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RESUMO 

 

O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais dinâmico, no qual os profissionais têm 

passado cada vez menos tempo nos empregos comparando-se a anos anteriores. Essa nova 

dinâmica tem exigido que empresas e profissionais aprendam a lidar com esse novo cenário. 

Quando a saída do profissional é precoce, o custo financeiro é alto, pois o profissional sai 

depois de a empresa ter realizado os investimentos em recrutamento, seleção e treinamento, 

porém antes de ter obtido retorno desse investimento em formato de performance na 

organização. O processo de onboarding, ou socialização organizacional, é o que ajuda os 

recém-contratados na adaptação à nova posição com o aprendizado de conhecimento, 

habilidades e comportamentos necessários para se ter sucesso na nova organização. O 

processo de onboarding impacta diretamente a performance do novo contratado, a satisfação 

no novo emprego, o comprometimento organizacional, a indicação de novos funcionários, a 

intenção de ficar na organização, o turnover e o absenteísmo. A socialização organizacional 

quando ineficaz é um dos principais motivos para um recém-contratado pedir demissão ou ter 

impacto negativo em sua produtividade. Este trabalho é um estudo exploratório para levantar 

as percepções de profissionais contratados há menos de um ano em empresas no Brasil e o 

quanto o onboarding que estão vivenciando está sendo eficiente, assim como os pontos que 

mais importam. Utilizando o instrumento Newcomer Socialization Questionnaire (NSQ), foi 

analisada uma amostra de 191 executivos contratados há menos de 12 meses, onde os 

resultados sugerem que os fatores que realmente influenciam no onboarding do recém-

contratado são os que estão no âmbito da organização, do grupo e da tarefa na estratégia de 

socialização que a empresa empregará em relação aos profissionais, uma vez que não foram 

identificadas diferenças relevantes na percepção do onboarding de acordo com idade, 

senioridade, porte da empresa e tempo de casa de cada profissional.  

 

Palavras-chaves: 

Cultura organizacional; Turnover; Performance; Socialização Organizacional; Táticas de 

Socialização; Onboarding. 
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ABSTRACT 

 

The job market has been growing ever more dynamic, as professionals have been working on 

increasingly shorter periods at their companies, comparing to previous years. Thus, 

companies and professionals have been pushed to learn how to deal with this new scenario. 

When professionals leave their companies precociously, there is a higher financial cost for 

their employers, as it happens after significant investments in their recruitment, selection and 

training, but before the due return of this very investment in terms of their performance for the 

organization. The onboarding process, or organizational socialization, helps newcomers to 

adapt to their new positions through the learning of the necessary knowledge, skills and 

behavior in order to succeed at the new organization. The onboarding process directly affects 

the newly hired professional performance, satisfaction in the new job, organizational 

commitment, recommendation of new employees, intention to remain at the job, turnover and 

absenteeism. Organizational socialization, when ineffective, is one of the main reasons by 

which a newcomer resigns, or negative impact on his/her productivity. This is an investigative 

study that aims to highlight the perceptions of professionals that were hired less than a year 

ago in Brazilian companies, and how efficient the onboarding process has been for them, as 

well as the most important issues. Using the Newcomer Socialization Questionnaire (NSQ), a 

sample of 191 executives that were hired less than a year ago has been analyzed, and the 

results suggest that the factors that actually influence the newcomer onboarding process are 

the ones that lie within the scope of the organization, team and task in the socialization 

strategy that will be used by the company concerning the professionals, once relevant 

differences in the onboarding perception have not been  identified in relation to the age, 

seniority, company size and period of working time of each professional at their companies. 

 

Keywords: 

Onboarding; Organizational Socialization; Newcomers; Socialization Tactics;   
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1 Introdução 
 

Um grande esforço e altos investimentos vêm sendo feitos pelas empresas na atração 

de talentos, que podem utilizar recursos como employer branding, mapeamento de 

competências-chave, cases situacionais, testes comportamentais, testes de valores, testes de fit 

cultural, análise de dados com people analytics e contratação de empresas de recrutamento ou 

montagem de equipes próprias de talent acquisition a fim de aumentar a retenção dos 

profissionais contratados (Cappelli & Tavis, 2018).  

Como observado por Griffeth & Hom (2001), quando a saída do profissional 

(voluntária ou demissão) é precoce, o custo financeiro é alto, pois o profissional sai depois de 

a empresa ter realizado os investimentos em recrutamento, seleção e treinamento, porém antes 

de a organização ter obtido o retorno desse investimento em termos de aumento no 

desempenho da companhia.  

O processo de onboarding, também conhecido como socialização organizacional, é o 

processo que ajuda os recém-contratados no aprendizado de conhecimentos, habilidades e 

comportamentos necessários para se ter sucesso na organização (Bauer & Erdogan, 2011). É 

com ele que os profissionais recém-contratados fazem a transição de ser um completo 

forasteiro dentro da organização para se tornarem um membro integrado à cultura e ao grupo 

de funcionários existentes da companhia.  

Estudos mostram que o processo de socialização é importante porque afeta a 

adaptação dos novos empregados em relação a efetividade, satisfação no emprego, 

comprometimento organizacional, turnover e absenteísmo (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo 

& Tucker, 2007). Por outro lado, a socialização ineficaz é um dos principais motivos para um 

recém-contratado pedir demissão de seu emprego (Fischer, 1986) ou ter um potencial impacto 

negativo na produtividade (Shaw, Gupta & Delery, 2005).  

Além de atenuar os custos financeiros com recrutamento, seleção e treinamento com o 

risco de não ter o retorno desse investimento em formato de performance em caso de saída 

(voluntária ou demissão) precoce, observados por Griffeth e Hom (2001), a socialização vem 

ganhando mais importância nos últimos anos porque a rotatividade dos profissionais vem 

crescendo — os profissionais estão mais móveis.  

Em 2005, aproximadamente 25% dos trabalhadores norte-americanos estavam 

passando por um processo de socialização organizacional (Rollag, Parise & Cross, 2005). O 

censo norte- 
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-americano de 2012 mostrou que os baby boomers estão trocando de emprego, em média, 

11,2 vezes ao longo da carreira (Bureau of Labor Statistics, 2012). Metade dos trabalhadores 

remunerados por hora nos EUA deixa o emprego em até quatro meses e, em média, os 

gerentes nos EUA trocam de emprego a cada dois a quatro anos (Society for Human Resource 

Management, 2010).   

Esses profissionais, ao mudarem de emprego com mais frequência ao longo da carreira, 

terão de passar mais vezes por um processo de socialização organizacional. Dessa forma, eles 

precisarão construir relações, aprender as estruturas de poder e navegar no ambiente político 

da organização (Chao, 2007).  

Ademais, aproximadamente 40% dos CEOs contratados são demitidos ou 

“aposentados” em menos de 18 meses, e 64% não completarão quatro anos de empresa 

(Stoddard & Wyckoff, 2009). Um dos principais motivos para maus desempenhos dos 

profissionais recém-contratados de nível executivo é a falha na construção de relações com 

pares e equipe (Elbin, 2006). Esses achados apontam fortes indícios de que a socialização 

organizacional vem se tornando um tema-chave não apenas para as organizações, mas 

também para os profissionais. 

Entretanto, esse processo de adaptação à nova posição e à nova empresa configura-se 

como um evento gerador de estresse, insegurança e ansiedade para o recém-contratado. 

Durante o processo de socialização organizacional, os recém-contratados ainda lidam com 

múltiplas incertezas da nova posição e as nuances para terem um bom desempenho na nova 

posição (Anderson, 2001).  

Para se ter sucesso no novo emprego, é necessário desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes, entender regras e relações de poder e especificidades da cultura da 

empresa. Organizações capazes de acelerar esse processo de transição dos recém-contratados 

de forasteiros para adaptados às novas posições têm um diferencial competitivo, pois 

conseguem começar a se beneficiar antes dos resultados em termos do desempenho entregue 

pelos novos contratados (Van Maanen, 1996). Quando existe uma falha no processo, um dos 

principais itens que causam saídas voluntárias dos recém-contratados é a percepção de falta de 

aderência à cultura da empresa (Stahl & Voigt, 2008).  

Mesmo sendo um tema importante, que tem ganhado espaço em estudos internacionais 

(Batistic & Kase, 2014) e nas publicações corporativas (Bauer et al., 2017; Peppercorn, 2018; 

Klinghoffer, 2018; Byford, 2017), as pesquisas sobre o tema no Brasil são escassas (Borges, 

Silva, Melo, Oliveira & Roazzi, 2010).  
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O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo e uma pesquisa exploratória para 

levantar as percepções sobre o onboarding de profissionais recém-contratados em empresas 

no Brasil e entender se existem diferenças de percepção desses profissionais em relação a 

cargo, idade, tempo de empresa e porte da companhia (faturamento e tamanho de 

funcionários).  

A pesquisa foi conduzida com profissionais de diversas senioridades contratados há 

menos de 12 meses, de empresas de diversos portes, setores e localidades do Brasil. Para essa 

pesquisa, foi utilizado o banco de dados dos recém-contratados de uma consultoria de 

recrutamento britânica atuando no Brasil desde 2001. Trata-se de um tema relevante, pois, por 

meio deste panorama, empresas, líderes e profissionais de Recursos Humanos (RH) poderão 

entender onde estão os principais acertos e gaps na socialização do profissional. Também se 

trata de um conteúdo bastante útil para que profissionais, ao passarem por uma fase de 

transição para um novo emprego, possam entender onde normalmente os recém-contratados 

têm dificuldades para se integrar a uma nova empresa e possam traçar um plano de ação 

individual para não falharem nessa adaptação e não dependerem apenas do plano da empresa. 

Trata-se, pois, de um estudo exploratório sobre a percepção do onboarding dos recém-

contratados com o propósito de entender como está a socialização organizacional desses 

profissionais nas empresas.  

O restante deste estudo está organizado da seguinte forma: a segunda seção apresenta 

a base teórica pretendida, na qual é abordada a literatura sobre socialização organizacional, 

incluindo definições, sua importância, táticas, aspectos centrais, fatores de influência e 

práticas utilizadas no mercado; a terceira seção trata da mensuração e da maturidade das 

empresas na socialização organizacional; a quarta seção aborda a metodologia da pesquisa e 

descreve a base de dados utilizada e os métodos empregados; já a quinta seção expõe os 

resultados encontrados; e a sexta seção, a conclusão e as considerações finais. 
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2 Fundamentos teóricos  
 

Nesta seção, serão tratados a contextualização da socialização e seus desafios, as 

táticas de socialização e como são organizadas, os aspectos centrais importantes na 

socialização, os fatores que influenciam a socialização e práticas que estão sendo utilizadas 

com sucesso por empresas no mundo corporativo. 

 
2.1 Contextualização da socialização 
 

No mundo corporativo, no qual atualmente 20% das saídas de profissionais 

(voluntárias e demissões) acontecem nos primeiros 45 dias (Carucci, 2018), empresas que têm 

a capacidade de contratar e treinar os profissionais, e principalmente reter e desenvolver seus 

funcionários, criam um importante e estratégico diferencial competitivo, comparando-se a 

empresas que não possuem essa mesma capacidade. Ademais, estudos mostram que existe 

uma relação direta entre o sucesso financeiro de uma empresa e a implementação e a 

execução de práticas de gestão que consideram tornar as pessoas como uma fonte de 

vantagem competitiva (Pfeffer & Veiga, 1999). 

