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Resumo 

A formação constitui atualmente um mecanismo para a integração e 

desenvolvimento na entrada de novos trabalhadores nas organizações. Esta é cada vez 

mais uma prática utilizada pelas organizações com o objetivo de facilitar a entrada do 

novo trabalhador. A formação é implementada em várias empresas em momentos 

planeados para a integração de novos trabalhadores na estrutura da empresa e para a 

realização da sua função. Outras empresas, por outro lado, não contam com estas práticas 

de formação, apostando na relação entre os trabalhadores mais experientes, enquanto 

responsáveis pela integração, esperando que daí resulte uma transmissão de 

conhecimentos. 

Pretendeu-se com este trabalho, compreender de que forma estas atividades, se 

podem constituir enquanto boa prática tanto para a organização como para os seus 

trabalhadores.  

Para uma melhor compreensão das necessidades dos trabalhadores, recorreu-se à 

realização de entrevistas individuais e à observação dos trabalhadores. A reflexão e 

compreensão que desenvolvemos ao longo do contexto de estágio permitiu concluir  que 

tanto a empresa como os novos trabalhadores  utilizam estratégias de formação e 

integração apoiadas pelo coletivo de trabalho, através das relações que os trabalhadores 

vão construindo, sendo utilizados métodos como a transmissão de conhecimentos entre 

novos trabalhadores e os trabalhadores mais experientes, com o objetivo de que o novo 

trabalhador se adapte mais facilmente ao novo ambiente organizacional. 

 

Palavras-chave: Formação; Integração; Conhecimento; Transmissão de 

conhecimentos; Desenvolvimento; Responsáveis pela integração e Novos Trabalhadores. 
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Abstract 

Professional qualification is currently a mechanism for the integration and 

development of new employees entering organizations. It is a practice increasingly used 

by organizations to facilitate the entry of new employees. The training is implemented in 

several companies with a planned time for the integration of new employees in the 

Company structure and then fulfill its function. Other companies, on the other hand, do 

not have these training practices, betting on the relationship between the most experienced 

employees, as they’re responsible for integration, hoping that this will result in a 

transmission of knowledge. 

The aim of this work was to understand how these activities can constitute good 

practice for both, organization and its employees. 

For a better understanding of employee needs, we used individual interviews and 

employee observation. The reflection and understanding that we developed throughout 

the context of the internship allowed us to conclude that the companies and the new 

employees use Professional qualification and integration strategies supported by the 

collective labor law, through relationships build by employees, using methods such as the 

transmission of knowledge between new and experienced employees, with the aim that 

the new employee adapts more easily to the new organizational environment. 

 

 Keywords: Training; The integration; Knowledge; Knowledge transmission; 

Development; Responsible through integration and new employees.  
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Résumé 

La formation est actuellement un mécanisme d'intégration et développement de 

nouveaux employés entrant dans les organisations. C'est une pratique de plus en plus 

utilisée utilisée par les organisations afin de faciliter l'entrée de nouveaux employés. La 

formation est mise en œuvre dans plusieurs entreprises à des moments planifiés pour 

l'intégration de nouveaux employés dans la structure de l'entreprise et alors remplir sa 

fonction. D'autres entreprises, en revanche, n'ont pas ces pratiques de formation, pariant 

sur la relation entre les employés les plus expérimentés, tant que responsables de 

l'intégration, en espérant que cela se traduira par une transmission de connaissance. 

Le but de ce travail était de comprendre comment ces activités, peuvent constituer 

une bonne pratique tant pour l'organisation que pour ses employés. 

Pour une meilleure compréhension des besoins des employés, nous avons utilisé 

des entretiens individuels et l'observation des collaborateurs. La réflexion et la 

compréhension que nous avons développée tout au long du contexte du stage nous a 

permis de conclure que l'entreprise et les nouveaux employés utilisent des stratégies de 

formation et intégration soutenue par le droit collectif du travail, à travers des relations 

que les travailleurs construisent, en utilisant des méthodes telles que la transmission des 

connaissances entre les nouveaux employés et les plus expérimentés, dans le but que le 

nouveau collaborateur s'adapte plus facilement au nouvel environnement organisationnel. 

 

Mots clés: Formation; L’intégration; Connaissance; Transmission de 

connaissance; Développement; Responsables par l'intégration et nouveaux 

collaborateurs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório, realizado para a obtenção do grau de Mestre em Educação e 

Formação de Adultos, representa a reflexão sobre um percurso académico em interação 

com a realidade. O contexto que conferiu a aproximação ao real foi o de um estágio em 

uma empresa na área do comércio, fabricação e reparação de máquinas para as indústrias 

têxtil, alimentar, farmacêutica e cosmética; o tema escolhido para a realização deste 

trabalho foi a formação como estratégia para a integração e desenvolvimento de novos 

trabalhadores.  

 Atualmente, as empresas têm vindo a adotar mudanças recorrentes nos contextos 

de trabalho. Mudanças que se traduzem, por vezes, na exigência de uma atualização 

permanente por parte dos trabalhadores, na sua preparação para o contexto profissional, 

requerendo mais de si próprios para o seu crescimento e desenvolvimento (Bernardes, 

2011).  

Esta constante evolução a que habitualmente se faz referência, tem também por 

consequência  tornar a chegada a um novo contexto um momento que pode ser gerador 

de stress, ansiedade e incertezas com o que se vai encontrar (Wong, Mueller & Li, 2014). 

Com efeito, nos contextos profissionais, os novos trabalhadores podem passar por 

momentos de desconforto, isto porque a sua entrada em um novo cenário organizacional, 

pode, em alguns casos, colocá-los em altos níveis de incerteza sobre o que é apropriado 

fazer, como e em que condições podem/devem responder às novas situações de trabalho 

(Wong, Mueller & Li, 2014).  

De modo a que estes sentimentos sejam colmatados ou pelo menos diminuídos, 

algumas empresas procuram, através de momentos formativos, integrar os seus novos 

trabalhadores com o objetivo de dar a conhecer aos mesmos a sua cultura organizacional, 

as práticas, os valores, as normas e a filosofia da empresa (Wong, Mueller & Li, 2014). 

Outras, preocupam-se em criar condições de aprendizagem e desenvolvimento dos 

futuros trabalhadores, não se limitando a uma integração relacionada com a vivência da 

organização (Santos et al, 2019).  

Neste trabalho, que reuniu uma componente de estágio e de pesquisa, tentou-se 

precisamente perceber as práticas de formação utilizadas pela empresa para a integração 

de novos trabalhadores e, como é que estas práticas procuram desenvolver o novo 
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trabalhador não só para a sua função, mas também para o seu desenvolvimento enquanto 

pessoa. 

Este trabalho permitiu o desenvolvimento de algumas propostas para 

implementação na empresa. Uma destas, e a mais comum, foi a construção de um Manual 

de Acolhimento e Integração, pois correspondeu a um pedido concreto que a empresa já 

tinha ideias de concretizar.  

Este trabalho está, então, organizado em 5 capítulos onde se procura ilustrar as 

atividades realizadas durante o período de estágio e as principais reflexões que esta 

experiência permitiu. Mais concretamente, o capítulo I, referente à Apresentação e 

Caracterização da Instituição de Estágio, inclui uma descrição da empresa na qual 

decorreu o trabalho de estágio. No capítulo II, é feito o Enquadramento Teórico, no qual 

são desenvolvidos os conceitos e temáticas que suportaram o projeto de estágio 

desenvolvido na empresa. Na Metodologia, capítulo III, explicita-se as atividades 

desenvolvidas durante o estágio, o enquadramento metodológico utilizado para a recolha 

e análise de dados, bem como uma breve apresentação e caracterização dos participantes 

deste trabalho. No capítulo IV, a Apresentação e Discussão de Resultados serão 

apresentadas as principais estratégias de formação e integração que a empresa utiliza e as 

estratégias que os novos trabalhadores utilizam para a sua formação e integração na 

empresa e, desta forma, compreender como estes desenvolvem o conhecimento relativo 

à situação de trabalho e à vida na empresa. No capítulo V, O Manual de Acolhimento e 

de Integração: uma proposta de ação, é apresentado a atividade que resultou em uma 

proposta de ação no âmbito de estágio.  Por fim, no último capítulo, Conclusões finais, é 

apresentada a reflexão desenvolvida ao longo de todo o trabalho, sistematizando aqueles 

que foram os principais resultados, as suas limitações e potencialidades. 
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

DE ESTÁGIO 

 

Num primeiro momento, é importante apresentar e descrever as características 

referentes ao local de estágio, pois convém encontrar um ponto de partida que se justifique 

como o início de uma trajetória percorrida.  

A fase da escolha do contexto de estágio curricular, foi realizada a partir de 

pesquisas na internet sobre as organizações empresariais na zona de Barcelos e Braga, e 

através da comunicação com algumas pessoas conhecidas. Dos vários pedidos que foram 

feitos apenas um aceitou a concretização do estágio: a empresa Esteves Alves & 

Carvalho, Ldª. 

