionários, divididos em servidores efetivos, cargos comissionados, celetistas e estagiários. 

Com resultado apurado pudemos concluir a confirmação de nosso problema, ou seja, a não 

existência de um programa efetivo de integração, ocorrendo, na realidade, um modo informal 

de orientação. Em função deste resultado, nos permitimos sugerir que se desenvolva um 

programa de integração para que os novos contratados possam estar mais bem preparados 

para exercerem suas funções e atender com mais presteza a organização e a sociedade em 

geral. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo vem nos proporcionar a oportunidade de investigar a existência ou 

não de um programa de integração na Prefeitura Municipal de Barra Mansa e, a partir da 

apuração das informações, sugerir caminhos que possam ser seguidos para que se busque 

minimizar a deficiência encontrada, para que as pessoas que vierem a ingressar no serviço 

público sejam melhor recebidas e tenham mais subsídios para exercerem suas atividades junto 

a organização e a sociedade. 

 



 

2  PROBLEMA 

 

Imagine-se iniciando em um novo emprego. Expectativas, medos, incertezas: como 

devo me comportar? Quais serão minhas tarefas? Vou ter alguém para me orientar? Estas são 

algumas indagações que, com certeza, já estiveram em nosso pensamento, ou mesmo sempre 

o visitam toda vez que trocamos de emprego. 

Com um emprego público não é diferente. Se servidor efetivo, ele provém de um 

processo seletivo cuja ascensão no emprego público não é das mais fáceis: foi preciso estudar, 

se dedicar. A convocação e a posse foram frutos de muito esforço e sacrifício. Quantas 

expectativas não traz este novo servidor? 

Se sua ascensão no emprego público, por outro lado, for por confiança, ou seja, se ele 

ocupará um cargo de confiança do chefe do executivo, ele também carregará as incertezas das 

quais falamos inicialmente. 

Não obstante, também aqueles que são contratados carregam esta angústia, se assim 

podemos chamar. Mesmo aqueles cujo vínculo empregatício é mais “frágil”, como no caso 

dos estagiários, ainda assim também são acometidos por dúvidas que seriam, senão sanadas, 

mais amenizadas com um programa de integração. 

É em virtude de tudo isso que enfocamos o seguinte problema: Existe um programa 

de integração para os agentes públicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e 

suas autarquias? Se existe ou não, em que medida essa integração acontece? 

 



 

3  OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Final 

 

Apurar se existe, ou não, um programa de integração para os agentes públicos no 

âmbito da PMBM e suas autarquias e, caso o mesmo não exista, verificar em que medida ele 

acontece. 

 

3.2  Objetivos Intermediários 

 

a) apurar se ocorreu a integração do agente público na PMBM e suas autarquias; e 

b) identificar se os agentes públicos receberam algum tipo de informação ou orientação 

para o exercício de sua função. 

 



 

4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Baseado no problema proposto neste projeto e as vertentes a que tal problema se 

permite, delimitaremos nosso estudo a realidade da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e 

suas autarquias. 

O estudo ficará restrito à questão da existência ou não de um programa de integração 

para os agentes públicos englobando todas as suas categorias, quais sejam: servidor efetivo, 

cargo comissionado, contratado e estagiário. 

Esclarecemos que nossa pesquisa não tem o objetivo de definir a terminologia mais 

apropriada nem qual a melhor forma de integração de pessoas, visto que é ponto pacífico 

entre os estudiosos da área de administração e de recursos humanos que não existe uma 

receita de sucesso para se proceder a integração. Porém, todos eles deixam claro que não se 

pode deixar de proceder a integração, sob pena de sua falta poder afetar negativamente a 

organização. 

 



 

5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Ao sairmos à procura de referencial bibliográfico especificamente voltado para a 

integração de pessoas ao ambiente de trabalho na esfera pública, nos deparamos com uma 

grande lacuna. 

Quando uma pessoa ingressa no serviço público, ela está motivada a servir à 

instituição na qual irá trabalhar. Porém, ao ser recebida no seu ambiente de trabalho (pelos 

gestores e colegas de trabalho), nem sempre há estímulo para que desempenhe o papel que 

projetara em sua mente. Ao contrário: podem ocorrer várias situações que inibem e até 

frustram o agente público já neste primeiro momento, como ficar sem trabalho ou receber 

determinações sem a menor orientação. 

Acreditamos que os exemplos citados representam alguns dos grandes erros 

cometidos pelas instituições públicas, e em particular pelas prefeituras. 

Uma vez que não exista um programa de integração, sua falta pode afetar 

negativamente o desempenho dos agentes públicos, que em pouco tempo podem se mostrar 

desestimulados com o serviço, desentusiasmados com seu trabalho, pois simplesmente não se 

vêem parte dos processos da instituição. 

Uma vez que o objetivo da Administração Pública é servir à sociedade, ela o faz por 

meio de seus agentes públicos, ou seja, todo serviço por ela prestado só se realiza por meio de 

seus agentes públicos, e se estes não estiverem inteirados de suas responsabilidades e 

comprometidos com o serviço público, este não será prestado de forma efetiva. 

Daí a necessidade desses agentes públicos estarem conscientizados de sua 

importância, integrados em seu ambiente de trabalho e de terem a percepção de como seu 

trabalho afetará não apenas a entidade em que trabalham, mas principalmente, a sociedade. 

Um estudo que aponte o que a PMBM tem feito para integrar os agentes públicos ao 

seu ambiente de trabalho parece ser útil ao município e à sociedade em geral. 

 



 

6  DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

Agentes públicos: categoria da qual fazem parte os servidores efetivos, os ocupantes de 

cargos em comissão (comissionados), os contratados por tempo determinado (celetistas) e os 

estagiários. 

 

Programas de integração: todas as fases que uma pessoa deva percorrer a fim de que se sinta 

ambientada e, na medida do possível, mais preparada para desempenhar suas tarefas. 

 

PMBM: Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 

 

Servidor efetivo: pessoa que é admitida por meio de concurso público. 

 

Cargos em comissão: pessoas que são admitidas sem concurso público, de livre nomeação e 

exoneração, cujas atribuições são de chefia e assessoramento. 

 

Celetistas: pessoas contratadas por tempo determinado, cujo regime jurídico é regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

Estagiários: alunos matriculados no ensinos médio, profissional ou superior, aceitos por 

instituições públicas ou privadas para desempenhar atividades ligadas à sua área de formação. 

 



 

7  METODOLOGIA 

 

Este projeto utilizou pesquisa de natureza descritiva, averiguando a existência de um 

programa de integração para os agentes públicos da PMBM. 

Para se chegar à resposta do problema, foi utilizada pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo e, para esta última, foram utilizados questionários estruturados aplicados com a 

presença das pesquisadoras. 

O questionário foi estruturado de forma a propiciar informações que esclareçam o 

que a PMBM tem feito a respeito da integração de seus servidores ao ambiente de trabalho. 

A análise dos dados foi feita por meio de gráficos, pois esta forma facilitará a 

visualização dos resultados. 

 



8  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

8.1  Integração ao ambiente de trabalho: o que é? 

 

Programa de ambientação, socialização organizacional, processamento de pessoas, 

orientação: estes são alguns termos utilizados para nomear o que neste trabalho chamaremos 

de integração ao ambiente de trabalho. Embora similares à primeira vista, tais terminologias 

escondem abordagens por vezes distintas.  Veremos, a seguir, a abordagem de alguns autores 

sobre a integração ao ambiente de trabalho. 

 

 

8.1.1  John Schermerhorn, James Hunt e Richard Osborn 

 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) afirmam que para se concluir a admissão de 

um novo colaborador é necessário que ocorra a socialização. Para eles isso ocorre com a 

orientação do novo funcionário e das pessoas que trabalham na unidade em que ele vai 

desempenhar suas atividades, possibilitando que o colaborador recém-admitido tome 

conhecimento de como a empresa procede, quais são suas políticas e perceba a cultura da 

organização. 

Para os autores, é necessário que o candidato, depois de selecionado, passe por um 

treinamento para se inteirar de suas atividades e aperfeiçoar suas habilidades. O treinamento 

pode ocorrer de forma interna, externa ou de ambas as formas. O treinamento interno é 

vantajoso na medida em que orienta sobre as atribuições do cargo no próprio ambiente de 

trabalho. Já o treinamento externo utiliza-se de palestras, vídeos e simulações, os quais 

oferecem informações e despertam habilidades. 