Embora Ashford & Nurmohamend (2012) mencionem que a pesquisa sobre o tema da 

socialização organizacional seja volumosa, Batistic & Kase (2014) ressaltam que o tema vem 

ganhando mais força nos últimos 20 anos, pois, conforme já mencionado, o processo de 

socialização organizacional, também conhecido como onboarding, tem se demonstrado de 

imenso valor à medida que o tempo médio de permanência em cada emprego tem diminuído 

nos últimos anos. Em 2018, o índice de desemprego estava em 3,7% nos EUA, o menor em 

49 anos, e, dessa forma, a demanda das empresas por reter os talentos se tornou o problema 

prioritário na agenda dos CEOs não apenas nos EUA, mas em todo o mundo (Carucci, 2018).  

Strack, Caye, Von der Linden, Quiros & Haen (2012) apontam que uma socialização 

organizacional estruturada contribui para a diminuição do turnover e também aumenta as 

chances de o profissional atingir os objetivos propostos no primeiro ano (Bauer, 2011). 

Ademais, os autores argumentam que empresas que fazem uma socialização efetiva tiveram 

um crescimento de lucro 2,5 vezes maior e margens de lucro duas vezes maiores do que 

organizações que não a fazem adequadamente. Os resultados de uma socialização 

organizacional podem ser benéficos tanto para a empresa como também para o profissional 

recém-contratado, havendo impacto na performance, na satisfação no emprego, no 

comprometimento organizacional e na intenção de permanecer na empresa (Bauer et. al, 2007; 

Saks, Uggerslev & Fassina, 2007).  
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Desde as primeiras pesquisas sobre o tema, os achados mostraram que os primeiros 12 

meses de um recém-contratado se configuram como um período crítico de aprendizados e 

desafios, e que isso impactará no sucesso e na performance do profissional na organização 

(Berlew & Hall, 1966). Nesse período, o profissional adquirirá os conhecimentos social e 

técnico necessários para assumir a nova posição na organização (Van Maanen & Schein, 

1979), na qual o conhecimento social é a habilidade comportamental para se adaptar à 

organização, e o técnico, os conhecimentos necessários para desempenhar a nova função.  

À medida que os estudos sobre o tema avançaram e se intensificaram a partir de 2000, 

foi ficando cada vez mais claro que o papel das organizações no processo de onboarding não 

deve ficar limitado a apenas prover informações sobre o funcionamento da empresa por meio 

de treinamentos formais, mas precisa, principalmente, clarificar a importância, o impacto e a 

contribuição que o trabalho do contratado pode gerar para a organização. Deve, também, 

esclarecer as metas e os valores da organização para que o recém-contratado possa criar um 

sentimento de pertencimento à organização e à sua nova função; da mesma forma, a liderança 

precisa encorajar e criar um ambiente que suporte a chegada dos novatos (Simosi, 2010).  

A seguir, serão descritas as táticas de socialização e a maneira como podem contribuir 

para um processo de socialização mais efetivo. 

 
2.2 Táticas da socialização 
 

As táticas de socialização são as abordagens e informações que podem ser empregadas 

e estruturadas com o profissional recém-contratado durante a transição de um papel inicial de 

completo forasteiro na organização para o de um profissional adaptado e membro do grupo de 

trabalho e da organização (Van Maanen & Schein, 1979). Essas táticas podem ser utilizadas 

tanto para recém-contratados como também ao se incorporarem novos indivíduos para suas 

equipes, em situação de job rotation ou promoção (Batistic, 2018).  

De maneira ativa ou passiva, as organizações criam situações para que os recém- 

-contratados se adaptem ao novo ambiente, resultando em diferentes táticas de socialização. 

Estas e os resultados esperados diferem de organização para organização, variando da 

expectativa em relação ao recém-contratado de seguir as normas existentes a uma expectativa 

oposta, na qual se espera do novo funcionário uma postura e uma atitude de inovação, 

portanto é essencial que os novatos entendam o que é esperado deles (Bauer et al., 2007).  

Originalmente, Van Maanen & Schein (1979) identificaram seis táticas de 

extremidades opostas que permeiam as estratégias de socialização que caracterizam e 
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representam como as organizações podem ser diferentes ao combinar e influenciar a 

socialização do recém-contratado, apresentadas no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 - Dimensões da socialização 

Tática Formato na socialização 

Coletiva (versus individualizada) Na qual a socialização coletiva acontece com grupos 

de novatos que passam pelo mesmo processo e 

recebem o mesmo treinamento, ou uma socialização 

individualizada quando ela é customizada para cada 

novato contratado.  

Formal (versus informal) Quando em um processo formal de socialização os 

novatos são separados da equipe de trabalho e passam 

por um treinamento apartado do ambiente de trabalho. 

Na tática informal, o treinamento é realizado no 

modelo “on the job”, com os colegas de trabalho que 

já atuam na organização. 

Sequencial (versus randômica) Em um processo sequencial, existem estágios fixos em 

cada etapa da socialização, sendo clara cada uma das 

fases e a evolução na passagem entre elas. No processo 

randômico, as etapas são independentes e não 

precisam cumprir uma determinada ordem.  

Fixa (versus variável) Em uma tática fixa, existe um tempo específico que é 

determinado em cada etapa do processo de 

socialização. No processo variável, não existem prazos 

fixos, nos quais a evolução depende da evolução do 

recém- 

-contratado.  

Investimento (versus 

desinvestimento) 

Essa tática indica se no processo de socialização a 

empresa confirmará ou negará a identidade pessoal do 

novo colaborador. No investimento, existe uma 

confirmação do perfil do novo membro em relação ao 
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grupo, quais características, competências e atitudes o 

novo colaborador oferece para a organização. No 

desinvestimento, o processo é utilizado para rejeitar o 

perfil do novo colaborador e adaptá-lo ao perfil da 

organização em relação a comportamento, 

competência e atitudes.  

Fonte: Adaptado de Van Maanen & Schein (1979). 

 
As seis táticas empregadas no primeiro extremo (coletivo, sequencial, formal, fixas, 

serial e investimento) podem formar o que Jones (1986) definiu como “socialização 

institucionalizada”, que apresenta como principal benefício motivar e encorajar os recém- 

-contratados a aceitar os papéis predefinidos na organização passivamente, mantendo o status 

quo. A socialização institucionalizada fornece aos novatos uma experiência estruturada que 

pode reduzir as incertezas percebidas ao longo da adaptação.  

No lado oposto, as seis táticas formam a socialização individualizada (informal, 

randômica, variável, isolado e desinvestimento), que pode estimular o novato a questionar o 

status quo e a formatar suas próprias percepção e abordagem para se encaixar na função para 

a qual foi contratado.  

 

2.3 Aspectos centrais a serem tratados na socialização  

 

Em 2010, Tayla Bauer produziu um guia para a Society of Human Resources 

Management (SHRM) sugerindo que uma boa estratégia de onboarding envolveria cobrir 

proativamente quatro aspectos centrais (4 Cs): Compliance, Clarificação, Cultura e Conexões, 

conforme apresenta o Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Aspectos centrais do onboarding 

Aspectos centrais do 

onboarding SHRM 

Descrição  

Compliance Refere-se ao aprendizado do básico da posição e da 

organização: tudo o que é necessário para cumprir as regras 

básicas e as políticas da empresa, como formulários, contas 

de e-mail, computadores, etc. Organizações que têm 
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processos de onboarding eficientes em compliance deixam 

as atividades menos onerosas ao recém-contratado. 

Clarificação  Garantir que o novo empregado entenda o contexto da 

posição, compreendendo os requerimentos e as normas 

para a execução das tarefas, assim como a linguagem 

interna da empresa. O quanto antes um profissional 

entender sua função, mais rápido ele começará a ser 

produtivo.  

Cultura Para o processo de onboarding, cultura se refere às normas 

da organização: personalidade da empresa, padrões e 

expectativas, como as coisas funcionam e como o 

funcionário pode se adaptar ao contexto.  

Conexões Referem-se a relações interpessoais, mecanismos de 

suporte e rede de informações que os recém-contratados 

necessitam para se integrar na nova organização.  

Fonte: SHRM (2010). 

 

A estratégia de onboarding de cada organização é compreendida pela forma como é 

tratado cada um dos Cs, podendo impactar diretamente em satisfação do emprego, alta 

produtividade e menor turnover.  

Mesmo sendo todos os 4 Cs peças fundamentais no processo, a conexão é a peça mais 

importante dessa estratégia. É difícil imaginar um funcionário que se sente inseguro, 

estressado ou oprimido conseguir entregar seu melhor. A conexão tem um papel especial no 

processo de onboarding, pois pode influenciar diretamente em resultados importantes de uma 

organização: performance do novo contratado, satisfação no novo emprego, 

comprometimento organizacional, indicação de novos funcionários, intenção de ficar na 

organização e turnover (Bauer, 2015). 

 

2.4 Fatores que influenciam a socialização 

 

Diversos fatores podem impactar nos desafios que o recém-contratado encontrará ao 

longo do processo de adaptação. Entendê-los se torna peça fundamental para a definição da 

estratégia mais adequada para a socialização dos profissionais. 
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2.4.1 Fatores de contexto 
 

Para que a socialização dos recém-contratados tenha sucesso, é necessário entender 

profundamente os desafios que esses profissionais encontrarão. À medida que o mundo dos 

negócios evolui, as relações e o ambiente de trabalho se transformam e a complexidade da 

socialização aumenta. Desde a década de 1990, foram identificadas algumas tendências que 

estavam impactando na socialização, como a expansão na diversidade cultural das empresas, a 

mudança nas relações de trabalho com o aumento de trabalhos temporários e os movimentos 

de downsizing nas organizações (Bauer, Morrison & Callister, 1998).  

O ambiente de trabalho, sendo um organismo vivo e em constante mudança, reflete 

essas transformações, que hoje incluem entrega de resultados no curto prazo, alterações de 

rota constantes, terceirizações, fusões e aquisições, estruturas matriciais e competição global 

— tudo isso gera um desafio extra para as organizações. Portanto, o desenho da estratégia do 

processo de socialização deveria partir de uma profunda reflexão sobre quais serão os desafios 

que esse profissional terá em um contexto macro, para que depois sejam selecionadas as 

táticas que melhor contribuem no processo. 

 

2.4.2 Fatores da organização 

 

O processo de onboarding anteriormente se limitava a apenas alguns dias, mas, hoje, 

estudos demonstram que é necessário estender o investimento no onboarding por até um ano 

em um processo estruturado, a fim de acelerar e capitalizar os conhecimentos, as habilidades e 

a motivação de que o recém-contratado necessita para a adaptação à posição (Bauer et al., 

2017). Maurer (2015) ressalta que o período mais crítico à adaptação, e no qual as empresas 

têm o maior turnover — em média, as empresas perdem até 17% das novas contratações —, 

vai do terceiro ao sexto mês após o ingresso na empresa. No mesmo artigo, Maurer (2015) 

apresenta os dados da pesquisa da Bamboo HR com mil profissionais em 2014, explorando os 

principais motivos para uma saída em até seis meses, apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 - Motivos para a saída da organização em até seis meses 

Motivos para a saída da organização em até seis meses % dos respondentes 

Falta de recebimento de diretrizes claras das responsabilidades 23% 
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do profissional. 

Gostariam de ter recebido mais treinamentos efetivos. 21% 

Afirmam que um “sorriso amigo” e um colega que o ajudasse 

poderiam ter feito uma grande diferença. 

17% 

Gostariam de ser reconhecidos por sua contribuição individual. 12% 

Gostariam de ter recebido mais atenção de seu gestor e colegas.  9% 

Fonte: Maurer (2015). 