Após a escolha da instituição de estágio foi marcada com a gerência uma reunião 

para que estes compreendessem o enquadramento deste pedido e as características do 

estágio (número de horas, tarefas a realizar, orientação no local, etc.). Inicialmente, ficou 

acordado com a empresa que o principal foco passaria pela análise dos processos 

formativos, contudo no momento em que o estágio iria ser realizado não permitiria 

observar a concretização de ações formativas, pelo que se optou pelo estudo e 

compreensão da formação inicial associada ao processo de integração de novos 

trabalhadores na empresa.  

1. Caracterização da instituição de estágio 

 

Com 19 anos de história e evolução, a 

empresa Esteves Alves & Carvalho, Ldª., 

adiante designada por EAC, e sediada na 

cidade de Barcelos, distrito de Braga tem-se 

dedicado à importação, exportação e 

desenvolvimento de equipamentos e 

consumíveis para as indústrias têxtil, alimentar, 

farmacêutica e cosmética. A empresa lida com 

vários fornecedores do mercado nacional e 

internacional, tendo em vista o aumento da sua 

produção e crescimento organizacional.  
Figura 1 - Edifício da empresa 
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Relativamente à sua estrutura, a empresa está organizada em quatro 

departamentos: o departamento administrativo financeiro, o departamento comercial, o 

departamento de marketing e o departamento técnico (organograma – apêndice 1), sendo 

que é a este último que compete a produção, construção ou alteração de equipamentos, 

como também, a assistência técnica para a reparação de equipamentos conforme 

necessidade do cliente. Por estes motivos, este é o departamento que conta com mais 

trabalhadores na empresa.  

A EAC conta com uma equipa de 24 trabalhadores distribuídos pelos diferentes 

departamentos: destes, oito são mulheres e dezasseis são homens. As mulheres fazem 

parte dos departamentos de marketing e comercial, sendo que o seu trabalho é realizado 

no interior das instalações, possuindo, cada uma, o seu próprio escritório. Já a atividade 

de trabalho dos homens é mista, ou seja, tanto estão no interior da empresa, em escritório 

ou nas oficinas, como também no seu exterior para fazer entregas de máquinas ou arranjos 

das mesmas. Todos são trabalhadores efetivos da empresa.  

A idade dos trabalhadores situa-se entre os trinta e os cinquenta anos de idade, 

sendo que os trabalhadores mais antigos na EAC são dos mais novos em idade, fazendo 

parte do departamento técnico e comercial. Isto, porque, quando a empresa foi criada 

alguns destes jovens que trabalhavam em fábricas da zona, possuíam já alguma formação 

mecânica e elétrica para mexerem em máquinas de costura, por exemplo, e por isso saíram 

trabalho em que estavam e entraram na presente empresa. Recentemente a empresa foi 

contratando trabalhadores mais velhos, também com mais experiência profissional, 

principalmente para o departamento técnico. Já para os restantes departamentos a idade 

dos trabalhadores é próxima dos trinta anos de idade.  

Nos últimos anos, a empresa tem vindo a evoluir e a sua produção aumentar, 

manifestando-se esta evolução, por exemplo na contratação de novos trabalhadores para 

os diversos departamentos que constituem a empresa, mas principalmente para o 

departamento técnico. Em média são contratados 2 trabalhadores por ano. A empresa, 

oferece ainda, estágio profissional aos jovens que estão prestes a concluir o 12º ano de 

escolaridade do ensino profissional das áreas de informática, eletrónica e mecânica. 

A EAC, no seu interior divide-se em duas áreas: a área de produção na qual 

constam os locais de atividade dos trabalhadores e a área social da qual faz parte uma 

cozinha com varanda no piso superior da empresa, onde os trabalhadores fazem as suas 
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pausas. A empresa conta ainda, com uma loja física e online para a venda de produtos 

para a área têxtil. 

Relativamente ao funcionamento e organização, o horário de trabalho dos 

trabalhadores da empresa é das 08:30h às 18:00, com um período de almoço de uma hora 

e meia, das 12:30h às 14:00h. Trabalham de segunda a sexta-feira, sendo a assiduidade 

verificada através do registo de dados biométricos, pela marcação de ponto à entrada e 

saída das instalações.  

2. Processo Produtivo 

 

De uma forma geral, a EAC dedica-se à importação, exportação e 

desenvolvimento de equipamentos e consumíveis para as indústrias têxtil, alimentar, 

farmacêutica e cosmética, integrando principalmente máquinas e representando marcas. 

A empresa atende às necessidades do cliente, fazendo adaptações nas máquinas, que 

podem ir desde pequenas alterações à produção até à construção de máquinas completas. 

Destas máquinas destacam-se como exemplo as máquinas de costura industriais, 

máquinas de corte, equipamentos de lavagem de produtos, detetores de metais, etc.  

O seu processo produtivo apresenta três formas, sendo elas: Encomendar sob 

Encomenda ou Stock, Produzir sob Encomenda e Solicitação de Intervenção Técnica.  

Relativamente ao primeiro processo, o cliente faz uma encomenda, através de e-

mail ou na loja online e, caso o produto esteja disponível em stock, será faturado e poderá 

ser levantado presencialmente ou solicitado envio da encomenda através de uma 

transportadora. Caso a encomenda não exista em stock, a empresa encomenda ao 

fornecedor habitual e verifica o prazo de entrega para poder dar resposta ao cliente. No 

momento de chegada da encomenda feita ao fornecedor verifica-se se a mesma 

corresponde ao que foi pedido e dá-se entrada de stock. Assim que este procedimento seja 

realizado, o trabalhador da EAC avisa o cliente, emite a fatura para que a encomenda 

possa ser levantada presencialmente ou despachada por uma transportadora. 

No segundo processo, o cliente encomenda à empresa um tipo de equipamento 

específico às suas necessidades concretas, sendo, deste modo, idealizado pelo próprio 

cliente. Caso seja viável, a produção do equipamento em questão é planeada e construída 

de forma informatizada pelo departamento técnico e após apresentação ao cliente e 

orçamentação, se for adjudicado, será dado início à produção na oficina. 
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Relativamente à Solicitação de Intervenção Técnica, o cliente pede a intervenção 

da empresa para o arranjo técnico de algum tipo de equipamento. Este processo pode ser 

feito diretamente na empresa EAC ou no local de trabalho do cliente. Depois de o arranjo 

estar concluído é faturado e poderá ser levantado na EAC ou solicitado que o mesmo seja 

entregue diretamente no local estipulado pelo cliente.  

3. Entrada na Empresa 

 

 Após a entrada na empresa onde realizai o meu estágio, as primeiras semanas 

foram dedicadas à compreensão e observação dos espaços e dinâmicas da empresa, como 

também das pessoas que dela fazem parte e do contexto e na qual se inserem.  

 Inicialmente a ideia do estágio era compreender as questões da formação na 

empresa, no sentido de compreender se a formação na empresa era concebida para dar 

unicamente respostas às questões colocadas pelo trabalho ou se visaria formas de 

aprendizagem do trabalho que também permitissem o desenvolvimento do trabalhador. 

Contudo, quando iniciei o estágio fui informada que durante o período em que iria 

permanecer na empresa não estava prevista nenhuma ação de formação. Foi, desta forma 

necessário redefinir o projeto inicial. Assim, procurando conciliar as necessidades da 

empresa e o que mais se aproximava dos meus interesses, procurou-se compreender como 

era concebida e realizada a formação inicial, no momento da chegada dos novos 

trabalhadores na empresa, ou seja, como era efetuada a integração dos trabalhadores.   

 Entre outras atividades realizadas durante o estágio como a participação em 

algumas das auditorias com a responsável pelo meu estágio, a preparação do mapa de 

férias dos trabalhadores e breves apresentações para a melhoria de algumas questões na 

empresa, fui observando e dialogando com alguns dos novos trabalhadores sobre a sua 

entrada na empresa tornando-se percetível que estes consideravam que as práticas 

implementadas pela empresa deixavam, por vezes, os trabalhadores sem saber o que fazer  

nem o que era esperado deles.  

 Desta forma, foi também percetível que a minha presença na empresa, facilitou a 

que os trabalhadores discutissem sobre algumas questões relativas à sua entrada na 

empresa, o que resultou em conhecimento sobre algumas das dificuldades que a empresa 

enfrenta. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Formação e Aprendizagem em Contexto de Trabalho 

 

Num mundo marcado pela crescente globalização dos mercados e de progressos 

tecnológicos significativos, o funcionamento e eficácia das empresas tem sido muitas 

vezes objeto de análise. Os discursos oficiais europeus sinalizam que a competitividade 

entre as empresas continua a depender do desenvolvimento de uma sociedade de 

conhecimento e de inovação. E a adoção deste discurso implicaria a procura de uma mão-

de-obra cada vez mais qualificada (Santos, 2004). 