 

 

8.1.2  Gary Dessler 

 

Para Dessler (2005, p. 140), “A socialização é o processo contínuo de transmissão, a 

todos os funcionários, de atitudes, padrões, valores e modelos de comportamento que são 

esperados pela organização e seus departamentos.”, e que a orientação compõe o processo de 

socialização dos novos contratados, buscando informar aos mesmos, questões básicas para 

que exerçam bem suas atividades e conheçam o regulamento da empresa. 
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Um processo de orientação bem executado deve proporcionar ao recém contratado: 

sentir-se bem aceito; entender o funcionamento da empresa, repartição, órgão ao qual ele está 

se integrando; comportar-se adequadamente no ambiente de trabalho; e tomar conhecimento 

de como a empresa age, sua cultura, sua missão, seus objetivos. 

Segundo Dessler os programas de orientação podem ser formais ou informais, com 

duração de metade do dia ou mais, por meio dos quais os novos funcionários recebem 

manuais que orientam acerca de horário de trabalho, revisões de desempenho, pagamento e 

férias, podendo conter também, política de pessoal, rotina diária, organização e operação da 

empresa além de medidas de segurança adotadas pela mesma. Uma visita às instalações 

também é muito útil e necessária. 

Inicialmente a orientação é feita por um funcionário do Recursos Humanos que 

oferece as primeiras orientações de ordem prática como horário, férias e outros. A seguir o 

novo funcionário passa a receber, de seu superior, as primeiras orientações sobre seu novo 

cargo, sendo levado a conhecer seus novos colegas e o local onde irá desempenhar suas 

atividades. 

Dessler também afirma que o treinamento é um método utilizado para instruir os 

novos contratados, e já nos efetivos, despertar habilidades para desenvolvimento das 

atividades. Em princípio o treinamento se concentrava apenas no desenvolvimento de 

habilidades técnicas. Hoje, com as exigências do mercado, é preciso ir mais além, investir em 

educação complementar, treinamento em formação de equipe, tomada de decisões e 

capacidade de comunicação, como também instrução nas áreas de informática e tecnologia. 

 

 

8.1.3  John Bourdreau e George Milkovich 

 

Bourdreau e Milkovich (2000) acreditam que a partir do momento que uma pessoa é 

admitida em uma nova empresa, órgão, atividade, ela precisa passar por um processo de 

socialização e orientação. Afirmam que ela necessita deste período para assimilar sua nova 

identidade. Para eles “A socialização significa o aprendizado para compreender uma nova 

conjuntura e a decisão de como ajustar-se aos relacionamentos socialmente aceitos.” (2000, p. 

308), e que “A orientação significa tomar consciência das regras e expectativas sociais e 

organizacionais.” (2000, p. 308). 

Os autores, em seus estudos, afirmam que a socialização acontece não só em relação 

a organização, como também com os colegas de trabalho. Tanto para o novo funcionário 
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quanto para a empresa, é necessário que aconteça a socialização, pois ambos sofrem o 

impacto desta nova situação. 

Esses autores apontam, ainda, que os primeiros estudos classificavam a socialização 

dentro da organização em tom depreciativo, tratando o assunto sem sua devida importância. Já 

estudos mais atuais reconhecem a socialização como um processo necessário à pessoa que 

acaba de ingressar em uma nova realidade, mostrando que os recém contratados, muitas 

vezes, preocupam-se só com suas tarefas, e em exercê-las bem, não levando em consideração 

as questões relacionadas aos colegas de trabalho ou a organização da qual passou a fazer 

parte.  

Normalmente os novos funcionários recorrem mais à observação e experimentação 

do que a seus pares, superiores ou mesmo ao manual de procedimentos, para executarem suas 

tarefas. Entretanto se utilizam de seus superiores para obterem informações sobre a 

organização facilitando a socialização e gerando um maior comprometimento organizacional, 

se adequando melhor ao trabalho e, com isto, diminuindo a tensão criada pela nova situação. 

 

 

8.1.4  Luis César Araújo 

 

Araújo (2006) sugere que a nomenclatura mais adequada seria programa de 

ambientação, uma vez que não se consegue, a princípio, fazer com que a pessoa recém-

chegada à organização se sinta parte integrante desta apenas com um programa de integração. 

O que é possível e, segundo o autor, viável, é proceder um programa de ambientação no qual 

a pessoa é introduzida à organização e, aos poucos, se sinta parte integrante dela. O autor 

defende que se deve dar “tempo ao tempo” (ARAÚJO, 2006, p. 314). 

Ainda sob a perspectiva de referido autor, o programa de ambientação teria quatro 

principais objetivos. O primeiro objetivo seria o de diminuir a inquietação dos recém-

chegados, com a intenção de amenizar “receios, medos e inseguranças” (ARAÚJO, 2006, p. 

314). O segundo objetivo é o de diminuir o turnover (rotatividade) das pessoas da 

organização, uma vez que sem um programa de ambientação elas podem não se sentir parte 

integrante da organização. O terceiro objetivo é otimizar o tempo1, ou seja, aproveitar o tempo 

no sentido de utilizá-lo de forma que a pessoa se sinta ambientada o mais rápido possível. E, 

                                                 
1 Araújo (2006, p. 314) utiliza a expressão diminuir o tempo ao invés de otimizar o tempo; apenas utilizamos 

outra expressão a fim de facilitar o entendimento do objetivo. 
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por último, o quarto objetivo, que é desenvolver expectativas realísticas, no sentido de não 

permitir devaneios por parte do recém-chegado e despropósitos por parte da empresa. 

 

 

8.1.5  John Van Maanen 

 

Pela ótica de Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992) socialização é um processo 

mais amplo do que apenas integrar uma pessoa recém-contratada, abrangendo a integração de 

pessoas que já trabalham na organização quando estas passam a assumir, por exemplo, um 

novo cargo dentro da própria organização. O autor utiliza a expressão estratégias de 

processamento de pessoas para se referir à socialização e destaca algumas formas de proceder 

a tal socialização. O autor apresenta as estratégias seguidas de sua forma inversa, ou seja, da 

estratégia oposta, e enfatiza que ambas “não são mutuamente exclusivas” e reforça que 

 

desde que as organizações podem realizar pouco mais do que as pessoas que agem 

em seu interior, essas estratégias de processamento de pessoas são de importância 

inegável quando examinam assuntos como desempenho organizacional, estrutura e, 

por fim, sobrevivência (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 47-48). 

 

Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992) considera como socialização as seguintes 

estratégias: 

a) Estratégias formais e informais: estratégias formais seriam utilizadas quando a 

organização quer que o indivíduo ocupe uma determinada posição na organização. 

Como elas costumam trazer uma carga maior de informações, os novos empregados 

podem sentir-se compelidos a compreendê-las de uma só vez, pois eles não sabem, ainda, o 

que realmente terá utilidade no trabalho para o qual serão designados. 

O autor também cita que estas estratégias podem vir a ser negativas, dependendo da 

forma que são aplicadas aos novatos, podendo, inclusive, gerar maior tensão. 

Já os processos informais estariam ligados mais à parte operacional do emprego. 

Uma vez que estas estratégias são realizadas no dia a dia, elas podem deixar uma lacuna na 

percepção do indivíduo sobre o seu papel na organização. 

Ademais, sem um direcionamento da organização, o indivíduo será orientado, 

provavelmente, por seu grupo de trabalho, sem que, todavia, esta orientação o direcione para 

os objetivos da organização. 
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b) Estratégias coletivas e individuais: estas estratégias dizem respeito a um 

programa de integração que socialize um grupo de uma só vez. 

Ao mesmo tempo em que este tipo de programa de socialização pode ser bastante útil 

no sentido de que os novatos compartilham os problemas com os quais se deparam e discutem 

as possíveis soluções, ajudando-se mutuamente, eles também estariam mais propensos a terem 

um comportamento mais padronizado, tanto para o bem quanto para o mal. Para exemplificar, 

“Em muitas definições de tarefas, os supervisores tentam partir do pressuposto de que o 

empregado trabalhe até atingir seu nível de competência, enquanto seus colegas tentam 

persuadi-lo a não trabalhar muito” (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 50). 

As estratégias individuais, como o próprio nome diz, socializam uma pessoa por vez. 

O novato ficaria sob a tutela de uma pessoa designada para proceder à sua socialização. Este 

tipo de estratégia pressupõe um estreito relacionamento entre aprendiz e mestre, sendo, 

portanto, necessário que ambos tenham sentimentos positivos um pelo outro, pois, em caso 

contrário, a socialização pode ser comprometida. 

c) Estratégias seqüenciais e não seqüenciais de socialização: estes tipos de 

estratégias são mais aplicáveis nos casos de transição de uma posição para outra dentro da 

própria organização. Seria como preparar uma pessoa para assumir um novo papel. 

No caso das estratégias não seqüenciais, a pessoa é simplesmente alocada no novo 

cargo, sem receber um treinamento/orientação específica para isso. 