 

Como se pode observar no Quadro 3, a falta de diretrizes claras sobre as próprias 

responsabilidades e melhores treinamentos dizem respeito ao processo de transmissão de 

informações, ou seja, sinalizam que o processo de onboarding não forneceu as informações 

necessárias para a realização de trabalho. Outros dois itens — ajuda de um “sorriso amigo” e 

atenção do gestor e colegas — dizem respeito à integração com colegas e superiores, aspecto 

que também deve ser contemplado para que um processo de socialização seja bem-sucedido 

para o recém-contratado se sentir parte integrante do grupo. A atenção (de gestor e colegas) 

pode ser um fator importante de feedback para que o recém-contratado entenda se está no 

caminho certo e se ajustes são necessários.  

Estudos mostram a importância de um bom relacionamento do recém-contratado com 

os colegas de trabalho para o sucesso da socialização, pois, quando existem conflitos nessa 

relação, os recém-contratados tendem a evitar buscar informações (com os colegas) que serão 

essenciais para sua adaptação. Dessa maneira, são ressaltadas a importância de envolver os 

colegas de trabalho no processo de socialização e a proximidade do gestor na mediação dessa 

relação (Bauer & Nifadkar, 2016).  

 

2.4.3 Fatores individuais 

 

Bauer e Erdogan (2014) descrevem que os profissionais não entram na organização 

como uma folha em branco, e sim carregam um conteúdo que, quando corretamente ajustado 

às necessidades da organização, constroem um diferencial competitivo. Os autores afirmam 

que o recém-contratado carrega consigo um capital pessoal, que pode ser categorizado em 

quatro tipos: humano, social, psicológico e cultural, conforme quadro a seguir.  

 

Quadro 4 - Tipos de capital 
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Tipo de capital Descrição  

Capital humano “O que você sabe”: são os conhecimentos, as habilidades e a 
competência baseados na educação e na experiência que fazem 
com o que o indivíduo tenha uma vantagem ao desempenhar sua 
função na organização ou setor em que trabalha.  

Capital social “Quem você conhece”: pode ser definido como as relações, o 
networking e os grupos do qual o profissional participa e 
consegue extrair valor para desempenhar melhor suas funções. 
Estudos demonstram que o capital social tem uma forte relação 
com o sucesso na carreira (Seibert, 2001). 

Capital psicológico “Quem você é”: o que você carrega dentro de si, como 
esperança, otimismo, flexibilidade, resiliência e autoconfiança. 
Avey, Reichard, Luthans & Mhatre (2011) identificaram em seu 
estudo que o capital psicológico está significantemente 
relacionado à satisfação no emprego, ao comprometimento no 
trabalho, à intenção de turnover e ao estresse.  

Capital cultural “Como você é percebido como indivíduo”: são os 
conhecimentos, a educação, as habilidades que um indivíduo tem 
que o fazem ser reconhecido como alguém de uma hierarquia 
superior na sociedade, na organização ou no setor de atuação. 

Fonte: Bauer & Erdogan (2014). 

 

Cada um desses capitais tem o potencial de afetar a eficácia do processo de 

socialização, e entendê-los e tratá-los de maneira diferente pode facilitar o processo e conectar 

com diferentes indicadores de adaptação do processo de socialização. Ter uma abordagem 

individualizada no processo de socialização, com o cuidado de estimular o recém-contratado a 

oferecer o que tem de valor para a organização, pode ter uma relação direta com o aumento e 

a aceleração do desempenho do recém-contratado e com a diminuição do turnover (Bauer et 

al., 2011). 
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2.5 Práticas do processo de socialização 

 

A configuração e a abrangência dos programas de onboarding podem variar 

consideravelmente de organização para organização, e, portanto, o objetivo desta seção é 

apresentar as práticas de organizações com processos maduros na socialização de seus recém- 

-contratados. 

 

2.5.1 Transição harmoniosa entre o processo de recrutamento e o processo de onboarding 

 

Walker et al. (2014) descrevem que as relações com a empresa se iniciam antes do 

primeiro dia do recém-contratado. As mensagens e as experiências passadas ao longo do 

processo de recrutamento influenciarão (para melhor ou pior) durante o processo de 

onboarding na organização. Atualmente, poucas organizações têm esse processo integrado, à 

medida que recrutamento e onboarding são estruturas distintas e sem integração dentro de 

recursos humanos. 

 

2.5.2 Primeiro dia especial 

 

É essencial identificar quem será o responsável e como deverá receber o recém- 

-contratado no primeiro dia. Gestos simples, como ter o nome do novo funcionário na TV na 

entrada da empresa para recepcioná-lo ou ter certeza de que alguém o convidará para o 

almoço no primeiro dia, são vitais para as primeiras impressões. Empresas como Google e 

IBM têm essas práticas estabelecidas. Shepherd (2012) em seu estudo apresentou que recém-

contratados que conheceram alguém de seu time imediato no primeiro dia se sentiram mais 

aceitos e conectados do que os que não tiveram esse contato. 

 

2.5.3 Facilitadores de conexão 

 

De acordo com a cultura de sua empresa, entenda quem podem ser os facilitadores de 

conexões e, ainda mais importante, espere deles (mentor, buddy, stakeholder) planejamento e 

atenção dedicada, essenciais para garantir o suporte ao recém-contratado. Empresas como 

Kellogg’s, L’Oréal e Microsoft utilizam esses facilitadores em seu processo. Ter o suporte de 

mentores junto aos recém-contratados demonstrou ser extremamente importante ao longo do 

processo de onboarding (Ostroff & Kozlowski, 1993). 
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2.5.4 Viabilizar e encorajar a construção de networking 

 

Quando os recém-contratados estão aprendendo sobre a nova organização, aumentar o 

networking interno pode ser uma ferramenta de extremo valor para potencializar esse 

aprendizado. Empresas como Ernest Young (EY) e Bank of America utilizam essa prática 

com seus recém-contratados. Formalmente ou informalmente, as organizações podem acelerar 

esse processo criando oportunidades para trocas de informações (Conger & Fishel, 2007). 

Essa prática tem muito valor não apenas para os recém-contratados, mas também se torna uma 

valiosa fonte de informações e insights para empregados veteranos na organização em contato 

com os recém-contratados (Gallagher & Sias, 2009). 

 

2.5.5 Identidade e experiência pessoal 

 

Estudos demonstraram que organizações que ao longo do processo de onboarding 

conseguem ter um foco individualizado em “o que” o recém-contratado pode contribuir para a 

organização, ao invés de apenas demonstrar quão boa e estruturada a empresa é, têm um 

turnover abaixo das que não a fazem (Bauer et al., 2011). Empresas como Huntington 

National Bank e Wipro adotam essa prática em seu processo de onboarding. 
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3 Mensuração da socialização 

 

Mensurar a socialização de um recém-contratado sempre foi um desafio devido à falta 

de padronização de critérios e de uma escala válida, identificando dimensões e domínios de 

aprendizagem. Chao et al. (1994) desenvolveram uma escala de mensuração com seis 

dimensões da socialização organizacional: proficiência de performance, pessoas, políticas, 

linguagem, metas e valores organizacionais, e histórico. Proficiência de performance se refere 

ao aprendizado das tarefas necessárias para a posição; pessoas, à necessidade de se 

estabelecer uma boa relação com os colegas de trabalho; políticas são o aprendizado formal e 

informal das relações e estruturas de poder; já linguagem é o aprendizado dos acrônimos, 

gírias e jargões que são únicos para a organização; metas e valores da organização podem ser 

formais e informais; e o histórico é o entendimento de tradições, costumes, mitos e rituais que 

são usados de maneira particular pela organização.  

No Brasil, os estudos sobre as dimensões da socialização são escassos, mas vale 

ressaltar os trabalhos de Borges et al. (2001) e Borges et al. (2010) em que, com base na 

escala de Chao et al. (1994), os autores validam uma escala adaptada para o português.  

Entretanto, em uma revisão crítica da escala de Chao et al. (1994), Haueter, Macan & 

Winter (2003) apontam problemas, sendo o principal deles a inclusão de itens de uma 

dimensão em outra, por exemplo, história, políticas e linguagem dentro de job e nível da 

organização. Assim, os autores desenvolveram um novo questionário de mensuração de 

socialização de recém-contratados (NSQ – Newcomer Socialization Questionnaire) com três 

dimensões da socialização: a organização, o grupo e o trabalho/tarefa. Podemos afirmar que 

uma socialização ocorre de maneira bem-sucedida quando o recém-contratado compreende os 

valores, os objetivos, as regras, as políticas, o modelo de liderança e a linguagem da 

organização. A socialização do grupo ocorre quando o recém-contratado compreende a equipe 

na qual está inserido, os comportamentos esperados, as particularidades em relação às regras, 

os objetivos e os valores. Socialização da tarefa se refere ao conhecimento para se ter 

performance na atividade para a qual foi contratado e à interação com outros funcionários 

necessários para a execução da tarefa. Esse questionário foi testado com base em 35 perguntas 

para mensurar a socialização de recém-contratados apoiando-se nessas três dimensões, para as 

quais existem 12 questões sobre o conhecimento da organização (ex.: “Eu entendo os 

objetivos e as metas dessa organização?”), 12 questões sobre conhecimento do grupo (ex.: 

“Eu entendo a expertise que cada membro traz para o grupo?”) e 11 questões sobre a posição 

e a tarefa (ex.: “Eu compreendo como tenho que fazer minhas atividades para desempenhar 
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minha função?”). Todas as questões trabalham com respostas de sete pontos de escala (de 

Strongly disagree até Strongly agree). Esse questionário NSQ de Haueter, Macan & Winter 

foi o instrumento selecionado como ferramenta de coleta de dados para a presente pesquisa.  

 

3.1 Maturidade do processo de socialização 

 

Uma empresa pode estar classificada em três níveis de acordo com a maturidade do 

processo de onboarding (SHRM, 2010), conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Maturidades das empresas 

Nível 1 Onboarding Passivo: a clarificação da função pode ser abordada, mas nem 

cultura nem conexão são discutidas, e ninguém está coordenando o 

processo. Trinta por cento das organizações, de todos os portes, estão nesse 

estágio (Aberden, 2008). 

Nível 2 Onboarding de Alto Pontecial: quando compliance e clarificação estão bem 

cobertos por um processo formal e algum mecanismo de cultura e conexão 

esté em prática. Cinquenta por cento de todas as empresas estão nesse 

estágio. 

Nível 3 Onboarding Proativo: quando todos os 4 Cs estão formalmente 

gerenciados. Vinte por cento das organizações estão nesse estágio 

(Aberden, 2008).  

Fonte: Aberden (2018). 

 

Tendo os aspectos e as dimensões a serem atingidos no onboarding, é importante 

garantir o formato correto de mensurar a socialização e ter certeza de que os objetivos serão 

alcançados. É importante mencionar que muitas vezes as organizações podem ter um sistema 

misto — em algumas práticas correspondem ao nível 1 e, em outras, correspondem ao nível 2 

—, entretanto o ponto fundamental é entender que a mensuração da maturidade sempre se dá 

pela eficácia medida com os colaboradores, e não pelas táticas existentes. 
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4 Metodologia  
 

A abordagem de pesquisa utilizada neste trabalho é quantitativa, que é definida como 

meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis (Creswell, 2010).  

O objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa exploratória com profissionais 

contratados há menos de 12 meses por empresas em diversas localidades no Brasil, de 

diversos tamanhos e setores, e de todas as senioridades para entender, por meio da percepção 

desses profissionais, o quanto a socialização organizacional desses recém-contratados está 

sendo eficientes conforme os critérios da pesquisa de Hauter, Macan & Winter (2003), e se 

existem diferenças significativas devido a senioriedade, região, setor, porte da empresa e 

tempo de casa desses profissionais.  

Essa abordagem é adequada, pois, por meio dela, é possível extrair uma descrição 

quantitativa de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, utilizando-se de 

questionários estruturados para a coleta de dados, com o objetivo de generalizar os resultados 

amostrais (Creswell, 2010). 