A assunção deste cenário conferiria à formação dos trabalhadores uma dimensão 

estratégica fundamental. A educação e formação em contexto de trabalho seriam 

essenciais, tanto para o fomento do crescimento económico e produtividade, como 

também para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos (Bernardes, 2011).  

Com efeito, constata-se que algumas empresas têm feito um maior investimento em 

formações para os seus trabalhadores depositando na formação a esperança de que os 

conhecimentos adquiridos pelos trabalhadores possam ser aplicados de forma rápida, e 

sem dúvidas na sua atividade de trabalho (Bernardes, 2008). Contudo, estas formações 

têm, em grande parte dos casos, apenas como objetivo facilitar aos trabalhadores a 

“aquisição de conhecimentos, habilidades e destrezas necessárias para realizarem 

corretamente a sua tarefa” (Edwards, 1983, cit.in Bernardes, 2008, p. 61), traduzindo-se 

em experiências de “treino” para o trabalho, sem objetivos de desenvolvimento de 

conhecimentos e competências de análise crítica e de reflexão sobre as condições e 

organização do trabalho (Santos, 2004). 

São propostas intervenções formativas que não garantem o envolvimento e a 

participação necessária dos trabalhadores, sendo estas realizadas em sala, fundamentada 

em instrumentos pedagógicos de cariz expositivo (Valverde & Lacomblez, 2002) e 

técnico visando, essencialmente, a preparação, a aquisição de competências e a adequação 

do trabalhador à função que desempenha (Estêvão et al., 2006). 

De acordo com Maggi (2006), é também frequente que as empresas acabem por 

conceber a formação assumindo uma lógica próxima a um sistema mecânico. Nesta 
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conceção, considera-se que o trabalhador deve desempenhar as tarefas que lhe são 

atribuídas na forma como foi prescrita, sem variabilidade, sendo considerado com uma 

parte mecânica da organização ou do sistema que a compõe, por contribuir, através das 

tarefas que recebe, com as respostas esperadas e previamente definidas (Maggi, 2006). A 

formação, nesta lógica, restringe-se, como dissemos anteriormente, ao treino para a 

função, à adequação do gesto para o cumprimento das metas definidas.  

Em Portugal, a maioria das empresas parece optar por uma formação que visa a 

aquisição de conhecimentos através de aprendizagens no posto de trabalho, reconhecendo 

o autodidatismo como modo de apreensão dos conhecimentos técnicos (Cardim, 2005). 

Apesar destas opções assumidas por algumas empresas, muitos autores consideram que a 

formação nas empresas deve permitir que os trabalhadores ganhem autonomia, 

responsabilidade social, para além de todas as aprendizagens referentes ao seu contexto 

de trabalho (Bernardes, 2011).  

Assim, parece poder constatar-se a existência de duas lógicas distintas de fazer 

formação: uma primeira que enfatiza a aprendizagem individual dos trabalhadores, 

promovendo a empregabilidade e a performance individual. E a segunda, promovendo 

mudanças coletivas, conduzindo a uma mobilização social e à participação dos 

trabalhadores (Lima, 2005). 

Um subproduto desta primeira lógica de formação, é a formação para a integração 

de novos trabalhadores na organização, que na verdade é realizada na maior parte das 

vezes para a adequação do trabalhador à realidade organizacional. Aqui não se trata de 

“treinar” para o trabalho nem de desenvolver o poder de agir dos trabalhadores sobre a 

sua situação de trabalho. Nesta perspetiva, a formação é normalmente assumida pelas 

empresas através de programas de acolhimento e integração, procurando através de uma 

formação de curto prazo que o novo trabalhador possa adquirir conhecimentos orientados 

para a tarefa e sobre a cultura da empresa (Bernardes, 2011). 

No momento de chegada do novo trabalhador à empresa, algumas empresas optam 

pela realização de algumas práticas como a entrega de um manual de acolhimento e 

integração ou a realização de visitas pelas várias áreas ou departamentos com o objetivo 

de permitir ao trabalhador a compreensão da estrutura da empresa para “lá da sua situação 

específica de trabalho” (Meignant, 1999, p. 64), isto é, permitir uma aprendizagem da 

cultura organizacional. Enquadrada neste tipo de atividades, a formação, para além do 
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seu papel formal de integração, parece ter como objetivo, então, contribuir para a criação 

de uma cultura homogénea e de boas redes relacionais entre os serviços, áreas ou 

departamentos que constituem a empresa. 

Com efeito, para além de promover processos de aprendizagem de teor técnico e 

prático, espera-se que contribua para a construção de valores e normas comportamentais 

comuns a todos os trabalhadores, permitindo que o novo trabalhador se sinta mais 

integrado no seio do coletivo da empresa. 

Desta forma, este tipo de formação constitui-se com um mecanismo de e para a 

integração e envolvimento na chegada de novos trabalhadores, assumindo-se esta como 

espaço de transmissão e de aprendizagem da cultura organizacional, mas também como 

forma de promover a socialização entre os vários membros da empresa (Câmara, 2012).  

Uma outra forma, bem distinta, de conceber a formação, é aquela que fomenta o 

empoderamento dos trabalhadores, através da partilha e da reflexão coletiva sobre a 

atividade real de trabalho, visando a transformação e o esboçar de possíveis intervenções 

nas situações de trabalho, aliando critérios de produção com a prevenção da saúde e bem-

estar, garantindo que os trabalhadores são os principais atores da formação (Vasconcelos 

& Lacomblez, 2004). O objetivo de uma formação com estes princípios, realizada em 

contexto de trabalho, é desenvolver nos trabalhadores a capacidade de análise das 

situações, que lhes permite descobrirem por eles mesmos os “diversos componentes de 

complexidade da atividade de trabalho dos fatores que a determinam, das suas relações e 

das suas consequências (…)” (Vasconcelos & Lacomblez, 2004, p. 172). A formação 

assenta, ainda, na ideia de partilhar no coletivo os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos de experiência dos trabalhadores, confrontando-os e debatendo-os de 

forma a que haja uma compreensão dos possíveis problemas de trabalho, visando 

contribuir para a reflexão crítica e a representação que se faz do trabalho (Lacomblez, 

Teiger & Vasconcelos, 2014). 

2. Transmissão e Gestão de Conhecimentos 

 

O conhecimento útil para a ação, vai-se adquirindo tendo em conta a diversidade 

de situações e problemas que os trabalhadores poderão encontrar no exercício da sua 

atividade, na sua forma de resolução e na capacidade que têm de avaliar os efeitos das 

suas ações (Ferreira-Cascão, 2004; Gaudart, Delgoulet & Chassaing, 2008). Assim, o 
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conhecimento é considerado como a retenção de experiência baseada no saber-fazer 

(Leonard, 2016).  

Segundo Vidal-Gomel, Orly e Rachedi (2009) existem quatro tipos de 

conhecimentos que o trabalhador vai adquirindo ao longo da sua prática, sendo eles o 

conhecimento sobre o processo de trabalho – conhecimentos sobre o modo como os 

resultados de trabalho de um trabalhador influencia o trabalho dos outros no seio de um 

coletivo; conhecimento dos casos particulares – conhecimentos resultantes da 

experiência do trabalhador ou colegas de trabalho; meta-conhecimentos - conhecimentos 

que detêm sobre a sua própria experiência e conhecimentos sobre o que não dominam no 

trabalho; e, os conhecimentos exigidos para a atividade coletiva – conhecimentos sobre 

as competências dos outros e os referenciais operativos partilhados.  

Assume-se, assim, que a partir dos conhecimentos iniciais, os indivíduos integram 

novas informações e, que por sua vez, através da aquisição e reflexão sobre as mesmas 

torna-se possível que o novo trabalhador, crie, valide e partilhe conhecimento.  

Uma outra tipologia sobre os conhecimentos é apresentada por Nonaka e Takeuchi 

(1995). Com efeito, estes autores referem-se a dois tipos de conhecimento: o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O primeiro tipo de conhecimento resulta 

das experiências do indivíduo, das suas crenças e valores e por isso, torna-se difícil de ser 

transmitido por palavras (Takeuchi, 2006), revelando-se um tipo de conhecimento crítico 

para as empresas devido à criação de diferentes resultados e conhecimentos individuais 

nem sempre transmitidos para o coletivo (Nonaka & Takeuchi, 1995), contudo, estes 

autores ainda referem que este tipo de conhecimento deveria ser o mais valorizado pelas 

empresas, isto porque, cada trabalhador, possui uma bagagem de habilidades e valores 

pessoais o que resultará em uma maior diversidade de conhecimentos (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Por outro lado, o conhecimento explícito, é um conhecimento 

facilmente comunicável e, por isso, partilhável, expressando-se através de números e 

palavras (Takeuchi, 2006).  

