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 Todo novo colaborador, ao ingressar em uma organização precisa de 

uma introdução, e assim também o espera. Um treinamento bem elaborado 

que vá além das boas vindas ao novo funcionário. Seu objetivo principal é fazer 

com que ele se sinta parte da empresa, conheça áreas, gestores e pessoas 

que estarão diretamente ligadas a ele. É importante entendermos a 

necessidade deste funcionário por este momento, e percebermos a importância 

de um programa de integração tanto para a boa entrada dele quanto para a 

sustentabilidade da empresa em que ingressa. 

Quando se integra um profissional, a empresa mostra o valor que ele 

tem para o contexto do negócio. Ou seja, ele não está ali apenas para 

preencher uma vaga, mas sim para agregar valor, fazer o diferencial na sua 

nova função e por isso, é fundamental que ele se sinta parte integrante do 

universo vivo que forma a organização.  

A Integração possibilita também que o funcionário recém-chegado possa 

ter uma visão geral da organização. Assim, ao começar a exercer sua função 

dentro da empresa, pode conhecer previamente a visão, missão, valores, 

procedimentos e normas da organização a qual passa a fazer parte. Inicia 

então sua adaptação ao ambiente social, físico e cultural onde irá trabalhar. 

A importância desta etapa é enfatizada por Gil (2001) quando define que 

a integração é um processo educacional em curto prazo que possibilita que o 

indivíduo entenda com clareza as atividades da empresa e o que se espera 

dele. Diz também que o treinamento de integração tem por objetivo sanar as 

carências e a falta de informações sobre os serviços realizados na organização 

facilitando a socialização do novo colaborador na empresa.  

Também vemos isso através de Oliveira e Eccel (2011) que afirmam que 

a integração organizacional reduz os anseios do novo empregado frente à 

empresa a qual desenvolverá as suas atividades. Em suas visões, é necessário 

que seja apresentado ao novo colaborador o histórico, como está estruturada 

as políticas que orientam o funcionamento da organização, entre outras 

informações. 

 Estudando mais sobre o tema, trocando experiência com colegas, e 

também vivenciando a entrada em diferentes empresas, fica muito clara a 

importância de se desenvolver de forma consistente, atraente e completa um 

programa de integração que receba e efetivamente integre o novo colaborador 

à organização. A familiarização do profissional aos temas e cultura da empresa 

acontecerá com o tempo de qualquer forma, o que pode ser lenta, ou 

influenciada por percepções de outros colaboradores, por vezes negativas, ou 

viciadas em suas próprias experiências; ou pode ser bem estruturada pelo 



departamento responsável, partindo da empresa e movido por seus valores, 

políticas, missão e ambições de crescimento. 

 Além de tudo isso, a integração é uma grande oportunidade de atração, 

retenção e engajamento do funcionário. É o momento em que ele entende e se 

orgulha de fazer parte daquele todo. Aprende o funcionamento, se identifica 

aos valores, admira a história. Quando o novo funcionário se sente acolhido, 

orientado e integrado a organização, e não apenas inserido nela, as 

possibilidades de que este profissional se sinta motivado e comprometido com 

o trabalho e com os resultados da empresa são maiores, pois ele sabe a razão 

pela qual desempenha aquela função e sua meta no resultado final. Desta 

forma, os profissionais de recursos humanos que investem no Programa de 

Integração estarão cumprindo a meta de contribuir para o sucesso da empresa. 
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