A pesquisa de levantamento permite realizar inferências sobre características, atitudes 

e comportamentos de uma população a partir da generalização de uma amostra representativa 

dessa população (Babbie, 1990).  

O mailing inicial de 1.874 profissionais contratados nos últimos 12 meses, para envio 

do questionário, foi coletado da base de dados de recém-contratados de uma consultoria de 

recrutamento britânica, com presença no Brasil desde 2001 contratando profissionais de todas 

as senioridades para empresas de todos os setores, portes e regiões no Brasil.  

 

4.1 Método de coleta de dados 

 

Para esta pesquisa, foi utilizado um questionário autoadministrado on-line, do tipo 

survey, no qual os próprios entrevistados responderam às questões específicas. Os 

questionários foram distribuídos utilizando-se a lista de e-mails particulares dos funcionários 

recém- 

-contratados selecionados da amostragem da base de dados da consultoria de recrutamento. O 

formulário de resposta foi elaborado por meio do site SurveyMonkey, específico para a 

realização de entrevistas on-line, considerando participação voluntária e confidencial. Como 

na versão gratuita existia a limitação de recebimento de no máximo cem respostas, foi 

contratada uma versão premium para que não houvesse limite no recebimento de respostas, 
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sendo possível a configuração de confidencialidade, de modo que, em nenhuma hipótese, 

fosse possível identificar os respondentes e, assim, garantir o anonimato dos profissionais. O 

fator de anonimato foi uma peça fundamental na escolha e na utilização do SurveyMonkey 

para que a pesquisa pudesse estar alinhada à política de privacidade de pesquisa da 

FGV/EAESP. Como o autor dessa pesquisa é um recrutador atuando há mais de 10 anos no 

Brasil e tem seu nome conhecido, todos os disparos foram feitos do seu e-mail particular 

enfatizando no título e corpo do e-mail o nome da instituição FGV/EAESP e orientação da 

Prof. Beatriz Braga, para evitar qualquer tipo de viés nas respostas.  

Foi realizado um pré-teste com 20 profissionais para validação e adequação do 

questionário, tanto do ponto de vista da compreensão por parte dos respondentes como para 

garantir que o tempo necessário para resposta conseguisse o engajamento necessário de modo 

que os resultados do questionário estivessem aderentes aos objetivos de cada questão. 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário Newcomer Socialization 

Questionnaire (NSQ), que está no Apêndice A deste documento — construído e validado por 

Hauter, Macan & Winter (2003). Esse questionário é dividido em três grandes categorias: a 

organização, o grupo e a função. No artigo, os autores do NSQ orientam a utilização da escala 

Likert de sete pontos na avaliação de cada uma das questões.  

Para que o agrupamento das categorias não influenciasse a resposta dos profissionais, 

as perguntas, em vez de agrupadas nas categorias em sua ordem original, foram misturadas de 

modo que não houvesse duas ou mais questões da mesma categoria em sequência. O 

questionário no estudo dos autores foi construído em inglês e, para esta pesquisa, foi 

traduzido para o português (por meio de backtranslation com um tradutor brasileiro e um 

tradutor britânico) para envio aos profissionais.  

Além da tradução e da adaptação desse questionário, foram adicionadas perguntas para 

qualificar os profissionais e as empresas, e permitir análise e recorte de dados. Nessa 

qualificação, os cargos hierárquicos utilizados foram definidos com base na classificação da 

consultoria de recrutamento; os setores, com base no ranking das maiores e melhores da 

revista Exame, publicado anualmente; e o porte da empresa, com base na classificação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico Social (BNDES).  

Questões de qualificação dos profissionais: 

A. Há quanto tempo você iniciou na empresa? 

B. Qual o seu cargo/nível hierárquico? 
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C. Qual o faturamento anual da empresa / receita operacional bruta no Brasil? 

(Classificação BNDES) 

D. Quantos empregados tem a empresa? 

E. Qual o setor da empresa em que você trabalha?  

F. Em qual estado você trabalha? (Brasil) 

G. Qual a sua idade? 

Para todos itens a seguir do Newcomer Socialization Questionnaire (NSQ), que foram 

traduzidos e validados, foi utilizada como resposta a escala Likert de sete pontos. Os itens 

foram distribuídos sem seguir a ordem do questionário original, para que a validação pudesse 

ser feita sem induzir o respondente ao agrupamento primevo, conforme no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Ordem dos itens 

Questão Categoria Item 

Q1 Organização 
Eu conheço os nomes específicos dos produtos/serviços 
produzidos/ fornecidos por esta organização. 

Q2 Grupo 
Eu compreendo como o departamento/área específica do qual 
faço parte contribui para os objetivos da organização. 

Q3 Tarefa 
Eu conheço as responsabilidades, tarefas e projetos para os 
quais eu fui contratado. 

Q4 Organização 

Eu conheço a história desta organização (por exemplo quem 
fundou a companhia e quando, produtos/serviços originais, 
como a organização sobreviveu em tempos difíceis). 

Q5 Grupo Eu conheço os objetivos do meu departamento/área. 

Q6 Tarefa 
Eu compreendo como desempenhar as tarefas que fazem parte 
do meu trabalho. 

Q7 Organização 
Eu conheço a estrutura da organização (por exemplo, como os 
departamentos interagem). 

Q8 Grupo 
Eu compreendo o relacionamento entre meu departamento/área 
de trabalho e outros departamentos/áreas. 

Q9 Tarefa 
Eu compreendo quais tarefas e responsabilidades são 
prioritárias. 

Q10 Organização 

Eu compreendo as operações desta organização (por exemplo, 
quem faz o que, e como os sites, subsidiárias e filiais 
contribuem para os objetivos da organização). 

Q11 Grupo 
Eu compreendo a qualificação e/ou especialidade que cada 
integrante traz para o meu departamento/área. 

Q12 Tarefa 

Eu compreendo como utilizar as ferramentas que uso no meu 
trabalho (por exemplo, mensagens de voz, softwares e 
programas, maquinário, vassoura, termômetro). 

Q13 Organização Eu conheço as metas e objetivos desta organização. 

Q14 Grupo 
Eu compreendo como a contribuição de cada integrante 
contribui para o produto/serviço final do grupo. 
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Q15 Tarefa 

Eu sei como obter recursos necessários para desempenhar meu 
trabalho (por exemplo, equipamento, fornecimentos, 
instalações). 

Q16 Organização 
Eu compreendo como os vários departamentos, subsidiárias 
e/ou sites contribuem para os objetivos desta organização. 

Q17 Grupo 
Eu compreendo o que o supervisor do grupo espera da equipe 
de trabalho. 

Q18 Tarefa 
Eu sei a quem pedir ajuda quando necessário para o meu 
trabalho. 

Q19 Organização 
Eu compreendo como meu trabalho contribui para a 
organização como um todo. 

Q20 Grupo 
Eu compreendo o estilo de gestão do supervisor do grupo (por 
exemplo, acompanha o trabalho de perto, participativo). 

Q21 Tarefa Eu sei quem são meus clientes, internos e externos. 

Q22 Organização 
Eu compreendo como agir para estar em conformidade com os 
valores e crenças da organização. 

Q23 Grupo Eu compreendo minha função no departamento/área. 
Q24 Tarefa Eu sei como atender às necessidades dos meus clientes. 

Q25 Organização 

Eu conheço as políticas e/ou regras gerais desta organização 
(por exemplo, compensação, código de vestimenta, fumar, 
limites de despesas de viagens). 

Q26 Grupo 
Quando trabalhando em grupo, eu sei como desempenhar 
minhas tarefas de acordo com os padrões do grupo. 

Q27 Tarefa 

Eu sei quando informar meu supervisor sobre meu trabalho 
(por exemplo, diariamente, semanalmente, perto de prazos de 
entrega, quando um pedido é feito). 

Q28 Organização 

Eu compreendo as políticas internas desta organização (por 
exemplo, a cadeia de comando, quem é influente, o que precisa 
ser feito para melhorar ou manter a boa posição da empresa). 

Q29 Grupo 

Eu conheço as políticas, regras e procedimentos do meu grupo 
de trabalho (por exemplo, frequência de presença e 
participação). 

Q30 Tarefa 
Eu sei qual é o desempenho esperado do meu trabalho (isto é, o 
que meu supervisor e/ou meus clientes esperam de mim). 

Q31 Organização 

Eu compreendo o estilo de gestão predominante da 
organização (por exemplo, decisões top-down, participativo) 
desta organização. 

Q32 Grupo 
Eu compreendo como me comportar de uma maneira 
consistente com os valores e ideais do meu grupo de trabalho. 

Q33 Tarefa 

No desempenho das minhas tarefas, eu sei como completar os 
formulários necessários, a documentação correta (por exemplo, 
planilhas de tempo, relatório de despesas, ordens de pedidos, 
formulários de acesso a computadores). 

Q34 Organização 

Eu compreendo o que significa a nomenclatura específica 
usada nesta organização (por exemplo, iniciais, siglas, 
abreviações). 

Q35 Grupo 

Eu compreendo as políticas do grupo (por exemplo, quem é 
influente, o que precisa ser feito para melhorar ou manter uma 
boa posição). 
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O questionário completo com a mensagem e o aceite de confidencialidade encontra-se 

no Apêndice B. 

O questionário foi enviado ao mailing dos 1.874 profissionais em 1º de outubro de 

2018, fazendo follow-up a cada sete dias para que os profissionais respondessem o 

questionário até o dia 5 de novembro do mesmo ano. No encerramento da coleta, foram 

recebidas 229 respostas (12,22% de retorno), sendo 208 respostas completas e 22 parciais, 

que foram descartadas.  

Para efeito desta coleta, foram descartados também os profissionais contratados há 

mais de 12 meses e contratados como estagiários, resultando em uma amostra de 191 

respondentes para a análise dos resultados. 

  



33 
 

 
 

  



34 
 

 
 

5 Resultados  

 

5.1 Perfil dos respondentes 

 

Antes de explorar os principais resultados que estão contidos no instrumento, foi 

realizada uma caracterização do perfil dos respondentes da pesquisa. Assim, pode-se notar 

que existe certa uniformidade da amostra em relação às faixas de tempo de contrato dos 

profissionais, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Tempo de contratação 

 

 

Em relação ao nível hierárquico, com exceção das posições de trainee e 

CEO/managing director, que tiveram apenas um respondente em cada, as demais posições 

tiveram uma amostra equilibrada, com um número um pouco menor das posições de 

superintendente, diretor e vice-presidente, conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Nível hierárquico 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na amostra, os setores se mantiveram equilibrados, com as áreas de saúde e serviços 

em número maior de respondentes, mas sem nenhuma discrepância significativa, conforme 

mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Setor de atuação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação ao faturamento, houve uma aparente relação diretamente proporcional ao 

tamanho da amostra, com um número pequeno de empresas com faturamento anual menor do 

que 2,4 milhões de reais e a maioria proveniente de empresas com maior faturamento. Chama 

a atenção o número de respondentes (16,23%) que não sabem o faturamento anual da empresa, 

conforme mostra a Figura 4.  
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Figura 4 – Faturamento das empresas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 5 mostra o número de empregados nas empresas em que os profissionais desta 

amostra trabalham. Pode-se empreender que há uma grande concentração de empresas com 

mais de 500 funcionários (46,07%), ou seja, de grande porte. 

 

Figura 5 - Porte das empresas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a Figura 6, os profissionais que responderam à pesquisa estão 

consideravelmente (58,63%) concentrados no estado de SP. 
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Figura 6 – UF das empresas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que a maior parte da amostra é composta por profissionais recém-contratados 

com idade entre 26 e 45 anos (82,72%), conforme mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 - Idade dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 Validação da escala de mensuração 

 

Inicialmente, antes do processo de validação, foi realizada uma análise fatorial 

exploratória com o intuito de verificar a possível estrutura de correlação presente nos dados. 