Independentemente da tipologia de conhecimentos a adotar, pensar os processos 

de transmissão de conhecimentos dos membros mais experientes da empresa para os 

“novatos” (Delgoulet, 2015) é fundamental. Normalmente, a transmissão deste 

conhecimento ocorre quando os trabalhadores mais experientes se responsabilizam pela 

integração de novos trabalhadores assumindo o papel de tutor, com o objetivo de orientar 

a aprendizagem do novo trabalhador, dizendo e demonstrando como se executa a tarefa, 

acompanhando-o na prática e no seu desenvolvimento. Nesta situação, o novo 
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trabalhador, que poderá ter pouca ou nenhuma experiência naquela atividade de trabalho, 

assume o papel de aprendiz da função ou atividade, tendo a necessidade de reestruturar 

os conhecimentos prévios que detém, de forma a integrar-se num novo meio de trabalho 

(Delgoulet, 2015). 

O processo de transmissão é, então, um processo de interações entre o membro 

com mais experiência e o novo trabalhador. Estas interações são, na verdade, interações 

formativas, nas quais, através da relação que se vai desenvolvendo entre ambas as partes, 

se irá definir os saberes a serem tratados, resultando na visibilidade e partilha de 

conhecimentos e recursos de cada um (Thébault, 2014). 

Desta forma, é necessário fornecer um contexto relacional favorável à transmissão 

de conhecimentos de forma a que também os novos trabalhadores sejam capazes de 

partilhar os seus saberes, os seus conhecimentos quando se sentirem integrados no 

contexto organizacional em que se encontram. Neste sentido, é necessário que a empresa, 

os restantes colegas de trabalho e tutores estejam abertos e criem condições favoráveis 

para que a partilha de tais conhecimentos possa ocorrer (Thébault, 2014) e que o 

conhecimento transmitido seja claro e apresente sentido para o novo trabalhador (Santos 

et al., 2017). 

Outras perspetivas teórico-concetuais, consideram que o papel da transmissão de 

conhecimentos é permitir que os trabalhadores passem a compreender melhor como 

funciona a empresa na qual estão inseridos para uma “maior probabilidade de atender a 

essas expectativas e ter um bom desempenho no seu trabalho” (Ashford & Black, 1996, 

p. 203).  

Neste estudo, adotando os contributos da psicologia do trabalho, assume-se como 

fundamental que esta interação e transmissão de conhecimentos entre indivíduos seja 

aplicada em contexto real, através da prática.  Neste sentido, os trabalhadores mais 

experientes através do desempenho da atividade, vão conseguindo explicar e justificar 

aos novos trabalhadores as opções que estão a assumir, permitindo, assim, que o novo 

trabalhador possa compreender e aplicar os conhecimentos que vai adquirindo (Santos et 

al, 2019). Assim sendo, o novo trabalhador deve ir aprendendo e fortalecendo o 

conhecimento experiencial através das situações reais que vão surgindo (Delgoulet, 

Gaudart & Chassaing, 2012). Com este processo, resultante da aquisição de conhecimento 

por meio da prática, os novos trabalhadores participam na sua aprendizagem e sentir-se-

ão mais empoderados para desenvolver as suas ações em um determinado contexto 
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(Santos et al, 2019), o que resultará tanto no desenvolvimento do trabalhador, como 

também na reflexão sobre a sua atividade de trabalho (Santos et al, 2019). 

 

3. Integração de Novos Trabalhadores 

 

Segundo alguns autores, a integração na organização é uma das fases mais difíceis 

para os novos trabalhadores pois o primeiro contacto com os restantes membros da 

empresa gera o que se poderia chamar de uma “primeira impressão”, trazendo ao novo 

trabalhador alguma ansiedade por não saber o impacto (positivo ou negativo) da sua 

entrada (Moscocici, 2004). 

Ao longo desta fase, o novo trabalhador procura compreender a realidade da 

organização enquanto este se vai tornando um membro participante na sua aprendizagem 

(Feldman, 1976). Algumas empresas, como dissemos anteriormente, utilizam programas 

de integração atentos à aprendizagem da cultura organizacional, partilha de valores e 

comportamentos num curto espaço de tempo. Outras apresentam o manual de 

acolhimento e integração, com o objetivo de auxiliar o novo trabalhador a conhecer e a 

compreender a estrutura da empresa. O manual pode, ainda, conter informações como a 

história da empresa, organograma, finalidades e objetivos da empresa, entre outras, 

procurando evitar que o novo trabalhador sinta a necessidade de colocar questões relativas 

ao funcionamento da empresa, fazendo com que a sua adaptação à empresa seja mais 

facilitada (Mosquera, 2000). 

Sendo a fase da integração uma fase complexa, os conhecimentos aí partilhados 

não serão suficientes para a realização da atividade de trabalho (Gaudart, Delgoulet & 

Chassaing, 2008). Desta forma, o novo trabalhador a partir da sua experiência, da procura 

autónoma de conhecimentos, e através da sua integração na equipa/coletivo de 

trabalhadores irá procurar assegurar a sua integração. A duração desta fase pode divergir 

de alguns meses a alguns anos, dependendo de fatores como a personalidade do novo 

trabalhador, da sua idade e das suas experiências anteriores (Hoff, 2007), mas também da 

complexidade da organização e da atividade de trabalho que irá realizar. 

Contudo, a literatura sobre a integração de novos trabalhadores aparece estar 

sobretudo atenta aos aspetos de socialização. O processo de socialização nas empresas é 

entendido enquanto um processo pretendido, intencional e organizado. Nesta perspetiva, 

considera-se que os novos trabalhadores levam consigo um conjunto de valores, 

comportamentos e expetativas relativamente à organização que, eventualmente, poderão 
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ser diferentes dos membros que fazem parte da empresa (Mosquera, 2007). Desta forma, 

o novo trabalhador deveria, na sua chegada, ser bem envolvido e estimulado de forma a 

estabelecer relações com os restantes membros da empresa e com os seus superiores 

hierárquicos, para que este se sinta mais rapidamente adaptado à organização e toda a sua 

estrutura (Saks et al., 2006). 

 Assim, na chegada de um novo trabalhador à empresa parece necessário que tanto 

o novo trabalhador como a empresa, criem um compromisso para que ambas as partes se 

ajustem mutuamente, compromisso esse que Mosquera (2007) designa de “contrato 

psicológico”. Assim, no desenrolar deste compromisso de ajuste do trabalhador e da 

empresa, o processo de socialização tornar-se-ia fundamental, sendo este um processo 

que iria facilitar ao novo trabalhador a aquisição de conhecimentos, valores e 

comportamentos necessários para cumprir e assumir o seu papel no interior da 

organização (Van Maannen e Shein, 1979; Chiavenato, 2004). 

Nesta perspetiva, o processo de socialização organizacional é, então, um processo 

inicial de integração e adaptação do novo trabalhador à cultura organizacional e à sua 

função (Morrison, 2002), é um processo pelo qual o trabalhador passa de “outsider” para 

um membro participante e efetivo da organização (Feldman, 1981) na qual aprende 

valores e comportamentos que a organização espera que ele aprenda (Taormina, 2009). 

Mosquera (2000), afirma que o processo de socialização é identificado como um 

processo de aprendizagem. O novo trabalhador deve, através das ferramentas fornecidas 

pela organização, aprender e mostrar o seu potencial de que é portador, acrescentando à 

organização mais valias.  

O processo de socialização, as estratégias de que dele fazem parte e o seu 

conteúdo, varia de organização para organização e, na mesma medida, o novo trabalhador 

experiencia todo o seu processo de socialização de forma diferenciada (Gibson et al., 

2003). Contudo, fazem parte deste processo os membros mais experientes que, de alguma 

forma, se mostram como exemplo no contexto de trabalho sendo fonte da aprendizagem 

dos novos trabalhadores, apresentando, normalmente, as rotinas da organização, os 

restantes membros e tarefas a desempenhar (Fogarty & Dirsmith, 2001). 

As relações que os novos trabalhadores vão construindo com os seus colegas e 

supervisores irá facilitar a adaptação à organização, contribuindo para o desenvolvimento 

de conhecimentos e competências na organização (Kemmeyer-Mueller & Wanberg, 

2003). Nos estudos desenvolvidos por Morrison (2002), afirma-se que as relações sociais 

que o novo trabalhador constrói com o seu supervisor e com os restantes colegas de 
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trabalho resultará em um maior conhecimento sobre a organização. Assim, o grupo de 

trabalho torna-se um importante mediador no processo de socialização (Feldman, 1981) 

fazendo com que o novo trabalhador, através da sua observação, construa uma visão mais 

realista da empresa (Van Maanen, 1978).  

Jones (1986), partindo dos trabalhos de Van Maannen e Shein (1979), agrupou 

seis estratégias de socialização em duas dimensões e identificou-as em estratégias de 

socialização individualizadas e em estratégias de socialização institucionalizadas.  As 

estratégias de socialização individualizadas, incluem as estratégias individuais, informais, 

isoladas, variáveis, aleatórias e de despojamento (King et al., 2005); as organizações que 

usam este tipo de estratégias implementam programas de formação de forma sistemática 

para que o novo trabalhador perceba quais as normas, valores e crenças da organização e, 

por isso, são dadas ferramentas para que haja uma aprendizagem da cultura 

organizacional  e de como devem exercer a sua função. Neste tipo de estratégias, os novos 

trabalhadores estão isolados de outros membros e a organização estipula um tempo pré-

determinado de atividades.  