As estratégias seqüenciais estão baseadas em etapas, onde a etapa anterior subsidia a 

seguinte. Como neste tipo de processo de socialização cada etapa pode ser conduzida por 

agentes diferentes, é relevante que estes possuam objetivos alinhados e congruentes, a fim de 

não causar confusão no socializando (novato). É igualmente necessário que haja harmonia na 

progressão das etapas, pois desta forma, é facilitada a absorção das informações pelos 

indivíduos. 

d) Estratégias fixas e variáveis de socialização: nas estratégias fixas o iniciante já 

sabe qual será o tempo que levará em cada estágio da socialização, pois “O tempo de 

transição é padronizado.” (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 53). Como neste 

tipo de socialização há um padrão, as pessoas que não se encontram dentro dele são 

consideradas “desviadas”. Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992) destaca que este tipo de 

processo oferece pontos de referência no tempo. 

Nas estratégias variáveis a socialização não terá um período certo para sua 

realização. Cada pessoa terá um processo de socialização diferente. Um exemplo citado por 

Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992) são as carreiras verticais da organização. À medida 
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que o novato demonstra um bom desempenho, em retribuição ele pode receber uma 

promoção. O autor ainda destaca que estes processos podem desencadear um alto nível de 

especulação e boatos, uma vez que, como todo o processo é uma surpresa, ele despertaria a 

curiosidade de colegas de trabalho. 

Cabe ressaltar que esses dois tipos de processos de socialização são mais utilizados 

no caso de transição por promoção. 

e) Estratégias de socialização por competição (ou por concurso): o processo por 

competição tem como fundamento agrupar pessoas segundo características comuns dos 

participantes e colocá-las em diferentes tipos de socialização. O processo é estruturado de 

forma que as pessoas possam competir com outras de perfil razoavelmente parecido. Esta 

estratégia está fortemente ligada à ambição das pessoas. 

As estratégias de socialização por competição focalizam, principalmente, selecionar 

candidatos que tenham mais mérito do que outros. Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992) 

alerta que este tipo de socialização pode propiciar um comportamento individualista nas 

pessoas, induzindo-as a não interagir com o grupo, independente das necessidades da 

organização. 

Enquanto que na socialização por competição os indivíduos são separados por 

alguma característica específica, na socialização por concurso as pessoas são colocadas, na 

medida do possível, no mesmo patamar, o que pode causar “um espírito mais cooperativo e 

participativo entre as pessoas na organização” (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 

57). 

f) Estratégias de socialização em série e isoladas: a socialização é em série quando 

se pretende manter um padrão no desempenho de determinado papel na organização, podendo 

ser, segundo o autor, “a maior garantia de que uma organização não mudará durante longo 

período de tempo” (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 57). Neste caso a 

socialização é realizada por uma pessoa antiga na organização, que já tenha determinados 

comportamentos e valores internalizados. 

No caso da estratégia isolada, não há um indivíduo que possa servir de exemplo para 

o novato, ou mesmo a organização pode não querer que o novo empregado receba as 

informações da pessoa experiente, a fim de que sua personalidade (da empresa) possa ser 

renovada. 

Embora corra-se o risco de o novato utilizar referências incorretas ou inadequadas, 

também é dada a ele “a chance de ser criativo e original” (MAANEN in: FLEURY e 

FISCHER, 1992, p. 57). 
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g) Estratégia de socialização através da investidura e do despojamento: o 

processo de investidura leva em consideração as características que o indivíduo já possui, ou, 

melhor dizendo, a organização quer aproveitar essas habilidades. Não há interesse por parte 

da empresa em mudar essas pessoas. Como Maanen escreveu, “os processos de investidura 

declaram para um novato: ‘Gostamos de você da forma que você é; não mude’” (MAANEN 

in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 59). 

Os processos por despojamento são aqueles pelos quais uma pessoa abre mão de 

características pessoais para assumir outras desejadas pela organização. Estes processos 

exigem alto grau de concessão por parte dos novatos. Nota-se que não é por maldade ou 

obscuridade que certas organizações utilizam tais processos, mas porque para nela ingressar 

passar por este tipo de socialização seria um requisito. 

Ainda que esse processo de socialização possa envolver rituais de certa forma 

depreciativos para os novatos, se estes se submetem àqueles voluntariamente, o próprio 

indivíduo o legitima e, ao mesmo tempo, cria laços mais fortes com a organização. Este 

processo também pode gerar alto grau de intimidade e de solidariedade entre os participantes, 

pois, a priori, todos passam pelo mesmo caminho árduo. 

 

Embora o autor cite todas estas estratégias, ele deixa claro que uma miríade de 

fatores poderiam influenciar um processo de socialização. Nas palavras do autor: “Cada 

estratégia discutida aqui contém apenas a possibilidade, e não a realidade do efeito.” 

(MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 61). Este autor ainda enfatiza que as 

estratégias podem ser combinadas entre si, de forma a criar um programa de acordo com as 

necessidades da empresa. 

Utilizando uma metáfora, Maanen sugere que “semelhante às variações do molde de 

um escultor, certas formas de socialização organizacional produzem resultados notavelmente 

diferentes” (MAANEN in: FLEURY e FISCHER, 1992, p. 45). Para nós, assim como 

diferentes formas de socialização geram diferentes resultados, a inexistência de socialização 

também terá suas conseqüências. 
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8.1.6  Daniel Feldman 

 

Feldman (1976) realizou um estudo bastante amplo a respeito da socialização 

organizacional. Ele conseguiu apurar algumas conseqüências de um processo de socialização 

mal sucedido. 

Segundo este estudo, a socialização influencia tanto a vida dentro da organização 

quanto fora dela. Feldman (1976) assim define a socialização: “the study of the ways by which 

employees are transformed from total company outsiders to participating and effective 

corporate members” (FELDMAN, 1976, p. 64).2 

Assim como Maanen (in: FLEURY e FISCHER, 1992), Feldman (1976) deixa claro 

que a socialização é de fundamental importância para a empresa, pois esta depende de seus 

membros para ter sucesso. 

A pesquisa deste autor foi realizada em um hospital comunitário e aborda a 

socialização desde a entrada e adaptação até a estabilização do indivíduo na organização, 

apontando, inclusive, os efeitos que tal socialização poderia provocar, fazendo sugestões para 

se elaborar um programa de orientação bem sucedido, entre outras coisas. 

Faremos, a seguir, o comentário de cada tópico abordado na investigação de Feldman 

(1976). 

 

 

8.1.6.1  A chegada do indivíduo na organização e os indicadores da socialização 

 

Feldman (1976) subdivide este tópico em mais três estágios, os quais abordaremos 

agora. 

 

Primeira fase: a entrada 

 

Na perspectiva deste autor, o processo de socialização antecede a admissão dos 

candidatos, os quais fariam, primeiramente, uma sondagem a respeito da empresa. 

Analogamente, os candidatos fariam uma averiguação sobre qual emprego eles se adaptariam 

mais, isto é, de forma que eles possam aproveitar suas habilidades. 

                                                 
2 O estudo da forma pela qual os empregados são transformados de pessoas totalmente alheias à organização à 

participantes e membros efetivos da corporação (Tradução livre das autoras deste trabalho). 
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Feldman (1976) apurou que a socialização se dá com maior ênfase neste primeiro 

estágio, e encontrou dois indicadores que demonstram isto. Um destes indicadores, o 

realismo, se refere à autenticidade que candidato e empresa demonstram um para com o outro 

em relação ao perfil de cada um. Com isso seria possível verificar o tipo e qualidade de 

treinamento que o novo empregado precisaria para que este atenda às demandas da 

organização. Por outro lado, se empregado e empresa não se apresentam da forma mais clara 

possível, o resultado deste embuste tende a ser negativo. Se o empregado não souber 

exatamente o que o seu emprego abrange, tanto em termos positivos como negativos, ao se 

deparar com um tipo de problema que fizesse parte de sua rotina de trabalho e que não tenha 

lhe sido relatado, ele poderá julgar que não teve sorte com seu trabalho e se sentir infeliz com 

o mesmo. De igual forma, se o empregado se retratar acima de suas reais qualificações, ele 

descobrirá, mais tarde, que não tem condições de suportar tal emprego. 

A socialização trabalha, então, no sentido de evitar irrealidades para ambas as partes. 

O segundo indicador, a congruência, diz respeito ao alinhamento das necessidades da 

empresa com as necessidades do empregado. Se este alinhamento existir, a decorrência 

provável é o alcance dos objetivos da empresa e a satisfação dos empregados em relação ao 

seu trabalho. Se o alinhamento não existir, o resultado será o oposto do descrito 

anteriormente. 