Essa análise preliminar foi realizada no software SPSS. A análise confirmatória foi realizada 

com o módulo AMOS do SPSS. 

O teste de esfericidade de Bartlett resultou em um valor aproximando de 3.679,31, que 

implica uma significância igual a 0,000. A hipótese nula desse teste afirma que a estrutura da 

matriz de correlação do instrumento é a matriz identidade (Malhotra, 2006). Assim, o ideal é 

rejeitar essa hipótese. Com isso, comprova-se que existe uma estrutura de correlação relevante 

entre os itens do questionário. 

O índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi igual a 0,926. Esse é o outro indicador de 

que a análise fatorial é uma técnica apropriada para a análise preliminar dos dados. Para sua 

adequabilidade, esse valor precisa ser maior do que 0,5 (Hair et al., 2009). 

O Quadro 7 mostra as cargas fatoriais que foram obtidas forçando a existência de três 

fatores no instrumento de pesquisa. Os resultados apontaram que 49% da variabilidade dos 

dados é explicada pela existência de três fatores. 

 
Quadro 7 - Cargas fatoriais – Análise fatorial exploratória 

Construto Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Comunalidade 
O

rganização 
Q1 0,21 -0,051 -0,355 0,173 
Q4 0,07 -0,141 -0,256 0,091 
Q7 0,131 -0,688 -0,094 0,500 
Q10 0,201 -0,532 -0,425 0,504 
Q13 0,286 -0,633 -0,165 0,509 
Q16 0,015 -0,712 -0,443 0,704 
Q19 0,652 -0,24 -0,23 0,535 
Q22 0,575 -0,317 -0,269 0,503 
Q25 0,446 -0,219 -0,284 0,327 
Q28 0,503 -0,283 -0,486 0,569 
Q31 0,31 -0,501 -0,262 0,415 
Q34 0,128 -0,087 -0,728 0,554 

G
rupo 

Q2 0,523 -0,244 -0,203 0,374 
Q5 0,502 -0,456 -0,024 0,460 
Q8 0,204 -0,65 -0,185 0,499 
Q11 0,379 -0,614 -0,132 0,538 
Q14 0,267 -0,693 -0,293 0,637 
Q17 0,426 -0,535 -0,166 0,495 
Q20 0,483 -0,543 -0,067 0,532 
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Q23 0,674 -0,295 -0,267 0,612 
Q26 0,561 -0,063 -0,43 0,504 
Q29 0,555 -0,288 -0,41 0,559 
Q32 0,528 -0,288 -0,408 0,528 
Q35 0,392 -0,317 -0,562 0,570 

Tarefa 

Q3 0,535 -0,52 0,054 0,559 
Q6 0,576 -0,172 -0,145 0,382 
Q9 0,71 -0,201 -0,127 0,561 
Q12 0,233 -0,304 -0,461 0,359 
Q15 0,192 -0,572 -0,406 0,529 
Q18 0,525 -0,332 -0,411 0,554 
Q21 0,518 -0,334 -0,222 0,429 
Q24 0,548 -0,146 -0,424 0,501 
Q27 0,613 -0,052 -0,282 0,458 
Q30 0,589 -0,424 -0,076 0,533 
Q33 0,182 -0,16 -0,738 0,604 

 
Pode-se empreender que existam itens de cada conceito interagindo com cada um dos 

três fatores. Esse resultado é importante para que, na construção das equações estruturais do 

modelo, sejam incorporadas covariâncias entre os construtos, que muito provavelmente serão 

significativas. 

Os valores dos alfas de Cronbach foram todos bons, tendendo a excelente ( > 0,90), 

conforme mostra o Quadro 8 (Costa, 2011).  

 

Quadro 8 - Alfas de Cronbach 
Construto Alfa de Cronbach 
Organização 0,844 
Grupo 0,898 
Tarefa 0,871 

 
O SPSS também apresenta dicas de quanto a confiabilidade pode aumentar caso um 

item específico seja retirado do construto. Contudo, os Quadros 9, 10 e 11 mostram que esse 

ganho era muito pequeno. Além disso, essa ação implicaria a necessidade da seleção de uma 

nova amostra, e esse não era o intuito da pesquisa.  
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Quadro 9 – Organização- Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q1 61,76 72,739 ,329 ,845 

Q4 62,02 74,494 ,217 ,854 

Q7 62,12 70,106 ,495 ,834 

Q10 62,24 65,297 ,645 ,822 

Q13 62,01 66,905 ,583 ,827 

Q16 62,30 67,316 ,594 ,826 

Q19 61,70 69,874 ,545 ,831 

Q22 61,87 67,774 ,619 ,825 

Q25 61,98 67,942 ,531 ,831 

Q28 62,15 64,929 ,652 ,821 

Q31 62,20 67,627 ,543 ,830 

Q34 62,18 71,316 ,389 ,841 

 
Quadro 10 - Grupo-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q2 62,43 86,921 ,520 ,894 

Q5 62,60 83,452 ,602 ,890 

Q8 63,05 84,397 ,531 ,894 

Q11 63,12 82,928 ,648 ,888 

Q14 63,03 82,125 ,649 ,888 

Q17 63,08 81,340 ,627 ,889 

Q20 63,12 79,496 ,636 ,889 

Q23 62,66 83,205 ,685 ,886 

Q26 62,92 87,283 ,537 ,893 

Q29 62,86 83,427 ,660 ,887 

Q32 62,92 84,431 ,657 ,888 

Q35 63,17 82,540 ,645 ,888 
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Quadro 11 – Tarefa -Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q3 57,19 61,017 ,567 ,860 

Q6 57,20 62,542 ,534 ,862 

Q9 57,43 59,931 ,592 ,858 

Q12 57,36 62,590 ,492 ,865 

Q15 57,56 60,900 ,556 ,861 

Q18 57,47 58,376 ,681 ,852 

Q21 57,26 61,665 ,563 ,860 

Q24 57,48 61,304 ,641 ,856 

Q27 57,50 61,262 ,552 ,861 

Q30 57,52 58,756 ,624 ,856 

Q33 57,71 61,090 ,502 ,865 

 
Por outro lado, percebe-se que a Q4 (eu conheço a história dessa organização) do 

construto “organização” piora o entendimento do conceito. Aliás, é o único item que merece 

atenção. 

O diagrama de caminho que representa o conjunto de equações estruturais que foram 

utilizadas para a modelagem confirmatória é o que aparece na Figura 8 a seguir. 

 
Figura 8 - Modelo de equações estruturais – AMOS SPSS
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Na modelagem de equações estruturais, é preciso que um item em cada construto seja 

forçado a possuir uma relação 1 a 1 com o construto. O ideal é que essa restrição seja 

colocada no item que possua a maior carga fatorial. Assim, o modelo da Figura 8 foi 

reconstruído forçando a relação 1 a 1 com o item Q34 do construto “organização”, com o item 

Q14 do construto “grupo” e com o item Q33 do construto “tarefa”.  

As estimativas foram obtidas pelo método de mínimos quadrados generalizados, uma 

vez que a normalidade não foi assegurada para cada um dos itens da escala pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 
Quadro 12 – Itens-Significância dos pesos de regressão 

      Estimativa S.E. C.R. P  
Q1 <--- ORGANIZAÇÃO 0,611 0,162 3,771 ***   
Q4 <--- ORGANIZAÇÃO 0,565 0,182 3,113 0,002   
Q7 <--- ORGANIZAÇÃO 0,843 0,18 4,694 ***   
Q10 <--- ORGANIZAÇÃO 1,257 0,215 5,846 ***   
Q13 <--- ORGANIZAÇÃO 1,178 0,225 5,225 ***   
Q16 <--- ORGANIZAÇÃO 1,173 0,2 5,866 ***   
Q19 <--- ORGANIZAÇÃO 1,352 0,227 5,967 ***   
Q22 <--- ORGANIZAÇÃO 1,383 0,227 6,103 ***   
Q25 <--- ORGANIZAÇÃO 1,051 0,207 5,08 ***   
Q28 <--- ORGANIZAÇÃO 1,755 0,276 6,354 ***   
Q31 <--- ORGANIZAÇÃO 1,339 0,243 5,509 ***   
Q34 <--- ORGANIZAÇÃO 1  

  
  

Q2 <--- GRUPO 0,774 0,106 7,273 ***   
Q5 <--- GRUPO 0,972 0,121 8,053 ***   
Q8 <--- GRUPO 0,821 0,109 7,503 ***   
Q11 <--- GRUPO 0,95 0,105 9,007 ***   
Q14 <--- GRUPO 1  

  
  

Q17 <--- GRUPO 1,004 0,122 8,219 ***   
Q20 <--- GRUPO 1,177 0,139 8,489 ***   
Q23 <--- GRUPO 1,089 0,115 9,44 ***   
Q26 <--- GRUPO 0,76 0,102 7,419 ***   
Q29 <--- GRUPO 1,035 0,118 8,792 ***   
Q32 <--- GRUPO 0,972 0,111 8,788 ***   
Q35 <--- GRUPO 1,105 0,122 9,051 ***   
Q33 <--- TAREFA 1  

  
  

Q30 <--- TAREFA 1,180 0,17 6,949 ***   
Q27 <--- TAREFA 0,921 0,143 6,443 ***   
Q24 <--- TAREFA 0,963 0,127 7,57 ***   
Q21 <--- TAREFA 0,933 0,149 6,266 ***   
Q18 <--- TAREFA 1,251 0,163 7,685 ***   
Q15 <--- TAREFA 1,043 0,15 6,973 ***   
Q12 <--- TAREFA 0,796 0,13 6,107 ***   
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Q9 <--- TAREFA 1,202 0,177 6,794 ***   
Q6 <--- TAREFA 0,924 0,14 6,61 ***   
Q3 <--- TAREFA 1,066 0,165 6,462 ***   

 
Quadro 13 – Dimensões-Significância dos pesos de regressão 

      Estimativ
a S.E. C.R. P 

TAREFA <--> GRUPO 0,543 0,096 5,663 *** 
TAREFA <--> ORGANIZAÇÃO 0,362 0,087 4,155 *** 
ORGANIZAÇÃO <--> GRUPO 0,454 0,089 5,121 *** 

 
Os Quadros 12 e 13 mostram que o modelo de equações estruturais é todo 

significativo e relevante. Todos os itens, de fato, estão relacionados aos construtos que os 

compõem. Além disso, o item Q4, que pareceu apresentar uma pior performance na análise de 

confiabilidade dos alfas de Cronbach, é o que possui o maior valor-p (Quadro 12), porém 

também relevante. 

A análise das covariâncias mostra que os três conceitos estão significativamente 

covariados, sendo que a apropriação deles acaba ocorrendo toda ao mesmo tempo (Quadro 

13). 

Como principais resultados obtidos para os construtos, tem-se que: 

Organização: à medida que aumenta a socialização dos recém-contratados com a cultura da 

organização, os maiores impactos são medidos pelos itens Q19 (compreendo como meu 

trabalho contribui para a organização como um todo), Q22 (compreendo como agir para estar 

em conformidade com os valores e as crenças da organização), Q28 (compreendo as políticas 

internas desta organização) e Q31 (eu compreendo o estilo de gestão predominante da 

organização (por exemplo, decisões top-down, participativo) desta organização).  

Grupo: a socialização com o grupo se eleva à medida que os recém-contratados aumentam 

Q17 (compreendo o que o supervisor do grupo espera da equipe de trabalho), Q20 

(compreendo o estilo de gestão do supervisor do grupo, por exemplo, acompanha o trabalho 

de perto, participativo), Q23 (compreendo minha função no departamento/área), Q29 

(conheço as políticas, as regras e os procedimentos do meu grupo de trabalho) e Q35 

(compreendo as políticas do grupo). 