Por outro lado, as estratégias de socialização institucionalizadas incluem as 

estratégias coletivas, formais, em série, fixas, sequenciais e de investidura (King, et al, 

2005). Neste tipo de estratégias, o novo trabalhador começa a trabalhar de imediato no 

seu novo cargo e vai ao longo do tempo descobrindo quais são as normas e expetativas 

da organização através de novos relacionamentos com os restantes membros da empresa, 

assumindo um comportamento ativo (Choi, 2014), ou seja, nestas estratégias o novo 

trabalhador vai adquirindo experiências iniciais coletivas.  

As estratégias de socialização, segundo Jones (1986), podem ainda ser 

classificadas, considerando a sua relação com: o contexto – divulgação de informações 

pela organização aos novos trabalhadores; o conteúdo – informação disponibilizada aos 

novos trabalhadores; e as relações socias – relações que se vão construindo ao longo do 

processo de socialização. 

Assim sendo, e independentemente da estratégia do processo de socialização 

adotada pela organização, é fundamental na fase de integração e adaptação de um novo 

trabalhador ter em conta as relações que este vai construindo no seu percurso com os seus 

supervisores e restantes colegas de trabalho. É de igual forma importante estabelecer na 

organização o papel que o novo trabalhador irá ocupar, designadamente junto daqueles 

que irão ter mais contacto com ele, para que possam facilitar, partilhar e esclarecer 

conhecimentos, objetivos e procedimentos. 
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CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Hoje em dia, parece cada vez mais comum exigir-se dos indivíduos competências 

de desenvolvimento individual e coletivo para estarem aptos a dar respostas às 

transformações que vão sendo introduzidas com impacto na forma de realização da sua 

atividade profissional. Espera-se que sejam capazes de agir em situações de trabalho que 

vão evoluindo e complexificando. Os contextos de trabalho parecem, então, estar a 

desafiar empresas e trabalhadores para a construção de conhecimentos atualizados e de 

novas relações com a prática desde o momento de integração. 

 De acordo com a psicologia do trabalho, é necessário atender às condições de 

bem-estar e às necessidades dos trabalhadores (Falzon, 2005), pelo que, é preciso prestar 

atenção às condições de emprego e de trabalho, à formação oferecida pela empresa e às 

condições de desenvolvimento da experiência pelos trabalhadores.  

 Parece assim ser claro que o processo de formação, desde o momento de 

integração de novos trabalhadores na empresa e na sua função, promovendo a 

possibilidade de aquisição de conhecimentos, é fundamental para o desenvolvimento de 

uma experiência, tendo em conta as relações que se vão construindo, tanto com os 

responsáveis pela integração do novo trabalhador como também os restantes membros da 

organização (Morrison, 2002). 

Partindo do princípio que a empresa não conta com um departamento 

especializado para o acompanhamento do momento de entrada de novos trabalhadores 

nem possui um momento de formação inicial claramente definido, quem acaba por fazer 

a integração destes trabalhadores são os membros da área ou departamento para a qual o 

novo trabalhador vai trabalhar. É, então, aqui, que o processo de transmissão de 

conhecimentos dos responsáveis pelo novo trabalhador se torna um importante fator, para 

a integração dos mesmo na organização.  

Assim, no âmbito do estágio, junto da responsável de vendas e responsável pelo 

desenvolvimento de novas práticas para a empresa, decidi melhor compreender o 

processo de integração de novos trabalhadores da empresa. Para além das atividades 

realizadas e que se encontram em apêndice (apêndice 5) optei por desenvolver, no 

presente relatório, questões relacionadas com esta temática parecendo ser esta a mais 



24 
 

relevante para se enquadrar às necessidades da empresa, contribuindo para o meu 

desenvolvimento.  

1. Participantes 

 

Este trabalho contou com a participação de 10 trabalhadores da empresa. Foi 

obtido a autorização da empresa e dos próprios para a prossecução do estudo. Destes 10 

trabalhadores, cinco pertencem ao grupo dos “novos trabalhadores”, encontrando-se há 

menos de um ano na empresa; os restantes cincos pertencem ao grupo de “responsáveis 

pela integração dos novos trabalhadores”. Deste último grupo faz parte o sócio-gerente 

da empresa. 

Na seguinte tabela, encontram-se as informações de caracterização dos dez 

trabalhadores participantes neste estudo.  

 

 

 

 

 Género  Idade  
Formação 
Académica  

Tempo na 
empresa  

Função na empresa  
Outras experiências de 

Trabalho 

T6 Feminino  31 anos 12º ano  11 anos 
• Vendas de produtos detetáveis e 

de máquinas no ramo alimentar, 

• Responsável de qualidade.  

•  Só na respetiva empresa. 

 Género Idade 
Formação 
Académica 

Tempo na 
empresa 

Função na empresa 
Outras experiências de 

Trabalho 

T1 Feminino  40 anos 
12º ano em Económico-

Social  
1 ano  

• Atendimento de telefonemas,  

• Coordenação de técnicos,  

• Tratamento de notas de assistência  

• Lançamento de faturas.  

• Secretária no setor têxtil,  

• Atendimento ao Público,  

• Campanhas publicitárias,  

• Lojista,  

• Contabilista.  

T2  Masculino  32 anos  
Mestrado em Gestão de 

Empresas  
10 meses  

• Responsável financeiro, 

• Controlo de bancos  
(empréstimos, etc.),  

• Pagamentos a fornecedores e outros,  

• Controlo de ponto,  

• Mapa de férias,  

• Intermediário com a contabilidade.  

• Assistente Comercial  
(Caixa),  

• Gestor de Cliente,  

• Financeiro. 

T3  Feminino  30 anos 
Pós-Graduação em 

Formação, Trabalho e 
Recursos Humanos  

3 meses  • Orçamentação  

• Secretariado  
Administrativo,  

• Assistente,  

• Comercial,  

• Lojista  

• Orçamentista, 

• Relações Internacionais. 

T4  Masculino  18 anos 12º ano em Multimédia  7 meses  
• Responsável pelo site,  

• Técnico de Marketing.  
• Na própria empresa. 

T5  Masculino  31 anos 
Mestrado em Engenharia 

Eletromecânica  
4 meses 

• Assistência Técnica,  

• Engenheiro Eletromecânico 
(responsável por novos projetos)  

• Responsável de Manutenção,  

• Responsável de Projeto, 

• Engenheiro de Projeto. 

Tabela 1 - Caracterização dos novos trabalhadores 
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T7  Masculino  37 anos 9º ano  14 anos  

 

• Departamento técnico e 
informático. 

• Afinador de máquinas de 
costura, 

• Fábrica de meias, 

• Tinturaria. 

T8  Feminino  32 anos Licenciatura em turismo 5 anos 

• Responsável por marketing e 
comunicação, 

• Orçamentação, 

• Relações Internacionais. 
 

• Atendimento em Hotel. 
 

T9  Masculino  34 anos 9º ano  15 anos  

• Responsável pela equipa técnica, 

• Departamento técnico. 

• Só na respetiva empresa. 

T10  Masculino  45 anos 6º ano  -  • Sócio-gerente. 

• Mecânica. 

• Eletrónica. 

• Eletricidade. 

• Serralharia. 

• Pneumática 

Tabela 2 - Caracterização dos trabalhadores responsáveis pela integração 

 

2. Instrumentos para a Recolha de Dados 

 

Para a concretização deste trabalho e de forma a obter os dados que permitam 

identificar o processo de integração que a empresa implementa, foram utilizados como 

instrumentos de recolha de dados, a compreensão do trabalho real partindo de uma análise 

da atividade através da observação, da comunicação e da realização de entrevistas 

semiestruturadas.  

A análise da atividade é considerada como um instrumento que permite a 

compreensão sobre o trabalho real, ou seja, as adaptações realizadas pelos trabalhadores 

à sua atividade profissional (Teiger & Lacomblez, 2013), como também a compreensão 

dos mecanismos da situação de trabalho e o seu propósito de transformação (Leplat, 2005) 

de modo a que haja uma aquisição de conhecimentos das atividades dos trabalhadores, 

das suas condições de trabalho e da identificação de constrangimentos que se relacionam 

com o quotidiano do trabalho (Lacomblez, Teiger & Vasconcelos, 2014). 