 

Segunda fase: o treinamento 

 

Neste estágio Feldman (1976) destaca quatro atividades que considera de maior 

importância para os empregados: 

1. Estabelecer novos relacionamentos com colegas de trabalho e supervisores; 

2. Aprendizado de novas tarefas; 

3. Esclarecimento de seu papel na organização; e 

4. Avaliação própria de seu trabalho e por seus colegas de trabalho. 

Nesta segunda fase, ainda há indícios de que a socialização continua a ocorrer. Esses 

indícios são os que se seguem: 

a) Aceitação: diz respeito à conquista, pelo novato, da confiança de seus colegas de 

trabalho. Se ele dispõe da confiança de seus colegas, estes estarão mais predispostos a dar 

informações e a prestar ajuda se necessário. De forma oposta, se há ausência de aceitação, a 

pessoa pode se sentir excluída e, consequentemente, seu trabalho poderá ser negativamente 

afetado. 
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b) Competência: À medida que o empregado recebe treinamento, orientação e 

também a ajuda/informação de seus colegas de trabalho, mais confiante ele vai se tornando, e 

isto é bom tanto para sua auto estima quanto para sua carreira. 

Se o empregado não se sentir competente ele poderá hesitar em fazer tentativas 

durante a execução de suas tarefas. 

c) Definição de papéis: Está ligada ao grau de liberdade que os empregados têm de 

escolher, dentro de suas tarefas, as que para ele são prioritárias e como ele deverá utilizar seu 

tempo com cada uma delas. Em outras palavras, o indivíduo decide como irá desempenhar 

seu papel dentro da organização. 

Outro fato relatado neste estudo é que, se os supervisores são os responsáveis pela 

definição do trabalho de seus subordinados, se eles o fizerem com a participação dos 

supervisionados, este terão impressões positivas em relação a seus superiores, além de se 

mostrarem mais comprometidos com a organização. 

Ademais, esta flexibilidade para questionar e negociar pode ser positiva tanto para a 

empresa quanto para o empregado, pois permitiria que este explorasse sua criatividade. 

Porém Feldman (1976) ressalta que não se trata de deixar o funcionário decidir tudo; 

a organização deve exigir dele aqueles valores que são imprescindíveis à execução de seus 

objetivos. 

d) Coerência da avaliação: A avaliação do desempenho do empregado deve ter 

coerência. Muitas vezes, pode haver concordância entre empregadores e empregados de que 

este está tendo uma boa performance; se, porém, o novato acreditar que tem tido boa 

desenvoltura e seus colegas e supervisores não concordarem, será preciso dar feedback o mais 

rápido possível para ele, pois, se isto não for feito, ele poderá permanecer com sua postura e 

incorrer nos mesmos erros, diminuindo, assim, sua chance de permanecer na empresa. 

É preciso cautela para lidar com a avaliação, visto que deve-se evitar colocar como 

padrão níveis quase inatingíveis de desempenho; deve-se dar sempre feedback aos 

empregados, tanto em situações de bom desempenho, para preservar a motivação, quanto em 

situações de mau desempenho, para corrigir erros. E ainda, é preciso evitar a pessoalidade na 

avaliação, para inibir desentendimentos entre supervisor e supervisionado. 
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Terceira fase: o estabelecimento 

 

Passadas as fases anteriores, os empregados, agora, procurarão estabelecer-se na 

empresa, aprendendo a administrar/conciliar sua vida profissional e familiar/pessoal, para que 

uma não interfira negativamente na outra. 

Feldman (1976) aponta dois indicadores deste terceiro estágio. O primeiro se refere à 

capacidade de solucionar os conflitos da vida fora da organização. Se o empregado consegue 

dirimir os conflitos da sua vida fora da organização, ou mesmo não deixa que eles 

influenciem seu trabalho, a tendência será de que ele permaneça na organização. O segundo 

indicador se reporta à resolução de conflitos dentro da própria organização, pois diferentes 

grupos de pessoas podem ter diferentes óticas em relação a um determinado assunto. Se o 

empregado estiver bem preparado para lidar com estas questões, ele saberá quais 

procedimentos realizar para resolver tais conflitos, sem gastar/desperdiçar muito tempo com 

isso. 

 

 

8.1.6.2  Os resultados dos programas de socialização e suas causas 

 

Para avaliar estas questões, Feldman (1976) utiliza os seguintes indicadores: 

“general satisfaction of workers, mutual influence, internal work motivation, and job 

involvement” (FELDMAN, 1976, p. 70) 3. Veremos cada um deles a seguir. 

 

Satisfação geral 

 

A satisfação geral é definida como a intensidade de contentamento e entusiasmo que 

o indivíduo demonstra em relação ao seu trabalho. Quando seu nível é muito baixo, a ela 

podem ser associados o absenteísmo e a rotatividade; porém, se a satisfação for elevada, 

maior a possibilidade de ele permanecer em seu trabalho. Outro fator que pode ser associado à 

satisfação geral é o desempenho, pois estando o indivíduo satisfeito com seu emprego/ 

trabalho, podemos ter como conseqüência uma produtividade maior. 

A pesquisa de Feldman (1976) identificou algumas variáveis que podem estar 

relacionadas com a satisfação geral, a seguir comentadas. 

                                                 
3 Satisfação geral dos trabalhadores, influência mútua, motivação interna para o trabalho, e o envolvimento no 

trabalho (Tradução livre das autoras deste trabalho). 
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a) Congruência: está intimamente ligada à satisfação geral. A congruência, aqui, se 

refere à harmonia entre as habilidades do indivíduo e as habilidades exigidas para o seu 

trabalho. Isto significa dizer, no jargão popular, colocar a pessoa certa no lugar certo, pois se 

qualificada demais, poderá ficar desentusiasmada, e se qualificada de menos, poderá se sentir 

fracassada. 

b) Definição de papéis: pessoas que tiveram mais autonomia na escolha de suas 

tarefas se mostraram mais satisfeitas com seu trabalho e demonstraram boa interação com 

seus colegas. 

Há que se destacar que essa liberdade de escolha de tarefas poderá depender do 

relacionamento entre supervisor e empregado, ou seja, se o relacionamento de ambos for 

positivo o supervisor poderá deixar o empregado optar pelas tarefas de que mais gosta; mas, 

se este relacionamento não for positivo, além de não permitir ao empregado a escolha das 

tarefas, o supervisor pode passar para ele as tarefas que julgar convenientes. 

c) Resolução dos conflitos do trabalho: pessoas que conseguem administrar os 

conflitos do trabalho se mostram mais satisfeitas com seu emprego. Segundo o que foi 

demonstrado pela pesquisa de Feldman (1976), essa, digamos, arte de gerenciar os conflitos é, 

muitas vezes, aprendida com a observação, pelos novatos, dos empregados mais experientes. 

Ainda que a própria pessoa não consiga, por si só, compreender a forma de lidar com tais 

conflitos, ela pode ser orientada por seus superiores ou colegas de trabalho. 

d) Resolução de conflitos externos: o estudo de Feldman (1976) conseguiu 

demonstrar que os problemas de casa podem afetar o trabalho. Há cargos cujo exercício 

significa, também, gerenciar uma gama de situações por vezes estressantes. A soma dos 

problemas no trabalho com problemas na vida – particular – da pessoa pode gerar resultados 

negativos tanto para a vida profissional quanto para a pessoal. 

Logo, a interferência de problemas domésticos podem afetar a satisfação geral com o 

trabalho. 

 

Influência mútua 

 

Esta variável diz respeito ao quanto uma pessoa pode dominar o rumo de sua carreira 

na empresa. Entretanto, esta influência é chamada mútua em virtude de empregado e empresa 

poderem exercer influência um sobre o outro. 

No caso da empresa, essa influência pode ser exercida sob a forma de valores, 

objetivos e normas que devem ser seguidas por seus funcionários, por exemplo. Já o 
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empregado pode influenciar a empresa com a forma de fazer o seu trabalho, colocando em 

cada tarefa sua “marca” ou fazendo sugestões que venham a ser acatadas – e isto pode afetar 

positivamente a satisfação geral. 

 

A motivação interna e o envolvimento com o trabalho 

 

Esta motivação se refere ao interesse no trabalho por parte do indivíduo, ou o quão 

ele está motivado para trabalhar. Segundo Feldman (1976) esta motivação também pode ser 

associada ao desempenho no serviço. 

A pesquisa de Feldman (1976) demonstra que tanto a motivação interna quanto o 

envolvimento com o trabalho variarão de acordo com as peculiaridades de cada profissão, e o 

autor ainda destaca a possibilidade de as características da profissão influirem mais na 

motivação e no envolvimento do que o recrutamento e a socialização em si. 

 

 

8.1.6.3  Observações e sugestões a respeito das práticas de socialização 

 

Nesta oportunidade, Feldman (1976) apresenta sugestões para se fazer com que um 

processo de socialização seja mais bem sucedido. 