Tarefa: a adaptação à tarefa aumenta à medida que se elevam Q9 (compreendo quais tarefas e 

responsabilidades são prioritárias), Q18 (sei a quem pedir ajuda quando necessário para o meu 

trabalho) e Q30 (sei qual é o desempenho esperado do meu trabalho). 
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Como avaliar se o modelo está bem ajustado? Para isso, é preciso que os resíduos 

padronizados sejam menores do que 0,05. A literatura possui uma série de indicadores para 

avaliar a qualidade do ajuste (Hair et al., 2009).  

O valor da raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA) precisa ser menor 

do que 0,05. O modelo obteve 0,047, indicando um valor satisfatório. O valor-p do teste da 

discrepância mínima da amostra (CMIN) precisa ser baixo. Aqui, obteve-se um valor-p igual 

a 0,000. Essas são algumas medidas que mostram a adequabilidade do modelo. 

 

5.3 Estudo das possíveis influências que impactam as dimensões de socialização 

 

Uma vez que a escala utilizada foi validada para um contexto distinto daquele em que 

foi criada, passou-se para a análise exploratória dos três conceitos de socialização, a saber, a 

organização, o grupo e o trabalho/tarefa em relação aos diferentes tempos de contratação, 

cargos ocupados, idade e porte da empresa, tanto medidos pela quantidade de funcionários 

como pelo faturamento.  

As dimensões setor e local de instalação da empresa foram deixadas de lado devido à 

grande diversificação de setores dos respondentes (mais de 20 setores distintos – vide Figura 

3), bem como uma vasta gama de unidades da federação, embora a grande maioria esteja 

localizada em São Paulo (vide Figura 6). 

Para tanto, cada uma das socializações foi auferida utilizando-se a média dos itens que 

as compõem no instrumento de pesquisa. Dessa forma, foram realizados cruzamentos da 

percepção média de cada uma das dimensões de socialização para as variáveis tempo de 

contratação, cargo ocupado, idade, porte e faturamento. O porte em quantidade de 

funcionários foi chamado apenas de “porte”; já o porte por faturamento, apenas por 

“faturamento”. 

A Figura 9 mostra como o tempo de contratação pode influenciar a percepção dos 

respondentes em relação à socialização. As categorias foram identificadas por: A = até 3 

meses de contratação; B = de 3 a 5 meses; C = de 6 a 8 meses; e D = de 9 a 12 meses. 
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Figura 9 - Tempo de contratação 

 

 

Parece haver uma ligeira maior variabiliade de percepção para as três dimensões de 

socialização avaliadas para os respondentes entre três a cinco meses, contudo, ainda não é 

possível dizer se essa diferença é significativa do ponto de vista estatístico. O ponto mais 

importante é que não parece haver diferenças de percepção de socialização em relação ao 

tempo de contratação. 

Para a variável cargo ocupado na empresa, foi utilizada a seguinte notação: A = 

Analista/Consultor/Especialista; B = Coordenador/Supervisor; C = Gerente; e D = 

Superintendente/Diretor/VP. As categorias Trainee e CEO/Managing Director foram 

excluídas dessa análise por possuírem apenas um representante em cada.  

 

Figura 10 - Cargo ocupado 

 

A Figura 10 mostra que não parece haver diferença das três dimensões de socialização 

para nenhum dos cargos ocupados. 

Para a idade dos respondentes, foi utilizado o seguinte critério: A = menos ou igual a 

25 anos; B = entre 26 e 35 anos; C = entre 36 e 45 anos; e D = entre 46 e 55 anos. A Figura 11 

apresenta os resultados do cruzamento e indica que parece não haver diferenças de 

socialização para nenhuma das faixas etárias avaliadas. 
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Figura 11 - Idade dos respondentes 

 

Já a Figura 12 mostra as diferenças de percepção das três dimensões de socialização 

para os diferentes portes de empresa com base no número de funcionários. O critério utilizado 

foi: A = até 20 funcionários; B = entre 21 e 49 funcionários; C = entre 50 e 99 funcionários; D 

= entre 100 e 499 funcionários; e E = acima de 500 funcionários.  

Aqui, não é possível dizer, categoricamente, que não parece haver diferenças de 

percepções. 

 

Figura 12 - Porte das empresas 

 

Para o porte por faturamento, foi utilizado o seguinte critério: A = até R$ 2,4 milhões; 

B = entre R$ 2,4 milhões e R$ 16,0 milhões; C = entre R$ 16,0 milhões e R$ 90,0 milhões; D 

= entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões; e E = acima de R$ 300,0 milhões. A Figura 13 

aprensenta a descrição da variável.  

 

  



48 
 

 
 

Figura 13 - Faturamento das empresas 

 

Como das outras vezes, parece não haver distinção das três dimensões de socialização 

para os diferentes níveis de faturamento.  

Vale ressaltar que todos os respondentes que não souberam qual era o porte de sua 

empresa, tanto pelo número de funcionários como pelo faturamento, foram retirados dessa 

análise. 

Dessa maneira, foram realizadas todas as ANOVA para todos os cruzametos já 

descritos, e os resultados mantiveram-se coerentes com os encontrados nesta pesquisa. A 

Tabela 1 apresenta os valores-p das comparações. 

  

Tabela 1 - Valores-p das ANOVA dos cruzamentos 

Variável Organização Grupo Tarefa 
Tempo de contratação 0,223 0,246 0,353 

Cargo 0,368 0,314 0,394 

Idade 0,836 0,776 0,718 

Porte 0,407 0,345 0,125 

Faturamento 0,606 0,848 0,631 

 

Assim, nenhuma das variáveis sob análise tem poder de influenciar as diferentes 

dimensões de socialização avaliadas neste estudo. O valor-p mais baixo foi obtido para o 

porte de empresa, contudo ainda está acima dos valores aceitáveis para que haja diferença 

significativa entre as empresas de diferentes portes. 

Vale ressaltar que todos os valores-p dos testes de homoscedasticidade foram maiores 

do que 5%, sendo favoráveis a essa hipótese, que é uma suposição para a validade dos 

resultados da ANOVA. Dessa forma, a ligeira diferença observada para os funcionários com 

tempo de contratação entre três e cinco meses não pode ser considerada significativa. 

A grande limitação dessas análises é que a normalidade não está assegurada, então os 

resultados precisam ser recebidos com certo ceticismo. Uma solução para o problema seria 
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utilizar algum teste não paramétrico que não dependesse da condição de normalidade para que 

os resultados tivessem algum valor. 

Com este estudo exploratório pretendeu-se levantar as percepções dos recém- 

-contratados de empresas de diversos portes, setores e localidades no Brasil, e entender onde a 

socialização está eficiente e onde não está — indiferentemente do processo formal/informal 

utilizado pela empresa. 
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6 Conclusão e considerações finais 

 

Este capítulo tem como objetivo explanar as conclusões, as limitações da pesquisa e as 

sugestões que este trabalho deixa para estudos futuros por aqueles interessados no tema.  

 

6.1 Conclusões 

 

Dada a redução do tempo em que os profissionais estão permanecendo nas 

organizações ano após ano, o onboarding é um tema cada vez mais relevante e que tem 

ganhado prioridade na agenda de executivos e líderes de RH no mundo corporativo. Por esse 

motivo, o assunto tem despertado cada vez mais interesse na academia nos últimos 20 anos. O 

objetivo deste estudo foi conduzir uma análise exploratória e entender os pontos mais 

relevantes no processo de onboarding em organização, grupo e tarefa com executivos do 

mundo corporativo e se variáveis como senioridade, idade, tempo de casa e porte da empresa 

(faturamento e número de funcionários) proporcionam diferenças significativas na 

socialização organizacional.  

Em um primeiro recorte, tratando os 191 respondentes da pesquisa de maneira 

consolidada, pode-se observar que, à medida que aumenta a socialização dos recém-

contratados em relação à organização, os maiores impactos são medidos pelos itens Q19, Q22, 

Q28 e Q31. Dessa forma, se uma empresa deseja potencializar o onboarding no que tange à 

organização, esses deveriam ser os itens a serem priorizados na estratégia:  

 Q19 - Eu compreendo como meu trabalho contribui para a organização como um todo. 

 Q22 - Eu compreendo como agir para estar em conformidade com os valores e crenças 

da organização. 

 Q28 - Eu compreendo as políticas internas desta organização (por exemplo, a cadeia 

de comando, quem é influente, o que precisa ser feito para melhorar ou manter a boa 

posição da empresa). 

 Q31 - Eu compreendo o estilo de gestão predominante da organização (por exemplo, 

decisões top-down, participativo) desta organização. 

Esse resultado nos remete ao estudo da SHRM construído por Tayla Bauer em 2010 

com os quatro aspectos centrais que deveriam ser tratados proativamente em qualquer 

estratégia de onboarding. Esses itens ressaltam a importância de dois dos quatro aspectos 

centrais, compliance e cultura, para garantir a socialização no aspecto da organização.  
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Ao cobrir proativamente o aspecto de compliance, as organizações buscam deixar 

claro tudo o que é necessário para cumprir as políticas e regras básicas da empresa, e com isso 

as atividades ficam menos onerosas ao recém-contratado, diminuindo uma potencial 

insegurança do profissional de estar agindo fora das normas da companhia.  

No aspecto de cultura, o principal objetivo do processo dentro de onboarding é 

garantir que o recém-contratado entenda as normas e a personalidade da organização. 

Conforme assinalado por Anderson (2001), durante o processo de socialização organizacional, 

os recém- 

-contratados ainda lidam com múltiplas incertezas na nova posição, com dúvidas sobre se 

fizeram a melhor escolha ao aceitar a posição em determinada empresa, tendo ainda a 

insegurança de se terão aderência à cultura organização. Durante esse período de dúvidas, o 

recém-contratado pode continuar sendo abordado para outras oportunidades no mercado de 

trabalho e, eventualmente, até continuar participando dos processos seletivos que já estavam 

em andamento em paralelo junto com a oportunidade da empresa que o aceitou. À medida que 

a insegurança sobre ter feito a escolha certa cresce, esse profissional pode inclusive 

intensificar sua exposição aos outros processos seletivos para que a correção de rota na 

carreira seja ajustada o mais rápido possível. Essas respostas mostram um alinhamento com o 

resultado da pesquisa de Stahl & Voigt de 2008, que afirmam que um dos principais itens que 

causam saídas voluntárias dos recém-contratados é a percepção de falta de aderência à cultura 

da empresa. Maurer (2015) ressalta que o período mais crítico à adaptação e no qual as 

empresas têm o maior turnover — na média, as empresas perdem até 17% das novas 

contratações — vai do terceiro ao sexto mês após o ingresso na empresa. 

Já a socialização em relação ao grupo ocorre quando o recém-contratado compreende 

a equipe na qual está inserido, os comportamentos esperados, as particularidades em relação 

às regras, os objetivos e os valores. Os maiores impactos na pesquisa podem ser medidos 

pelos itens Q17, Q20, Q23, Q29 e Q35. 

 Q17 - Eu compreendo o que o supervisor do grupo espera da equipe de trabalho. 

 Q20 - Eu compreendo o estilo de gestão do supervisor do grupo (por exemplo, 

acompanha o trabalho de perto, participativo). 

 Q23 - Eu compreendo minha função no departamento/área. 

 Q29 - Eu conheço as políticas, regras e procedimentos do meu grupo de trabalho (por 

exemplo, frequência de presença e participação). 
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 Q35 - Eu compreendo as políticas do grupo (por exemplo, quem é influente, o que 

precisa ser feito para melhorar ou manter uma boa posição). 