Para uma melhor análise da atividade recorreu-se à observação participante. É 

com base neste tipo de observação que o investigador se dirige aos sujeitos para obter a 

informação que procura (Quivy & Campenhoudt, 1998), ou seja, as informações 

procuradas e obtidas têm como intermediários o sujeito observado e o instrumento de 

observação. Assim, este tipo de observação permitiu que fizesse parte da realidade da 

empresa, interagindo nas atividades com os trabalhadores sendo assim uma forma de 

observação participante. A recolha de dados é feita através da observação das pessoas e 

dos seus comportamentos nas mais diversas situações.  
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Desta forma, recorreu-se também a realização de entrevistas individuais, com o 

objetivo de compreender os processos de formação para a integração e o desenvolvimento 

dos novos trabalhadores. Optou-se por entrevistas semiestruturadas, sendo esta uma série 

de perguntas-guias, abertas, identificado como guião de entrevista, não tendo uma ordem 

rígida para a elaboração das questões, mas com o objetivo de “guiar” o entrevistado, de 

forma a tentar que não se perca do ponto central da questão e do que é realmente 

necessário perceber (Quivy & Campenhoudt, 1998). Segundo Quivy e Campenhoudt 

(1998), a entrevista é “um método de recolha de informações, no sentido mais rico da 

expressão, o espírito teórico do[a] investigador[a] deve, no entanto, permanecer 

continuamente atento, de modo que as suas intervenções tragam elementos de análise tão 

fecundos quanto possível” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p.192). Deve-se ainda criar 

empatia com a pessoa entrevistada deixando espaço para que esta se sinta confortável 

para responder, compreendendo o que quer dizer e dando importância a toda a informação 

que transmite. Neste tipo de entrevista, é necessário existir alternativas para fazer a 

mesma pergunta no caso de a pessoa entrevistada não entender, tendo em conta que o 

papel do entrevistador deve ser neutro de forma a não influenciar as respostas obtidas. 

Relativamente, ao guião de entrevista devemos evitar perguntas de sim ou não, devendo 

levantar questões que estimulem as respostas do entrevistado (Quivy & Campenhoudt, 

1998).  

3. Procedimento 

 

  

O trabalho de estágio decorreu entre os meses de dezembro e março de 2019. No 

decorrer destes meses procedeu-se, para uma melhor compreensão da organização e da 

sua estrutura, a observações participativas e à análise de trabalho. O trabalho de estágio 

contou com um total de 368 horas, na qual foi possível, conhecer a empresa e todos que 

dela fazem parte, compreender os processos de produção de máquinas, o processo de 

vendas de máquinas e outros produtos, compreender as funções e os respetivos postos de 

trabalho e as dificuldades dos trabalhadores no seu posto de trabalho, principalmente dos 

novos trabalhadores. 

Procurou-se ainda perceber, junto de trabalhadores com mais de um ano de 

trabalho na empresa, a forma como a mesma tem planeado o processo de entrada de novos 

trabalhadores, se existe algum tipo de formação, que considerações têm em conta com o 
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objetivo de compreender aquilo que o novo trabalhador aprende sobre a cultura da 

empresa e sobre a função que irá desenvolver. 

Foi com base em observações e conversas ao longo destes meses que se foi capaz 

de estruturar e construir o guião de entrevista semiestruturada. Deste modo, o guião de 

entrevistas junto dos novos trabalhadores serviu para compreender o processo de 

formação e integração que a empresa utiliza e de que forma estes se apropriam do mesmo 

para a realização da função e para o seu desenvolvimento, como também do seu bem-

estar junto dos restantes colegas. De igual forma, junto dos responsáveis pela formação e 

integração de novos trabalhadores, para além daquilo que foi mencionado junto dos novos 

trabalhadores, procurou-se compreender de que forma é transmitido conhecimento sobre 

a organização e as tarefas ao novo trabalhador.  

A partir da tabela abaixo mencionada, podemos verificar as datas de realização 

das entrevistas semiestruturadas bem como a sua duração. Estas foram realizadas de 

forma individual, nos próprios gabinetes dos trabalhadores ou em sala de reuniões 

disponibilizada pela empresa, sendo que estas entrevistas foram gravadas com a 

autorização dos participantes. Após este processo, foi feita a transcrição das entrevistas 

para uma análise textual mais profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Datas de realização e duração das entrevistas1 

 

 

 
1 A duração das entrevistas foi diversa, como se pode verificar. Durante a sua realização alguns dos 
trabalhadores entrevistados foram mais reservados, tendo respondido de uma forma mais direta às 
questões que se colocava, como são exemplo os trabalhadores T4, T6, T7 e T8. As entrevistas com uma 
duração menor pertencem ao grupo de trabalhadores responsáveis pela integração de novos 
trabalhadores. 

TRABALHADOR 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
DURAÇÃO 

T1 01 de fevereiro de 2019 47 minutos 

T2 28 de janeiro de 2019 41 minutos 

T3 25 de janeiro de 2019 25 minutos 

T4 25 de janeiro de 2019 7 minutos 

T5 28 de janeiro de 2019 18 minutos 

T6 25 de janeiro de 2019 9 minutos 

T7 29 de janeiro de 2019 11 minutos 

T8 28 de janeiro de 2019 7 minutos 

T9 28 de janeiro de 2019 40 minutos 

T10 01 de março de 2019 33 minutos 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos, após a recolha de 

dados através da observação e da entrevista semiestruturada junto dos participantes, de 

forma a clarificar como é experienciado o processo de formação e integração pelos novos 

trabalhadores e como os responsáveis por este processo transmitem a informação 

considerada necessária para o integrar no coletivo e na função. Assim, a partir da análise 

das entrevistas e dos dados recolhidos junto dos participantes iremos organizar as 

respostas obtidas através de quatro tópicos fundamentais: como é feita a integração na 

empresa, quais as vantagens da integração, quais as desvantagens e como a integração 

poderia ser feita.  

Integração na empresa 

 De acordo com as observações e as entrevistas realizadas começamos então por 

entender como é realizado o processo de integração: Existe algum tipo de formação?; 

Quais as práticas e estratégias utilizadas pela empresa?; E pelos novos trabalhadores? 

Quem faz a integração de um novo trabalhador? 

 Perante a análise dos resultados, podemos identificar que a empresa não dispõe de 

um processo de integração definido e planeado. Contudo, no momento de entrada de um 

novo trabalhador este é acompanhado por um membro com mais experiência na função 

ou pelo responsável de departamento que irá disponibilizar e transmitir os conhecimentos 

necessários para uma melhor aprendizagem e adaptação.   

Assim, num primeiro momento de um novo trabalhador na empresa, existe uma 

apresentação da empresa junto do sócio-gerente e de seguida este é encaminhado para o 

seu posto de trabalho na qual é esperado que um colega, responsável pelo novo 

trabalhador, o acompanhe. Deste modo, é objetivo do responsável pela integração do novo 

trabalhador, integrar, dar a conhecer e partilhar os valores, normas e comportamentos da 

empresa, “Ensinar de alguma forma o método que já temos (...) Explicando e dando um 

acompanhamento à pessoa.” (T6), considerando que este processo de transmissão é uma 

das práticas de formação que a empresa utiliza, o responsável pela integração mostra 

“…no fundo qual é o objetivo, explicar como fazia e a partir daí a pessoa molda-se... e 

pronto considero isso formação.” (T8) e “se tiveres dificuldades, pedes ajuda.” (T7). 

Verifica-se, ainda, que alguns dos novos trabalhadores afirmam que esta é uma 

das práticas utilizadas pela empresa para a integração de novos trabalhadores: 
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“Estive com um colega lado a lado umas três semanas e, entretanto, fiquei 

sozinha a “apalpar” terreno” (T1). 

“O chefe apresentou um colega e disse para estar atenta e tirar 

apontamentos (…) ia estando ao lado dele a reter a informação que ele me ia 

passando” (T3). 

 

Vantagens percebidas 

Foi visível neste estudo algumas das vantagens de existir um processo de 

integração na empresa. Uma das vantagens que se verifica é a forma como o novo 

trabalhador, ao ser acompanhado, deixa de ser um membro isolado na organização e passa 

a ser um membro do coletivo, o que traz ao novo trabalhador mais segurança na sua 

chegada ao seu novo contexto de trabalho e, também, menos incerteza e ansiedade. 

Assim, a interação em grupo é um ponto fundamental no processo de integração “isso é 

o primeiro passo para daí para frente estabelecer uma relação de confiança entre ambas 

as partes e que ambas as partes andem motivadas.” (T2). 

Desta forma, verificámos que os novos trabalhadores ao serem, de alguma forma, 

integrados na empresa com base em fatores de partilha, transmissão, conhecimento e 

envolvimento irá potenciar a sua aprendizagem e também o seu desenvolvimento na 

organização. Assim, a dimensão do coletivo na aprendizagem do novo trabalhador é uma 

dimensão importante para a entrada na organização.  

Uma outra vantagem percebida pelos entrevistados relaciona-se com o facto de 

esta forma permitir uma aprendizagem gradual: “Tentamos que se faça uma integração 

gradual da pessoa, ou seja, um homem acompanha o outro mais novo para se integrar 

na empresa, com os clientes e se ir adaptando à dinâmica” (T8), como também, para que 

seja possível desenvolver um ambiente positivo e de partilha de forma a promover uma 

cultura de aprendizagem e desenvolvimento (Davenport & Prusak, 1998).  