 

Primeira fase: a entrada 

 

O primeiro conselho de Feldman (1976) é instruir o novo empregado, dando-lhe 

informações pertinentes não só a seu serviço, mas também sobre “the work group, promotion 

and transfer opportunities” (FELDMAN, 1976, p. 75) 4, entre outras coisas. Igualmente 

importante seria dar ao novato o panorama real da organização, descortinando-a àquele, a fim 

de evitar transmitir uma imagem fictícia da empresa, tanto em aspectos positivos quanto em 

negativos. 

O autor ainda enfatiza a importância do alinhamento entre os objetivos da 

organização e as necessidades do empregado; de igual forma enfatiza a importância da 

                                                 
4 O grupo de trabalho, oportunidades de promoção e transferência (Tradução livre das autoras deste trabalho). 
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flexibilidade “in manpower planning to prevent massive changes in personnel or technology 

in unstable enviroments”(FELDMAN, 1976, p. 75). 5 

 

Segunda fase: o treinamento 

 

Tão logo o indivíduo inicie suas atividades na organização, seria interessante 

apresentá-lo a seus colegas para que ele adquira familiaridade com os mesmos. Para isso é 

importante designar pessoas que tenham habilidades sociais, para ciceronear o novato, e 

técnicas para orientá-lo em suas tarefas. Ademais, é preciso que as pessoas que assumam o 

encargo da orientação dos novos empregados disponham de tempo para isto, para que suas 

próprias tarefas não sejam prejudicadas. 

Feldman (1976) ainda alerta para o cuidado que se deve ter ao se apresentar os 

novatos a seus futuros colegas de trabalho, no sentido de que o “cicerone” não deve exprimir 

para aqueles suas opiniões a respeito de algum integrante do grupo, se pejorativas ou 

positivas, a fim de evitar pré-conceitos por parte dos novatos. Por isso o autor realça o 

cuidado que se deve ter em escolher o orientador. 

Nesta fase, é preciso configurar um programa de treinamento que aperfeiçoe as 

habilidades do indivíduo, que dê feedback contínuo sobre seu desempenho e que consiga 

harmonizar treinamento formal com informal. 

No quesito avaliação, Feldman (1976) salienta que esta precisa ter critérios bastante 

claros, que supervisor e supervisionados possam se confrontar e que haja treinamento para 

tais supervisores darem feedback. 

E, para finalizar as observações concernentes a este estágio, destaca-se que a entrada 

de um novo membro no grupo pode ser uma chance de reorganizar as tarefas, realocando-as e, 

a partir desta mudança pode-se inovar no planejamento do trabalho. 

 

Terceira fase: o estabelecimento 

 

Tendo conhecido as peculiaridades da empresa e do seu serviço, o empregado passa 

agora para a fase em que, já familiarizado com suas atividades e colegas de trabalho, procura 

permanecer na empresa, aprendendo a conciliar/adaptar sua vida particular à sua vida 

profissional. Para isto, Feldman (1976, p. 79) dá os seguintes conselhos: 

                                                 
5 No planejamento da força de trabalho para prevenir mudanças pesadas em pessoas ou tecnologia em ambientes 

instáveis (Tradução livre das autoras deste trabalho). 
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Provide counseling for employees to help them deal with work and home conflicts. 

 Be as flexible as possible in scheduling work for employees with particularly 

difficult outside life conflicts and in adjusting the work assignments of employees 

with particularly bad conflicts at work. 

 Recognize and deal with structural or interpersonal problems that generate 

conflicts at work. 6 
 

 

8.1.6.4  A contribuição da pesquisa de Feldman para os programas de socialização 

 

Os programas de socialização não são uma panacéia. Eles são imprescindíveis, pois 

ajudam o indivíduo em muitos aspectos de sua vida na empresa, mas por si só não são 

capazes, por exemplo, de despertar a motivação nos empregados. Porém, eles estão 

estreitamente ligados à satisfação geral com o trabalho. 

Além de os programas de socialização terem sua importância para o acolhimento do 

indivíduo quando de sua chegada, a empresa deve ser cautelosa na distribuição destes 

programas, ou seja, deve tomar precauções para saber dosar o que é preciso incluir em um 

processo de socialização. 

O autor ainda ressalta que quando as pessoas chegam à organização elas trazem 

consigo inúmeras dúvidas. Por isso, deve ser feito um planejamento adequado para se realizar 

a socialização. 

 

 

8.2  A integração do servidor público 

 

Podemos notar que já na década de 1960 havia a preocupação de proceder a 

integração de pessoas na esfera pública, como vemos em Nigro (1966). O autor observa que a 

administração pública se encontra atrasada no que se refere a área de pessoal. Embora tenham 

se passado 41 anos desde a publicação da obra do referido autor, a afirmação de que 

“praticamente, em todos os tipos de emprêgo público, pouquíssimo tempo e, às vêzes, 

nenhum, costuma ser devotado ao treinamento de orientação” (NIGRO, 1966, p. 282) ainda é 

contemporânea, o que nos causa um grande pesar. 

                                                 
6 Prover o aconselhamento para empregados para ajudá-los a lidar com o trabalho e os conflitos de casa. Ser o 

mais flexível quanto possível em sincronizar o trabalho dos empregados com dificuldades particulares em 
relação aos conflitos da vida externa e em ajustar as determinações do trabalho com conflitos particulares 
negativos no trabalho. Reconhecer e lidar com problemas estruturais ou interpessoais que geram conflitos no 
trabalho (Tradução livre das autoras deste trabalho). 
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Para Nigro (1966) o primeiro contato do servidor recém-nomeado com a organização 

na qual irá trabalhar é de fundamental importância para o mesmo, pois, além das expectativas 

que traz consigo, o servidor também carrega a sensação de ser um “estranho no ninho”. Nós 

defendemos que a integração (a qual o autor denomina treinamento de orientação), além de 

ser fundamental para o servidor, também o é para a administração pública, pois esta, para agir 

segundo os princípios7 que a norteiam, necessita de pessoas capacitadas e cientes de sua 

importância para a consecução dos objetivos do ente público no qual trabalham. 

Nigro (1966) sugere, ainda, alguns procedimentos para se proceder a integração do 

novo servidor como, por exemplo, percorrer as instalações da organização e fazer a leitura de 

manuais. Todavia deixa claro que o treinamento de orientação não pode ocorrer de forma 

improvisada, ou que seja feito somente para “constar”; ele deve ser estruturado e planejado, 

de forma que alcance o objetivo para o qual foi concebido. 

Nigro (1966) salienta que, além da desorientação, a falta de integração pode produzir 

efeitos psicológicos negativos sobre o recém-nomeado, afetando-lhe o entusiasmo e mesmo a 

motivação para o desempenho de seu novo trabalho. 

Desorientado e desmotivado, o resultado do trabalho do servidor (ou a prestação de 

seu serviço) tende a ser medíocre. É lógico que existem inúmeros fatores que podem 

contribuir para um resultado pífio do trabalho, mas tais fatores podem ser minimizados. 

 

 

8.3  O exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

No sentido de tornar efetivas as estratégias de administração de pessoal e, 

juntamente, de trabalhar a valorização de seus servidores, A Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, através do 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos apresentou um Projeto de 

Socialização Organizacional dos Servidores Novatos, e a partir deste, desenvolveu um 

Programa de Tutorização Organizacional. Este projeto tem por objetivos: 

 

(1) contribuir para fortalecer o desempenho profissional dos novos servidores; (2) 
promover o acolhimento e integração dos novos servidores à UFRN e às suas 
atividades específicas; (3) criar canais igualitários de acesso à informação para todos 
os novos servidores; (4) construir um banco de dados que ofereça subsídios para 
estudos futuros sobre a variação do desempenho entre servidores; e (5) cumprir com 
a legislação sobre estágio probatório do servidor público (UFRN, 2004, p. 2). 

                                                 
7 Constituição Federal de 1988, art. 37. 
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A UFRN fundamenta o desenvolvimento do Programa de Tutorização 

Organizacional baseando-se no cenário externo, isto é, o papel que ela representa perante a 

sociedade e o cidadão, o arranjo dos objetivos e políticas sob uma perspectiva ampliada da 

educação, a reforma que as universidades sofreram após o regime militar, gerando a 

necessidade de uma transformação ampla na cultura da instituição. Já o cenário interno revela 

a necessidade do programa pela busca da melhoria da qualidade acadêmica, de “cada vez mais 

assumir a responsabilidade ética com o investimento de recursos públicos e a valorização das 

potencialidades” (UFRN, 2004, p. 25), do corpo docente e demais servidores que estão 

buscando atender plenamente o cidadão que está em busca de qualidade no conhecimento 

acadêmico e valores éticos.  