A partir da identificação desses itens, fica evidente o alinhamento com o estudo da 

SHRM (2010) com os quatro aspectos centrais mencionados anteriormente, agora ressaltando 

a importância da clarificação para o sucesso da estratégia de onboarding. Quão mais rápido o 

profissional entender o que é esperado de sua posição e os resultados que devem ser atingidos, 

maior será a chance de esse profissional começar a entregar os resultados esperados, aspectos 

que foram ressaltados por Bauer et al. (2007), que afirma que, de maneira ativa ou passiva, as 

organizações criam situações para que os recém-contratados se adaptem ao novo ambiente, 

resultando em diferentes táticas de socialização. Essas táticas e resultados esperados diferem 

de organização para organização, variando da expectativa em relação ao recém-contratado de 

que siga as normas existentes a uma expectativa oposta, na qual se espera do recém-contrato 

uma postura e uma atitude de inovação, portanto é essencial que os novatos entendam o que é 

esperado deles. Esse resultado também nos remete à pesquisa de Walker et al. (2014), que 

descreve que as relações com a empresa começam antes do primeiro dia de trabalho. É muito 

importante a integração do processo de recrutamento com o de onboarding para que todas as 

informações que sejam passadas ao longo do processo suportem e facilitem o início do 

profissional, dado que a aderência a todos os pontos críticos também tenha sido testada no 

processo de recrutamento.  

Mesmo tendo claramente os objetivos e as metas da organização e da área, a principal 

figura de termômetro se o profissional está indo bem no início será a avaliação de seu gestor. 

Essa avaliação muitas vezes pode ser comprometida pela falta de clareza do que é mais 

importante o profissional entregar. Portanto, compreender o que o gestor espera do grupo de 

trabalho e seu estilo, e conectar com o que é esperado da função e do grupo se tornam peças-

chaves no entendimento do novo colaborador.  

A socialização da tarefa se refere ao conhecimento para se ter performance na 

atividade para a qual foi contratado e à interação com outros funcionários necessários para a 

execução da tarefa. Sobre isso, os maiores impactos na pesquisa podem ser medidos pelos 

itens Q9, Q18 e Q30.  

 Q9 - Eu compreendo quais tarefas e responsabilidades são prioritárias. 

 Q18 - Eu sei a quem pedir ajuda quando necessário para o meu trabalho. 

 Q30 - Eu sei qual é o desempenho esperado do meu trabalho (isto é, o que meu 

supervisor e/ou meus clientes esperam de mim). 
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Os itens Q9 e Q30 fazem uma forte conexão com o trabalho de Maurer (2015), que 

apresenta os dados da pesquisa da Bamboo HR com mil profissionais em 2014, explorando os 

principais motivos para uma saída em até seis meses, e o primeiro item no ranking de 

respostas, com 23%, é a “falta de recebimento de diretrizes claras das responsabilidades do 

profissional.” 

A assertiva Q18 aponta um dos temas amplamente tratados neste trabalho, que é o 

aspecto de conexões, também presente no estudo SHRM (2010). Estudos mostram a 

importância de se criarem e manterem boas relações com os colegas no ambiente de trabalho, 

pois, se existe um conflito na relação, é provável que o recém-contratado evite buscar esse 

auxílio, que é essencial em seu processo de adaptação. É importante, ainda, envolver os 

colegas no processo de socialização. Conforme Ostroff & Kozlowski (1993) demonstraram 

em seu trabalho, ter o suporte de mentores junto aos recém-contratados demonstrou ser 

extremamente importante ao longo do processo de onboarding.  

Mesmo sendo todos os 4 Cs peças fundamentais no processo de onboarding 

(compliance, cultura, clarificação e conexão), a conexão é a mais importante dessa estratégia. 

Seria difícil imaginar um funcionário que se sentisse inseguro, estressado ou oprimido 

conseguindo entregar seu melhor. A conexão tem um papel especial no processo de 

onboarding, pois pode influenciar diretamente em resultados importantes de uma organização: 

performance do novo contratado, satisfação no novo emprego, comprometimento 

organizacional, indicação de novos funcionários, intenção de ficar na organização e turnover 

(Bauer, 2015). 

Os resultados das três dimensões (organização, grupo e tarefa) com seus itens de maior 

impacto em cada dimensão nos evidenciam a importância de tratar as três dimensões de 

maneira integrada na estratégia de onboarding da organização. Como exemplo, alguns itens 

que se destacaram na análise confirmatória estão correlacionados com um único fator (vide 

Quadro 7 – Cargas fatoriais). A saber: 

 Q19 - Eu compreendo como meu trabalho contribui para a organização como um todo.  

 Q23 - Eu compreendo minha função no departamento/área. 

 Q30 - Eu sei qual é o desempenho esperado do meu trabalho (isto é, o que meu 

supervisor e/ou meus clientes esperam de mim). 

Isso indica, nos casos citados, que Q19 (organização), Q23 (grupo) e Q30 (tarefa) 

carregam uma correlação entre a importância de compreender o impacto do trabalho na 

organização, que dificilmente será atingido se o profissional não entender qual é sua função 
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na área, e o desempenho esperado do próprio trabalho. Não adianta apenas passar os valores 

de organização ou grupo se a tarefa não estiver alinhada. 

Foi observado, também, que o item Q4 - Eu conheço a história desta organização (por 

exemplo quem fundou a companhia e quando, produtos/serviços originais, como a 

organização sobreviveu em tempos difíceis) ofusca o entendimento da dimensão de 

organização, conforme Quadro 9, no qual a retirada desse item aumentaria o Alfa de 

Cronbach de 0,844 do construto de organização para 0,854. Contudo, esse item deve 

permanecer, pois é o que possui o maior valor-p (Quadro 12). Isso nos leva a crer, entre os 

conjuntos de itens da organização, que conhecer a história da organização, sua fundação, seu 

portfólio e como sobreviveu pode estar sendo deixado de lado pelos profissionais. 

Ao investigar as variáveis de idade, senioridade, tempo de casa e porte de empresa 

(funcionários e faturamento), esses dados não foram capazes de influenciar as três dimensões 

da socialização deste estudo (organização, grupo e tarefa).  

Em relação à socialização, podia-se esperar que o tempo de casa na organização 

influenciasse na adaptação do profissional. Da mesma forma, podia-se esperar que a 

adaptação aconteceria de maneira mais fluida com os profissionais de maior senioridade. O 

porte da empresa, seja em faturamento, seja em tamanho da empresa, também poderia 

influenciar, imaginando-se que um time menor eventualmente facilitaria as conexões. 

Entretanto, todos esses fatores demonstraram não influenciar de modo significativo a 

percepção sobre o onboarding. 

Os resultados sugerem que os fatores que realmente influenciam no onboarding do 

recém-contratado são os que estão no âmbito da organização, do grupo e da tarefa na 

estratégia de socialização que a empresa empregará em relação aos profissionais, em vez de 

características da empresa, do funcionário ou do tempo de casa que possam ter, ou seja, o 

ambiente é menos relevante do que a estratégia que será empregada na socialização do recém- 

-contratado. Outro fator determinante é que o sucesso de uma estratégia de onboarding deve 

ser medido sempre pela percepção dos profissionais recém-contratados, não pelas práticas que 

estão sendo empregadas, por mais complexas e completas que possam parecer.  

Entre as estratégias empregadas, a clarificação deveria começar no recrutamento, onde 

todos os envolvidos no processo seletivo teriam um alinhamento sobre as informações que 

devem ser passadas ao longo do processo e como essas informações se conectam com o 

processo de onboarding que o profissional passará no caso de contratação. A conexão deveria 

começar pelo primeiro dia especial e definição do mentor que suportará o novato ao longo do 

processo, onde a escolha do mentor não deveria ser apenas pela senioridade ou tempo de casa 
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e sim pela aptidão e disponibilidade em auxiliar o novato nas conexões. O acompanhamento 

do gestor e do mentor, em como o novato está estabelecendo essas conexões é fundamental 

para garantir a integração ao grupo.     

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

Existem diversas limitações nesta pesquisa de naturezas amostral, temporal, 

instrumental (questionário) e de abrangência. 

Em relação à amostra, é importante considerar que, como a base de profissionais 

utilizada para a pesquisa é proveniente de uma consultoria de recrutamento britânica, ou seja, 

são profissionais contratados por organizações (indiferentemente do porte) com a cultura de 

utilizar empresas de recrutamento, acaba existindo um viés de seleção que pode sugerir algum 

olhar específico sobre a escolha dos profissionais que fizeram parte da amostra.  

Como a maioria dos participantes trabalha para organizações distintas, variações na 

socialização podem ser causadas por diferentes culturas organizacionais e táticas distintas de 

socialização. O objetivo deste estudo foi entender a percepção dos profissionais em relação à 

socialização organizacional, indiferentemente de qualquer tática empregada a eles. 

Quanto ao fator temporal, é importante ressaltar que as respostas dos profissionais 

foram coletadas em um único período, com corte transversal, com isso sendo possível avaliar 

a percepção desses profissionais apenas no momento da pesquisa, e não em um eventual 

processo de evolução e transformação ao longo do período de 12 meses.  

Com relação à abrangência, essa amostragem não representa a diversidade do Brasil 

em relação a setores, portes de empresa e volume de contratações para que se possa afirmar 

que essa amostra é representativa para todo o país.  

Não foi possível encontrar dados do Brasil referente ao número de profissionais em 

processo de onboarding, periodicidade na troca de emprego e tempo médio de permanência 

no emprego antes das saídas, portanto foram utilizados apenas dados dos Estados Unidos. 

Por fim, e não menos importante, uma amostra um pouco maior poderia eliminar 

algumas lacunas que surgiram quando da estimação do modelo estrutural, que por não possuir 

normalidade precisou ser estimado via o método de mínimos quadrados generalizados. Além 

disso, a fuga à suposição de normalidade também é capaz de impactar os resultados dos 

cruzamentos das dimensões de socialização com as variáveis de controle tempo, cargo, idade 

e porte (por número de funcionários e faturamento). 

 



56 
 

 
 

6.3 Sugestões para futuros estudos 
 

Apesar de ser um tema que vem ganhando bastante espaço nas mídias especializadas e 

estar prioritariamente na agenda de executivos de RH e líderes C-Level de todas as áreas, não 

se encontram muitos estudos no Brasil (Borges, 2010), principalmente sobre o tema que 

considera profissionais recém-contratados no mercado corporativo. Esta pesquisa não 

pretende esgotar o assunto, e sim deixar uma porta aberta para novos estudos sobre a área no 

Brasil. Os resultados encontrados na pesquisa deixam cinco lacunas importantes para futuras 

pesquisas. 

A primeira, em relação à pesquisa temporal, em que seja possível observar a evolução 

dos profissionais ao longo do período de 12 meses para que se tenha conhecimento das áreas 

nas quais os recém-contratados tenham maior dificuldade na socialização. 

Segunda, uma pesquisa com empresas e profissionais para avaliar as táticas de 

socialização que estão sendo empregadas e sua eficácia em relação à percepção de 

profissionais. 

Terceira, uma amostra com maior volume de profissionais que possa ser representada 

por um número maior de empresas, incluindo as que não utilizam consultoria de recrutamento, 

e que represente a diversidade do Brasil.  

Quarta, um estudo que possa comparar, dentro dos mesmos critérios de pesquisa, os 

profissionais brasileiros com os de outros países e, com isso, aferir o quanto a cultura do país 

pode impactar em determinados temas na socialização. 