Verificámos, então, que uma das vantagens da integração a partir do coletivo, é a 

confiança e segurança que é transmitida aos novos trabalhadores para que estes comecem 

a alcançar autonomia perante as situações reais de trabalho, permitindo uma 

aprendizagem gradual e adaptada a cada caso. 

Desvantagens percebidas 
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Por outro lado, relativamente às desvantagens, percebemos ao longo deste estudo 

que existem dificuldades na transmissão de conhecimentos dos responsáveis pela 

integração para os novos trabalhadores, na qual a empresa se torna para o novo 

trabalhador um espaço de desconforto e incerteza pois, “como deve imaginar algumas 

pessoas vêm o novo trabalhador como um inimigo, como uma pessoa que lhe vai ocupar 

o espaço e às vezes as pessoas são rudes e fecham-se, não explicam…” (C10). Assim, 

verificamos também que ao não existir um processo de integração da empresa para o novo 

trabalhador, o mesmo terá de se “desenrascar” (T5) e perguntar a outros colegas para 

que, de algum modo, estes se sintam parte da empresa, como refere T5: “se não tivesse 

perguntado, ninguém se sentava comigo a dizer o meu horário” (T5). Esta dificuldade na 

transmissão de conhecimentos ao novo trabalhador acaba muitas vezes por induzi-los em 

erro: “… dando a informação por pombo correio acaba por não ter bons resultados. 

Passou um dia a procurar uma coisa que ela entendeu que era aquilo quando afinal o 

que lhe tinham dito era outra coisa qualquer diferente. Mas, como não foi dada a 

informação como deve ser… despacha-se” (T5). 

Também durante algumas observações foi notado que os responsáveis pela 

integração muitas vezes não sabem responder aos novos trabalhadores, outras vezes 

afirmam que a pessoa está a ser “chata” por estar a questionar o que deve ou como deve 

fazer e, ainda, quando os novos trabalhadores têm novas ideias estes são deixados de parte 

e o melhor que têm a fazer é seguir as diretrizes da empresa.  

Dia da observação Registo da observação 

31/01/2019 

- Observação de um novo trabalhador a pedir ajuda e a questionar um 

trabalhador mais experiente. 

- Observação da postura do trabalhador mais experiente para o novo 

trabalhador. 

- O trabalhador mais experiente deixa o novo trabalhador numa 

situação de desconforto dizendo que o mesmo já se está a tornar chato 

ao pedir ajuda. 

Tabela 4 - Registo de observação 

Como refere um dos novos trabalhadores:  

“…  acho que devia haver mais apoio. Há pessoas que não têm tanta 

experiência e não há apoio para isso. O principal problema aqui da integração, é 

que te dão as coisas para a mão e esperam que tu faças as funções sem te dizer 

assim: “a empresa trabalha desta forma, tens esta função, se tiveres dúvidas 
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pergunta. Aqui é o contrário, a pessoa tem as funções e tem que se desenrascar, mas 

se não se desenrascar conforme as diretrizes da empresa que lhe foram informadas 

corre o risco de não estar a fazer bem.” (T5). 

 

Como poderia ser feita a integração 

De forma a finalizar as entrevistas foi questionado, tanto aos novos trabalhadores 

como aos responsáveis pela integração como poderia ser feita a integração ou como 

melhorariam este processo. Lembrando que a empresa não conta com nenhum processo 

oficial de formação nem de integração, alguns destes referem que “todas as pessoas que 

entrassem aqui deviam fazer uma visita guiada em cada setor para perceber como isto 

funciona” (T1) ou, então, “... dando um flyer. A pessoa chega dá-se um flyer que fala 

sobre as condições da empresa ...” (T5). 

Outras sugestões foram apresentadas pelos trabalhadores da empresa: 

“um questionário simples, após 6 e 12 meses em que se faziam algumas 

perguntas à pessoa que entrou (...) ou seja, algumas partes mais relacionadas com 

a tarefa (se a tarefa corresponde às expectativas), outra parte relacionada com a 

empresa (se a empresa corresponde às expetativas), a terceira parte mais 

relacionada com o apoio que tem da pessoa responsável por ela e o quarto como é 

que ela se sente integrada na equipa. Fazer mais ao menos isso, por exemplo três 

questionários por ano. Isso ia dar a ideia de evolução. É importante fazer pontos 

de situação (...) E depois, pedir à pessoa que a integrou para responder a um 

questionário de avaliação ao novo trabalhador para haver uma margem de 

comparação...” (T2) 

“Atribuía uma pessoa, durante 1 semana, 2 semanas, 1 mês, fosse o que 

fosse, que estipulasse um plano de formação para essa pessoa, ou seja, para 

desempenhar as suas funções vai ter formação e durante esse tempo passa-se a 

informação (...) a partir daí sabemos se o trabalhador está apto para fazer aquele 

trabalho ou não ...” (T7) 

As sugestões apresentadas sugerem a importância destes momentos, tanto no que se refere 

ao acompanhamento ao trabalhador como na avaliação deste processo.   
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CAPÍTULO V – O MANUAL DE ACOLHIMENTO E DE INTEGRAÇÃO: UMA 

PROPOSTA DE AÇÃO 

 

No âmbito de estágio e após as observações e diálogos realizados foram 

identificados um conjunto de propostas para a realização de uma atividade. Atividade esta 

que resultou em uma proposta de ação, consistindo na criação e estruturação do manual 

de acolhimento e integração da empresa. Como já referido, a empresa não exercia nenhum 

tipo de prática formativa para a integração de novos trabalhadores, assim, este manual 

teria como objetivo, mostrar aos novos trabalhadores a história e estrutura da empresa, 

facilitando deste modo a integração e o desenvolvimento dos mesmos neste contexto. As 

observações e entrevistas realizadas mostravam que os novos trabalhadores lamentavam 

constantemente a falta de práticas de formação para a sua integração na empresa, 

referindo que muitas das vezes há trabalhadores que não chegam a saber, nem têm 

conhecimento que entrou um novo trabalhador para a empresa, o que causa um certo 

desconforto para o novo trabalhador perante o contexto profissional. 

Desta forma, ao longo do trabalho de estágio fomos desenvolvendo possíveis 

perspetivas e tópicos para a sua realização, tendo em conta o trabalho coletivo entre a 

gerência e os trabalhadores da empresa. 

Assim, os resultados mencionados no capítulo anterior conduziram e permitiram 

à discussão e construção dos tópicos fundamentais para estruturar o manual. Inicialmente, 

foi sugerido que deveria constar no mesmo, uma breve apresentação e caracterização da 

empresa, organograma da empresa, missão, visão e valores, o acesso às instalações, 

funcionamento e organização da empresa. Posteriormente, foi sugerido que devia constar 

no manual um tópico sobre a política de qualidade da empresa como também as práticas 

de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Posto isto, foi estruturado e desenvolvido o 

manual de acolhimento por mim e pela minha supervisora de estágio com a supervisão 

da gerência da empresa. 

Para além dos tópicos que a empresa achou fundamental colocar no manual de 

acolhimento e integração, de modo a este ser entregue na entrada de novos trabalhadores, 

considerando que esta atividade teria uma intervenção que pensasse a Educação e 

Formação de Adultos como área essencial neste contexto o objetivo seria, também, 

desenvolver questões no sentido de olhar a própria identidade do novo trabalhador, os 

seus valores e culturas, como também a sua experiência passada.  
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 Assim propus que no manual constasse informações com mais referência ao 

trabalhador, pessoa, formando, nomeadamente, como a empresa cria condições de 

formação não só para o desenvolvimento profissional do indivíduo, mas para o 

desenvolvimento da pessoa, potenciando as suas aprendizagens, aumentando a sua 

reflexão, permitindo a partilha de novos conhecimentos e experiências, resultando no 

empoderamento do trabalhador na transformação das condições da atividade de trabalho 

enriquecendo os conhecimentos para futuras situações e formulando novas hipóteses de 

atividade (Lacomblez, Teiger & Vasconcelos, 2014). 

Enquadra-se neste tipo de perspetiva uma prática de formação mais voltada para 

o desenvolvimento pessoal do individuo através de práticas e de atividades de formação 

que incentivem o desenvolvimento de cidadãos livres, capazes de pensarem e refletirem 

no sentido crítico, abertos ao diálogo e a novas ideias vinda de outros. Assim conter este 

tipo de informações mostraria ao novo trabalhador que para além da organização existe o 

trabalhador enquanto pessoa e o seu autodesenvolvimento. Como também, mostrar ao 

novo trabalhador que é um potenciador, um empoderador e por isso a sua reflexão, a sua 

inovação, as suas novidades farão sentido em situações mais problemáticas 

transformando-as em oportunidades.  