Como então integrar o servidor a organização da qual ele está passando a fazer parte?  

Como despertar neste novo servidor, a necessidade de assimilar os objetivos da instituição? 

Como definir as prioridades no desempenho de suas atividades? E quais questões gerenciais 

influenciam no desempenho deste novo contratado?  

A UFRN se deparou com a necessidade premente de resolver estas questões. Buscou 

então, na literatura especializada, principalmente nos capítulos voltados a socialização 

organizacional, qual a melhor forma de integrar os novos contratados, onde encontrou 

sugestões como: 

 

treinamento em sala de aula, treinamento em serviço, manuais de instrução, 
programas de benefícios sociais, rituais de recepção e de passagem, programas de 
promoção da sociabilidade, incentivo à solidariedade coletiva, sistemas de 
recompensas e punições ao desempenho, normatização da conduta moral na 
instituição etc (UFRN, 2004, p. 26). 

 

Autores que produzem literatura voltada à socialização têm sublinhado os programas 

de tutoria, demonstrando que estes têm características vantajosas, como a “flexibilidade e/ou 

adequação para lidar com as diferenças entre os indivíduos e as diferenças das características 

dos segmentos das organizações” (UFRN, 2004, p. 27), admitindo, desta forma, o valor da 

performance profissional, da intimidade que deve existir entre indivíduo e suas tarefas, da 

auto-confiança, do sentimento de prazer em relação ao ambiente de trabalho e do perfeito 

entendimento de seu papel na organização. 

Por todas as peculiaridades inerentes a UFRN, que hoje prima pela qualidade de seu 

desempenho institucional, valorizando o papel social, exigindo ética na utilização de recursos 

públicos, esta instituição optou por um programa de tutoria institucional, no qual as atuações 

individuais apontam a existência de muitas possibilidades ainda a serem exploradas, pois a 
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aplicação desta forma de integração atende a necessidade de flexibilidade que a diversidade 

funcional da UFRN necessita conjuntamente com a valorização do servidor como pessoa. 

Este projeto está sendo desenvolvido e direcionado a todos os servidores recém-

contratados pela UFRN, e envolve toda a instituição, necessitando que se designem tutores 

para auxiliar os recém-contratados a partir da implantação do projeto, o qual será implantado 

da seguinte forma: apresentação do projeto para o público interno da UFRN, para discussão 

da proposta e recebimento de sugestões; levantamento de pessoas que desejam participar de 

sua implementação; divulgação do projeto com as devidas explicações aos servidores recém-

contratados, buscando sua integração ao mesmo; implantação propriamente dita com escolha 

dos tutores conforme critério pré-estabelecido na resolução que o regulamenta; 

acompanhamento, etapa na qual deverá ser verificado se as atividades estão seguindo o que 

foi proposto no projeto; e por fim verificar se após a implementação, atingiu-se ou não os 

objetivos.  

Os resultados obtidos, após a implantação do projeto, devem ser: que os recém-

contratados tenham maior produtividade “segundo os relatórios do estágio probatório”, que 

estejam mais bem “informados sobre o funcionamento da UFRN” (UFRN, 2004, p. 33); e que 

se sintam mais integrados com a instituição e as atividades exercidas. 

A resolução que regulamenta o Programa de Tutorização Organizacional dispõe 

sobre o estágio probatório dos servidores da UFRN e o manual de instruções, que tem por 

objetivo apoiar os recém-contratados participantes do programa de tutorização organizacional, 

tutores, tutorandos, chefes ou diretores, oferecendo diretrizes à implantação do programa na 

UFRN, complementam o projeto. 

 

 

8.4  A Prestação do Serviço Público 

 

Para Meirelles (2005, p. 323) “serviço público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado” 

(grifo do autor). O autor parte da premissa de que a principal atribuição da administração é 

prestar serviços às pessoas; logo, se ela não o faz, sua presença não se justifica. 

Meirelles (2005, p. 324) classifica os serviços públicos segundo sua essencialidade, 

sua adequação, sua finalidade e seus destinatários, destacando as seguintes categorias de 

serviços: 1) públicos; 2) de utilidade pública; 3) próprios do Estado; 4) impróprios do Estado; 
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5) administrativos; 6) industriais; 7) gerais; e 8) individuais. Mesmo havendo várias 

categorias de serviços públicos, o autor salienta que é necessário, para o bom funcionamento 

dos mesmos, que seus servidores cumpram seus deveres. Logo, podemos inferir que só haverá 

serviços de qualidade se houver servidores aptos a exercer suas atividades.  

Enquanto Meirelles (2005) categoriza o serviço público, Castor (1987) busca 

destacar a importância de tal serviço, defendendo, inclusive, sua profissionalização. 

Castor (1987) argumenta que esta profissionalização do serviço público decorre da 

“necessidade sentida, dentro e fora daquele serviço, de se oferecer, com o exercício do 

mesmo, maior e mais efetivo alcance de fins, metas e objetivos” (CASTOR, 1987, p. 115). 

Pela ótica do referido autor, a profissionalização beneficiaria tanto os usuários, pois estes 

teriam suas necessidades atendidas de forma satisfatória, quanto o próprio serviço público, 

pois este melhoraria sua imagem tanto perante os usuários quanto “pelas próprias pessoas que 

exercem tal serviço” (CASTOR, 1987, p. 115). 

Castor (1987) deixa claro que a qualidade na prestação do serviço público não 

depende apenas dos servidores públicos, mas observa que estes “são a parte mais importante 

desse serviço” uma vez que “como todos os outros, é realizado a base de pessoas, recursos 

materiais e gerência” (CASTOR, 1987, p. 115). 

 

 

8.5  Brevíssimas palavras a respeito da função de Recursos Humanos 

 

Se estamos falando em integração, não podemos deixar de mencionar os Recursos 

Humanos – RH –  pois ambos estão estreitamente ligados.  

Bergamini (1990) relata que a função de RH não era desempenhada por pessoas com 

conhecimento para fazê-lo, isto na década de 50 e início da década de 60. Segundo a autora, 

as empresas não davam a merecida atenção ao setor de pessoal, mas não demoraria muito para 

que percebessem a importância das pessoas para o sucesso da organização. À partir desta 

constatação, passou-se a adotar uma postura mais séria em relação à administração de pessoal. 

Tendo sido legitimada pela própria necessidade das empresas, a função de RH foi 

discriminada por Toledo (1992, p. 26) “como as atividades de: atração, manutenção, 

treinamento e desenvolvimento do pessoal de um grupo de trabalho”. Por isso, podemos 

inferir que é por interseção do RH que os programas de integração podem se tornar realidade, 

pois é função precípua daquele órgão cuidar da parte humana da empresa. 
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Carvalho (1989) destaca que a atividade de RH trabalharia com o objetivo de 

viabilizar o funcionamento harmonioso da organização por meio da alocação de pessoas 

selecionadas de forma correta e, ainda, que as estratégias de RH devem estar alinhadas às 

estratégias da empresa. 

Temos consciência de que o RH, por si só, não é capaz de prover toda a informação 

que um novato precisa, pois, muitas vezes, existem peculiaridades nas tarefas a serem 

executadas, como, por exemplo, as atividades exercidas por um médico. Porém, o RH seria 

um facilitador dos programas de integração, ao passo que seriam os responsáveis pela criação 

de um processo básico de integração, no qual informariam, por exemplo, quais os objetivos da 

organização, sua missão, visão, valores, assim como os direitos dos novos funcionários, entre 

outras coisas. 

Como vivemos na era do conhecimento acreditamos que, cada vez mais, o RH terá 

um papel imprescindível na empresa, sendo verdadeiro parceiro para a consecução dos 

objetivos desta, pois conhecimento se produz e armazena na cabeça das pessoas, e se 

conhecimento é considerado, em nossa atualidade, como um bem preciosíssimo, é preciso 

cuidar da máquina, se nos permitem a metáfora, que o produz: as pessoas. 



 

9  METODOLOGIA 

 

9.1  Tipo de Pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi desenvolvida segundo a taxionomia adotada por Vergara (2007) 

que a classificou em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins a pesquisa foi descritiva, pois trabalhará no levantamento de 

informações a respeito da socialização na PMBM, porém sem ocorrer interferência na 

realidade desta. 

Quanto aos meios a pesquisa foi: 

a) de campo, pois houve necessidade de investigação junto aos agentes públicos; 

b) bibliográfica, pois houve necessidade de pesquisa em materiais publicados; e 

c) estudo de caso, pois embora se trate de situação concreta da maioria das entidades 

públicas, trabalhamos com a PMBM. 