Quinto, realizar entrevistas individuais ou em grupo com parte da amostra para 

explorar com mais profundidade os itens identificados.  
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APÊNDICE A – Questionário original NSQ de Hauter, Macan & Winter, 2003 

A.1. Organization socialization 

1. I know the specific names of the products/services produced/provided by this organization. 

2. I know the history of this organization (e.g., when and who founded the company, original 

products/services, how the organization survived tough times). 

3. I know the structure of the organization (e.g., how the departments fit together). 

4. I understand the operations of this organization (e.g., who does what, how sites, 

subsidiaries and/or branches contribute). 

5. I understand this organization’s objectives and goals. 

6. I understand how various departments, subsidiaries, and/or sites contribute to this 

organization’s goals. 

7. I understand how my job contributes to the larger organization.  

8. I understand how to act to fit in with what the organization values and believes. 

9. I know this organization’s overall policies and/or rules (e.g., compensation, dress code, 

smoking, travel expense limitations). 

10. I understand the internal politics within this organization (e.g., chain of command, who is 

influential, what needs to be done to advance or maintain good standing). 

11. I understand the general management style (e.g., top-down, participative) used in this 

organization. 

12. I understand what is meant when members use language (e.g., acronyms, abbreviations, 

nicknames) particular to this organization. 

A.2. Group socialization 

1. I understand how my particular work group contributes to the organizations goals. 

2. I know my work group’s objectives. 
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3. I understand the relationship between my group and other groups. 

4. I understand the expertise (e.g., skill, knowledge) each member brings to my particular 

work group. 

5. I understand how each member’s output contributes to the group’s end product/service. 

6. I understand what the group’s supervisor expects from the work group. 

7. I understand the group supervisor’s management style (e.g., hands-on, participative). 

8. I know my work group role. 

9. When working as a group, I know how to perform tasks according to the group’s, standards. 

10. I know the policies, rules, and procedures of my work group (e.g., attendance, 

participation). 

11. I understand how to behave in a manner consistent with my work group’s values and 

ideals. 

12. I understand the politics of the group (e.g., who is influential, what needs to be done to 

advance or maintain good standing). 

A.3. Task socialization 

1. I know the responsibilities, tasks and projects for which I was hired. 

2. I understand how to perform the tasks that make up my job. 

3. I understand which job tasks and responsibilities have priority. 

4. I understand how to operate the tools I use in my job (e.g., voice mail, software, programs, 

machinery, broom, thermometer). 

5. I know how to acquire resources needed to perform my job (e.g., equipment, supplies, 

facilities). 

6. I know who to ask for support when my job requires it. 

7. I know who my customers (internal and external) are. 
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8. I know how to meet my customer’s needs. 

9. I know when to inform my supervisor about my work (e.g., daily, weekly, close to 

deadlines, when a request is made). 

10. I know what constitutes acceptable job performance (i.e., what does my supervisor and/or 

customers expect from me). 

11. In the course of performing my job, I understand how to complete necessary 

forms/paperwork (e.g., time sheets, expense reports, order forms, computer access forms). 
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APÊNDICE B – Mensagem e questionário utilizados na pesquisa 

Ao clicar no link recebido por e-mail, o profissional era direcionado à página do 
SurveyMonkey com a mensagem abaixo antes de acessar o questionário: 

 

Obrigado pelo interesse em participar. 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa sobre 
Profissionais Recém-Contratados, conduzida por Ricardo Basaglia, aluno do Mestrado 
Profissional em Administração (MPA) da FGV/EAESP. Este estudo tem por objetivo 
entender a adaptação do profissional recém-contratado nos primeiros 12 meses na empresa. 

O pesquisador teve acesso à base de dados de uma consultoria de recrutamento e você foi 
selecionado(a) por ter passado por uma contratação há menos de 12 meses. Sua participação 
não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Sua identidade será preservada automaticamente pelo sistema que computará suas respostas 
diretamente no servidor online. Ninguém terá acesso às respostas individuais, somente a 
equipe de pesquisadores selecionados FGV/EAESP receberá as tabelas consolidadas pelo 
sistema com as respostas de todo o universo. Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão 
confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua 
participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 
científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de 
indivíduos participantes. 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 
Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. Contatos do 
pesquisador responsável: Ricardo Basaglia, basaglia@gmail.com, (11) 4505-6000, sob a 
orientação da Prof. Dra. Beatriz Maria Barbosa Braga (beatriz.braga@fgv.br). 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 
concordo em participar, ao clicar em “Próximo” e iniciar o preenchimento do questionário. 

 

Há quanto tempo você iniciou na empresa ? 

Até 3 meses. 

3 a 5 meses. 

6 a 8 meses. 
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9 a 12 meses. 

+12 meses. 

 

Qual o seu cargo/nível hierárquico ? 

Estagiário. 

Trainee. 

Analista/Consultor/Especialista. 

Coordenador/Supervisor. 

Gerente. 

Superintendente/Diretor/VP. 

CEO/Presidente/Managing Director. 

 

Qual o faturamento anual da empresa / receita operacional bruta no Brasil? (Classificação 
BNDES) 

Até R$ 2,4 milhões. 

Entre R$ 2,4 milhões a R$ 16 milhões. 

Entre R$ 16 milhões a R$ 90 milhões. 

Entre R$ 90 milhões a R$ 300 milhões. 

Acima de R$ 300 milhões. 

 

Quantos empregados tem a empresa? 

Até 20 empregados.  

Entre 21 e 49 empregados. 

Entre 50 e 99 empregados. 

Entre 100 a 499 empregados. 

Acima de 500 empregados. 
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Qual o setor da empresa em que você trabalha?  

Agricultura e Pecuária. 

Alimentos e Bebidas. 

Atacado e Distribuição. 

Bancos. 

Bens de Consumo. 

Comunicação.  

Educação. 

Eletrônicos, Eletrodomésticos e Informática. 

Farmacêutica. 

Fumo. 

Indústria da Construção Civil. 

Máquinas e Equipamentos. 

Metalurgia e Siderurgia. 

Mineração, Cimento e Petróleo. 

Papel e Celulose. 

Química e Petroquímica. 

Saúde. 

Seguros, Previdência e Capitalização. 

Serviços. 

Serviços Financeiros Auxiliares. 

Telecom. 

Têxtil e Vestuário. 

Transporte e Logística. 

Utilidades e Serviços Públicos. 

Varejos. 

Veículos e Autopeças. 
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Em qual estado você trabalha? 

AC. 

AL. 

AP. 

AM. 

BA. 

CE. 

DF. 

ES. 

GO. 

MA. 

MT. 

MS. 

MG. 

PA. 

PB. 

PR. 

PE. 

PI. 

RJ. 

RN. 

RS. 

RO. 

RR. 

SC. 

SP. 

SE. 
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TO. 

 

Qual a sua idade? 

 

Para todas as perguntas abaixo, que foram traduzidas e validadas, foi utilizada como resposta 
a escala Likert de sete pontos. As questões foram distribuídas sem seguir a ordem do 
questionário original para que a validação pudesse ser feita sem induzir o respondente ao 
agrupamento original. 

Questão Categoria Pergunta 

Q1 Organização 
Eu conheço os nomes específicos dos produtos/serviços 
produzidos/ fornecidos por esta organização. 

Q2 Grupo 
Eu compreendo como o departamento/área específica do qual faço 
parte contribui para os objetivos da organização. 

Q3 Tarefa 
Eu conheço as responsabilidades, tarefas e projetos para os quais eu 
fui contratado. 

Q4 Organização 

Eu conheço a história desta organização (por exemplo quem 
fundou a companhia e quando, produtos/serviços originais, como a 
organização sobreviveu em tempos difíceis). 

Q5 Grupo Eu conheço os objetivos do meu departamento/área. 

Q6 Tarefa 
Eu compreendo como desempenhar as tarefas que fazem parte do 
meu trabalho. 

Q7 Organização 
Eu conheço a estrutura da organização (por exemplo, como os 
departamentos interagem). 

Q8 Grupo 
Eu compreendo o relacionamento entre meu departamento/área de 
trabalho e outros departamentos/áreas. 

Q9 Tarefa Eu compreendo quais tarefas e responsabilidades são prioritárias. 

Q10 Organização 

Eu compreendo as operações desta organização (por exemplo, 
quem faz o que, e como os sites, subsidiárias e filiais contribuem 
para os objetivos da organização). 

Q11 Grupo 
Eu compreendo a qualificação e/ou especialidade que cada 
integrante traz para o meu departamento/área. 

Q12 Tarefa 

Eu compreendo como utilizar as ferramentas que uso no meu 
trabalho (por exemplo, mensagens de voz, softwares e programas, 
maquinário, vassoura, termômetro). 

Q13 Organização Eu conheço as metas e objetivos desta organização. 

Q14 Grupo 
Eu compreendo como a contribuição de cada integrante contribui 
para o produto/serviço final do grupo. 

Q15 Tarefa 
Eu sei como obter recursos necessários para desempenhar meu 
trabalho (por exemplo, equipamento, fornecimentos, instalações). 

Q16 Organização 
Eu compreendo como os vários departamentos, subsidiárias e/ou 
sites contribuem para os objetivos desta organização. 

Q17 Grupo 
Eu compreendo o que o supervisor do grupo espera da equipe de 
trabalho. 

Q18 Tarefa Eu sei a quem pedir ajuda quando necessário para o meu trabalho. 
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Q19 Organização 
Eu compreendo como meu trabalho contribui para a organização 
como um todo. 

Q20 Grupo 
Eu compreendo o estilo de gestão do supervisor do grupo (por 
exemplo, acompanha o trabalho de perto, participativo). 

Q21 Tarefa Eu sei quem são meus clientes, internos e externos. 

Q22 Organização 
Eu compreendo como agir para estar em conformidade com os 
valores e crenças da organização. 

Q23 Grupo Eu compreendo minha função no departamento/área. 
Q24 Tarefa Eu sei como atender às necessidades dos meus clientes. 

Q25 Organização 

Eu conheço as políticas e/ou regras gerais desta organização (por 
exemplo, compensação, código de vestimenta, fumar, limites de 
despesas de viagens). 

Q26 Grupo 
Quando trabalhando em grupo, eu sei como desempenhar minhas 
tarefas de acordo com os padrões do grupo. 

Q27 Tarefa 

Eu sei quando informar meu supervisor sobre meu trabalho (por 
exemplo, diariamente, semanalmente, perto de prazos de entrega, 
quando um pedido é feito). 

Q28 Organização 

Eu compreendo as políticas internas desta organização (por 
exemplo, a cadeia de comando, quem é influente, o que precisa ser 
feito para melhorar ou manter a boa posição da empresa). 

Q29 Grupo 
Eu conheço as políticas, regras e procedimentos do meu grupo de 
trabalho (por exemplo, frequência de presença e participação). 

Q30 Tarefa 
Eu sei qual é o desempenho esperado do meu trabalho (isto é, o que 
meu supervisor e/ou meus clientes esperam de mim). 

Q31 Organização 
Eu compreendo o estilo de gestão predominante da organização 
(por exemplo, decisões top-down, participativo) desta organização. 

Q32 Grupo 
Eu compreendo como me comportar de uma maneira consistente 
com os valores e ideais do meu grupo de trabalho. 

Q33 Tarefa 

No desempenho das minhas tarefas, eu sei como completar os 
formulários necessários, a documentação correta (por exemplo, 
planilhas de tempo, relatório de despesas, ordens de pedidos, 
formulários de acesso a computadores). 

Q34 Organização 
Eu compreendo o que significa a nomenclatura específica usada 
nesta organização (por exemplo, iniciais, siglas, abreviações). 

Q35 Grupo 

Eu compreendo as políticas do grupo (por exemplo, quem é 
influente, o que precisa ser feito para melhorar ou manter uma boa 
posição). 

 