 

 

9.2  Universo e Amostra 

 

O universo de nossa pesquisa foram as pessoas que trabalham na PMBM e suas 

autarquias, o que significa dizer que englobou as seguintes categorias: servidores efetivos, 

cargos comissionados, celetistas e estagiários. Nossa pesquisa foi realizada na administração 

direta e indireta, nas seguintes secretarias e entidades: 

Administração direta: 

• Secretaria Municipal de Governo; 

• Consultoria Jurídica e Corregedoria Geral; 

• Secretaria Municipal de Ordem Pública; 

• Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público; 

• Secretaria Municipal de Fazenda; 

• Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente; 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 

• Secretaria Municipal de Educação; e 

• Coordenadoria Executiva e de Comunicação Social. 

Administração indireta: 
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• Fundo Municipal de Assistência Social; 

• Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Barra Mansa; 

• Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa; 

• Fundo Municipal de Saúde; 

• Fundo de Assistência Médica Permanente dos Servidores Públicos de Barra Mansa; 

• Superintendência de Obras e serviços Públicos de Barra Mansa; e 

• Fundo de Previdência Social de Barra Mansa. 

Por motivos diversos, não foi possível aplicar o questionário nas seguintes 

secretarias: 

• Gabinete do Prefeito; e 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Esclarecemos que esta informação é meramente explicativa, uma vez que nosso 

critério se reporta às categorias de agentes públicos, e não a lotação dos mesmos. 

Utilizamos, para definir nossa amostra, o critério aleatório simples, uma vez que, 

dentro de nosso universo que é de 4.799 agentes públicos, conseguimos obter um total de 246 

questionários preenchidos, pois tivemos acesso a esse total de pessoas de diferentes entidades. 

 

 

9.3  Seleção dos sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os agentes públicos das seguintes categorias: 

servidores efetivos, cargos comissionados, celetistas e estagiários da administração direta e 

indireta da PMBM. 

Optamos por trabalhar com todas as categorias de agentes públicos, pois tomamos 

por base que todas as pessoas devem passar por um programa de integração, mesmo que este 

seja básico. 

 

 

9.4  Coleta e tratamento dos dados 

 

Para a coleta de dados no campo foram feitos questionários fechados, cujas respostas 

eram “sim” ou “não”, de modo a obter informações específicas e objetivas. O referido 

questionário teve uma breve introdução que explicou o que é um programa de integração e o 
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porquê de sua aplicação. Os dados e informações obtidos pelas pesquisadoras foram tratados 

por meio de gráficos, cuja visualização dos resultados se torna bastante clara. 

No caso da pesquisa bibliográfica utilizamos, para obter os dados, livros, teses e 

dissertações que abordassem os processos de integração usualmente aplicados nas empresas 

privadas e no serviço público, seus estudos, avaliações e resultados. Tal pesquisa, segundo 

Vergara (2007), pode se configurar em subsídios para outras pesquisas ou ser uma pesquisa 

em si e, segundo Andrade (1999), ela é fundamental, pois para se fazer um trabalho científico 

é necessário vasculhar a literatura existente em busca de informações a respeito do tema 

escolhido. 

 

 

9.5  Limitações do Método 

 

Considerando que todo trabalho tem suas limitações, também este não se exclui de 

ser limitado. Assim, observamos que houve limitação na quantidade de pessoas que 

preencheram os questionários, pois de um universo de 4.799 agentes públicos, nossa amostra 

foi de 5% desse total. 

Quanto à coleta de dados, apesar dos esclarecimentos iniciais que foram fornecidos 

pelas pesquisadoras no momento da aplicação dos questionários, os participantes da pesquisa 

podem não ter fornecido informações fidedignas, bem como podem ter tido dificuldade no 

entendimento dos questionamentos e, até mesmo, terem sentido desconfiança da pesquisa.  

O interesse e disponibilidade dos participantes igualmente foram obstáculos à 

aplicação dos questionários, pois algumas pessoas não se sentiram à vontade em participar, 

diminuindo, desta forma, nossa amostra. 

No entanto, todas essas situações foram passíveis de nossa observação. 



 

10  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados apontados pelos questionários proporcionaram o conhecimento das 

questões envolvidas na integração dos agentes públicos no âmbito da PMBM e foram 

apresentados em forma de gráficos. 

Tais gráficos se dividem nas categorias de agentes públicos em epígrafe neste 

trabalho. 

O total de questionários aplicados foi de 246. 

As pesquisadoras arbitraram a seguinte classificação para os resultados da pesquisa: 

 

 GRAU 

de 76% a 100% Ótimo 

de 51% a 75% Bom 

de 26% a 50% Regular 

de 0% a 25% Ruim 
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Gráfico 1. Total de agentes públicos da PMBM (universo). 

 

 

 

Os 4.799 agentes públicos da PMBM e suas autarquias estão divididos conforme 

ilustra o gráfico e, em número, estão assim distribuídos:  

• servidores efetivos: 3.599; 

• celetistas: 402; 

• cargos comissionados: 400; e 

• estagiários: 398. 
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Gráfico 2. Total de agentes públicos entrevistados (amostra). 

 

 

 

Do total de questionários respondidos, 41% foram de servidores efetivos, 5% de 

celetistas, 15% de cargos comissionados e 38% de estagiários. 
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Gráfico 3.  Participação em programas de integração (Questão 1). 

 

 

 

 Verifica-se que não ocorreu participação em programas de integração pela maior parte 

dos agentes públicos, devido ao alto percentual da opção “não”. 
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Gráfico 4. Familiaridade com as dependências do local de trabalho (Questão 2). 

 

 

 

 Com relação ao conhecimento do espaço físico do local de trabalho, observa-se que 

ocorreu uma variação de domínio deste vinculada às categorias de agentes públicos, 

resultando no alcance do índice “bom” em função da resposta “sim”, uma vez que tais 

categorias, exceto a dos servidores efetivos, atingiram um percentual acima de 50%. 
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Gráfico 5. Grau de esclarecimento quanto às atividades a serem desenvolvidas (Questão 3). 

 

 

 

 Conforme demonstrado pelo gráfico, ocorreu um bom índice de esclarecimento, em 

função da resposta “sim”, quanto as atividades que os servidores irão desenvolver. Dos 

índices arbitrados pelas pesquisadoras, somente os servidores efetivos atingiram um nível 

abaixo de 70%. As demais categorias se classificaram acima de 75%, atingindo um nível 

“ótimo” de esclarecimento. 
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Gráfico 6. Dificuldade para executar as primeiras tarefas (Questão 4). 

 

 

 

 Interessante afirmar que o nível de dificuldade das primeiras tarefas foi “regular” para 

todos, independentemente de suas categorias, conforme demonstrado no gráfico em 

observação à resposta “sim”. 
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Gráfico 7. Grau de orientação dada pelos supervisores ou outras pessoas para o novo 

empregado executar suas atividades (Questão 5). 

 

 

 

 O gráfico demonstra claramente o equilíbrio das orientações recebidas por todos, uma 

vez que os percentuais de respostas “sim” variam de 79% a 98%, sendo classificado como 

“ótimo”. 
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Gráfico 8. Grau de necessidade de informações mais concretas a respeito das atividades a 

serem desempenhadas (Questão 6). 

 

 

 

Deduz-se do gráfico que os agentes públicos, com exceção dos estagiários, sentiram que as 

informações recebidas não foram suficientemente esclarecedoras, em virtude das respostas 

“sim”. 
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Gráfico 9. Grau de consciência da importância do trabalho para a PMBM como um todo 

(Questão 7). 

 

 

 

 Infere-se do gráfico que o nível de conscientização da importância do agente público 

atinge, em sua maioria, patamares superiores a 60%, para as respostas “sim”. 
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Gráfico 10. Grau de ocorrência de falhas em decorrência do desconhecimento das atribuições 

ou rotinas de trabalho (Questão 8). 

 

 

 

 Vemos claramente que, aqui, as respostas estão bastante equilibradas, com exceção 

dos celetistas, os quais obtiveram para a resposta “não” um percentual de 67%, o que significa 

dizer um “bom” índice. As demais categorias ficaram no patamar “regular”. 
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Gráfico 11. Grau de resistência dos colegas de trabalho em relação à entrada do novo agente 

público no grupo de trabalho (Questão 9). 

 

 

 

 A questão da acolhida, segundo o gráfico, não demonstra graves problemas de 

aceitação, de vez que uma minoria das categorias responderam “sim”, ficando novamente 

demonstrada a resistência ao servidor efetivo e, seguidamente, ao cargo comissionado. 
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Gráfico 12. Freqüência da resistência relatada pelos agentes públicos no gráfico anterior 

(Questão 10). 

 

 

 

 Dentre os entrevistados – agentes públicos – que sentiram resistência por parte dos 

colegas de trabalho, os que sofreram esta pela maior parte do grupo foram os celetistas com 

100%, seguidos dos servidores efetivos com 33%, dos estagiários com 17% e dos cargos 

comissionados com 8%.  

 Neste caso, não cabe classificação segundo os patamares adotados – de “ruim” a 

“ótimo”. 
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Gráfico 13. Opinião dos entrevistados a respeito da utilidade dos programas de integração 

(Questão 11). 

 

 

 

 O gráfico por si só já é bastante diserto em relação ao resultado: todas as categorias de 

agentes públicos apontaram, por unanimidade, que os programas de integração são úteis, em 

virtude da resposta “sim”. 

 Nesta análise também não cabe classificação segundo os patamares adotados – de 

“ruim” a “ótimo”. 
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Gráfico 14. Grau de satisfação com relação ao trabalho (Questão 12). 

 

 

 

 O gráfico demonstra claramente a satisfação dos agentes públicos, apenas apontando, 

novamente, que os menos satisfeitos são os servidores efetivos, que atingiram o menor 

percentual da resposta “sim”, ou seja, 80%. 
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11  ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS E SUGESTÕES 

 

De acordo com os dados obtidos podemos, seguramente, responder ao problema 

suscitado neste trabalho: não existe um programa de integração para os agentes públicos da 

PMBM, e a integração acontece de maneira informal, encaixando-se na teoria de estratégia 

informal de Maanen (in FLEURY e FISCHER, 1992), na medida que o próprio grupo de 

trabalho orienta o novato. 

Além de responder ao problema proposto, ainda foi possível apurar as seguintes 

questões: 

• Os índices de integração dos servidores efetivos apontaram que estes são os que 

recebem menos orientação; 

• Os celetistas apresentaram maior dificuldade em executar as primeiras tarefas, mas, 

antagonicamente, foram os que, segundo o gráfico, cometeram menos falhas na 

execução de suas tarefas; 

• Apesar de ter ocorrido a transmissão de informações e as pessoas terem ciência de 

suas atividades, os entrevistados apontaram que sentiram necessidade de informações 

mais concretas a respeito de suas tarefas, o que deixa claro que há transmissão da 

informação, mas talvez não haja qualidade nas mesmas; 

• Os agentes públicos têm consciência do seu trabalho para a PMBM; 

• Os que mais sentiram resistência dos colegas de trabalho foram os servidores efetivos, 

seguidos pelos cargos comissionados e estagiários e, por último, os celetistas; 

• As pessoas compreenderam o que é um programa de integração e perceberam sua 

necessidade; e 

• A maioria dos agentes públicos está satisfeita com seu trabalho – mostrando que, na 

maioria dos casos, há compatibilidade entre atividade desempenhada versus 

habilidades pessoais, podendo aqui, remitir ao estudo de Feldman (1976) relativo à 

congruência. 

Não obstante os resultados, em sua maioria, tenham ficado em níveis aceitáveis, para 

que os novos agentes públicos se sintam mais preparados para desempenhar suas funções, que 

entendam o grau de comprometimento de suas atividades para o perfeito desenrolar do fluxo 

de atividades, que aconteça o menor índice de erros possíveis e para que o maior grau de 

satisfação reflita no seu desempenho, no retorno a sociedade, é fundamental que os índices 

apurados atinjam níveis ótimos. 



 55

Diante disto, faremos algumas sugestões que pensamos ser pertinentes a respeito de 

um programa básico de integração para que, de alguma forma, possamos contribuir para 

realidade da PMBM e à sociedade em geral. Sendo assim, recomendamos que um programa 

de integração propicie: 

• A compreensão dos objetivos da instituição, e, caso ela tenha, a missão, visão, valores – 

este não é o caso de Barra Mansa; o município tem, apenas, objetivos; 

• O conhecimento dos direitos e deveres dos novos agentes públicos, respeitando a 

peculiaridade de cada categoria; 

• O conhecimento da estrutura organizacional, isto é, os órgãos da administração direta e 

as entidades da administração indireta e, em linhas gerais, as atribuições de cada um 

destes; 

• O reconhecimento da parte física e departamentos; 

• A ciência da interdependência de cada trabalho executado e as reações sistêmicas 

decorrentes do papel de cada agente público; 

• A conscientização de que a sociedade é o principal cliente da PMBM; 

• Saber quais são os produtos e serviços oferecidos pela PMBM para os clientes internos e 

para os clientes externos; 

• Ser apresentado aos colegas de trabalho e superiores; e 

• Conhecer suas atribuições, mais especificamente ao que se refere às suas tarefas. 

Salientamos que não é pretensão nossa que o agente público recém chegado saiba, 

como dizemos no calão popular, “de cor e salteado”, todos os itens que relacionamos acima, 

mas que o programa de integração permita que ele internalize e assimile tais conceitos. 

 



 

12  CONCLUSÕES 

 

Nós iremos colher o que plantarmos. Esta é a conclusão mais eloqüente deste 

trabalho. 

O serviço público tem que se preparar – ou mesmo, já devia estar preparado – para 

atender com presteza aos objetivos para os quais foi concebido. Embora seja preciso respeitar 

as idiossincrasias da administração pública, esta deveria adotar uma postura mais adequada 

para a administração de pessoal, assim como o setor privado já o faz há anos. 

Não obstante os resultados concretos apontados por este estudo, queremos ressaltar, 

como “marinheiras de primeira viagem” em pesquisa de campo, que descobrimos como é 

prazeroso conhecer os sentimentos das pessoas, pois muitas delas, ao responderem o 

questionário, nos relataram suas experiências a respeito do tema por nós proposto; vemos que, 

em meio a tanta dificuldade imposta pela burocracia, existem pessoas que estão 

verdadeiramente comprometidas com o seu papel no serviço público. 

Ainda, foi possível demonstrar que o tema abordado merece atenção especial, pois a 

bibliografia pesquisada comprova a necessidade dos programas de integração. 

Embora tenhamos chegado à resposta para o nosso problema esta pesquisa foi, para 

nós, um desabrochar para novos horizontes de investigação, pois muitos outros 

questionamentos conectados ao nosso tema foram desencadeados em nossos pensamentos. 

E, como não poderíamos deixar de concluir, é preciso cuidar das pessoas; 

metaforicamente falando, mesmo se os recursos existirem, mesmo se os processos estiverem 

definidos, não há produto se não houver pessoas aptas a sincronizar os insumos de produção. 
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Secretaria:            

Selecione sua categoria (marcar apenas uma): 

(     ) Servidor efetivo     (     ) Cargo Comissionado  

(     ) Contratado - CLT     (     ) Estagiário 

Cargo:         

Data de admissão:               /              /            . 
 
 

Este questionário tem por finalidade levantar dados a respeito do que a Prefeitura 
Municipal de Barra Mansa tem feito para integrar novos servidores ao seu ambiente de 
trabalho. Entenda-se por programa de integração todas as etapas que uma pessoa deveria 
percorrer/passar a fim de que se sinta ambientada e, na medida do possível, mais preparada 
para desempenhar suas tarefas. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Responda sim ou não para as seguintes questões: 
 

1 - Quando você iniciou suas atividades na Prefeitura Municipal de Barra Mansa, você 
participou de algum programa de integração? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
2 - Em seu primeiro dia na Prefeitura Municipal de Barra Mansa, você foi levado a 
conhecer todas as dependências de seu novo local de trabalho? 
(     ) Sim  (     ) Não 

 
3 - Seu primeiro dia de trabalho foi esclarecedor quanto às atividades que iria 
desenvolver? 
(     ) Sim  (     ) Não    
 
4 - Você sentiu dificuldade em executar as primeiras tarefas? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
5 - Você recebeu algum tipo de orientação por parte de seus superiores ou outra pessoa 
para executar tais atividades? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
6 - Você sentiu necessidade de informações mais concretas a respeito das atividades que 
iria desempenhar? 
(     ) Sim  (     ) Não 

 
7 - Você foi conscientizado da importância do seu trabalho para a Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa como “um todo”? 
(     ) Sim  (     ) Não 
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8 - Você chegou a cometer falhas em decorrência do desconhecimento de suas atribuições 
ou rotinas de trabalho? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
9 - Quando do seu ingresso na Prefeitura Municipal de Barra Mansa, você sentiu algum 
tipo de resistência, por parte de colegas de trabalho, em fazer parte do grupo? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
10 - Se você respondeu “sim” à pergunta anterior, a resistência foi da maior parte do 
grupo? 
(     ) Sim  (     ) Não 

 
11 - Você acha que os programas de integração são úteis? 
(     ) Sim  (     ) Não 

 
12 - Você está satisfeito com seu trabalho? 
(     ) Sim  (     ) Não 

 