 Contudo, apesar da proposta ter sido aceite pelos responsáveis e ter sido uma 

proposta considerada interessante, esta não foi avante com os tópicos sugeridos. Os 

tópicos validados para a versão final do manual foram os seguintes:  

• Introdução 

• Caracterização da Empresa (estrutura organizacional e missão, visão e valores) 

• Política de Qualidade 

• Acesso às Instalações 

• Funcionamento e Organização 

• Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES FINAIS 

 

O presente estudo e trabalho de estágio visou compreender como ocorre o processo 

de integração através da formação e aprendizagem de novos trabalhadores na sua chegada 

à empresa, focando como é que as relações desenvolvidas entre os membros mais 

experientes e o novo trabalhador e a transmissão de conhecimentos, facilitam a integração 

e adaptação ao seu novo contexto de trabalho. Procurou-se compreender, como é que 

estas relações desenvolvem a organização, os próprios indivíduos e, ainda, se preserva a 

saúde e o bem estar de todos. 

No que diz respeito à formação, compreende-se que a empresa não conta com um 

processo estruturado e planeado, fazendo com que possa existir uma perda de 

conhecimentos sobre a organização e toda a sua estrutura na chegada de um novo 

trabalhador. Contudo, é precisamente neste momento que é feito o reconhecimento da 

experiência e das competências dos trabalhadores com mais anos na empresa, pois é-lhes 

atribuída a responsabilidade para a orientação e acompanhamento do novo trabalhador. 

São, portanto, os membros mais experientes, designados neste trabalho como 

responsáveis pela integração de novos trabalhadores, que vão transmitindo e partilhando 

os diversos conhecimentos relativos à empresa e à função que o novo trabalhador deve 

desempenhar. Desta forma, o processo de transmissão vai ocorrendo em situação de 

trabalho, no momento de ação. 

Desta forma, podemos entender que os novos trabalhadores para a sua integração e 

adaptação à empresa, passam por um processo de formação de curto prazo e a sua 

aprendizagem é muitas vezes processada através das relações que o novo trabalhador vai 

adquirindo ao longo do seu percurso na empresa. 

Relativamente ao processo de integração, este é um processo não-consolidado por 

diversos fatores, sendo eles: a falta de normas e planeamentos oficiais, a falta de formação 

do responsável pela integração na área em que o novo trabalhador vai ser integrado, como 

a ausência dos principais conhecimentos para o bom funcionamento da empresa e o bom 

desempenho do novo trabalhador. Os novos trabalhadores de uma ou outra forma, terão 

uma aprendizagem individual no seio da organização, visando que eles próprios consigam 

aprender a realizar o trabalho de forma rápida para tentar colmatar as exigências da 

organização.  
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Neste contexto, verifica-se que o novo trabalhador, muitas vezes é “deixado” no 

seu posto de trabalho sem qualquer tipo de informação o que podendo deixar o mesmo 

em situação de desconforto e ansiedade. Assim, terá de ser o novo trabalhador a agir 

perante esta situação e procurar estratégias para realizar a sua própria integração. Nesta 

fase de procura, o novo trabalhador, observa e vai comunicando tanto com os 

responsáveis como com os restantes colegas de trabalho e questionando os trabalhadores 

mais experientes como deve ser feito a sua tarefa de forma a entenderem o que é esperado 

deles.  

Desta forma, pelo facto de não existir um tipo de suporte ao processo de 

integração, e os trabalhadores acharem que isso é fundamental, foi possível participar na 

conceção de um instrumento de apoio (manual de acolhimento e integração) onde ficam 

formalizadas algumas das práticas e estratégias da empresa para os futuros novos 

trabalhadores.  

Este estudo e a sua análise, permitiu perceber que nem sempre os membros com 

mais experiência estão aptos para partilharem os conhecimentos junto dos novos 

trabalhadores na empresa. Muitas das vezes os membros mais experientes ficam 

responsáveis pela integração de um novo trabalhador e nem sequer sabem que este 

começou a trabalhar na empresa, o que fará com que o responsável pela integração não 

tenha tido tempo para organizar as informações necessárias de forma a que o novo 

trabalhador compreenda as suas ações. Associado às dificuldades sentidas por alguns dos 

trabalhadores mais experientes é importante ressaltar que nem sempre são criadas as 

condições na empresa para esta partilha. Condições associadas ao tempo necessário para 

a formação, por exemplo. Com efeito, existem responsáveis pela integração que muitas 

vezes não têm sequer tempo para estar ao lado do novo trabalhador para que estes 

adquiram os conhecimentos necessários em relação a empresa e em relação ao exercício 

da sua função. 

Assim sendo, os novos trabalhadores e responsáveis pela integração, indicaram 

neste estudo que será necessário um processo estruturado e organizado para uma melhor 

integração, adaptação e desenvolvimento de próximos novos trabalhadores. Para além 

disso, constatou-se que a construção de um instrumento de apoio à formação para a 

integração de novos trabalhadores apenas contemplou as informações que procuram 

garantir a estratégia de adaptação da pessoa ao trabalho, não dando a devida importância 
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ao trabalhador enquanto pessoa e formando, apesar de ter sido assinalada a importância 

de consideração desta dimensão. 

Uma das limitações deste trabalho, foi o facto de durante o período de estágio não 

ter sido possível assistir a nenhum momento de entrada de um novo trabalhador de forma 

a compreender se a empresa modificou ou melhorou o seu processo formativo para a 

integração dos mesmos.  
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento 
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Entrevistado/a: Novo trabalhador 

Nº de questões: 14 

  

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Qual a sua Idade? 

2. Qual a sua formação académica? 

3. Qual a sua experiência profissional? 

4. Qual o cargo que ocupa na empresa? 

5. Há quanto tempo trabalha na empresa? 

 

II - LIGAÇÃO ENTRE NOVO TRABALHADOR E O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA EMPRESA 

1. Quando ingressou na empresa foi-lhe informado como iria ser feita a sua 

integração? 

2. Como foi o processo de integração na empresa? 

3. Quem foi o responsável pela sua integração? 

4. O processo de formação disponibilizado pela empresa contribuiu 

para uma melhor realização das tarefas que lhe foram atribuídas? 

4.1. De que forma? 

4.2. Algum trabalhador (colega de trabalho) mais experiente contribuiu para 

a sua integração na empresa? 

5. Considera que, neste momento, já está completamente integrado? Se sim, 

quanto tempo durou o processo de integração e formação na empresa? 

6. Quanto tempo demorou o seu período de adaptação ao posto de trabalho? E à 

estrutura da empresa? 

6.1. Considera-se autónomo na realização das tarefas que lhe foram 

atribuídas? 

  

APÊNDICE 3 - Guião das entrevistas aos Novos Trabalhadores 
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III – PERCEÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO 

DA EMPRESA 

1. Qual a sua opinião relativamente ao processo de formação para a integração dos novos 

trabalhadores na empresa? (Concorda com as formas utilizadas?). 

2. Considera o processo importante para o novo trabalhador? E para a empresa? 

3. Desde que ingressou na empresa, observou idênticos procedimentos com 

novos trabalhadores admitidos? 

 

IV – EXPETATIVAS FUTURAS 

1. O que melhoraria no processo de integração da empresa? 
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Entrevistado/a: Pessoa responsável pela integração de novos trabalhadores 

Nº de questões: 14 

  

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Qual a sua idade? 

2. Qual a sua formação académica? 

3. Qual a sua experiência profissional? 

4. Qual o cargo que ocupa na empresa? 

5. Há quanto tempo trabalha na empresa? 

 

II – LIGAÇÃO ENTRE PESSOA RESPONSÁVEL PELA INTEGRAÇÃO E 

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO 

1. Quem solicitou que fizesse a integração de um novo trabalhador? 

1.1. Foi a primeira vez? 

1.2. Qual a razão de o escolherem a si? 

2. De que forma se processa a integração de um novo trabalhador? 

3. A chegada de um novo trabalhador permite que a empresa realize algum tipo 

de formação para o cargo que vai ocupar? 

4. Qual o tempo de um processo de integração de um novo 

trabalhado na empresa? 

 

III – PERCEÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO 

DA EMPRESA 

1. Qual a sua opinião relativamente ao processo de formação para a integração dos novos 

trabalhadores na empresa? (Concorda com as formas utilizadas?). 

2. Considera o processo importante para o novo trabalhador? E para a empresa? 

3. Na sua opinião, se numa empresa não existir processos de formação para a integração, 

não se torna mais complicado para o novo trabalhador a realização das tarefas que lhe 

foram atribuídas? 

APÊNDICE 4 - Guião das entrevistas aos Responsáveis pela Integração 
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IV – EXPETATIVAS FUTURAS 

1. O que mudaria no processo de integração da empresa? 
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Dia da atividade Registo da atividade 

19/12/2018 
• Reunião de auditoria de qualidade (formação direcionada a 

ajudar a empresa a implementar medidas na prática de 

qualidade) 

20/12/2018 • Ajuda e partilha de informações sobre o site da empresa de 

acordo com as políticas de qualidade 

22/01/2019 • Reunião de auditoria de qualidade sobre equipamentos da 

empresa 

23/01/2019 • Pedido para o levantamento de equipamentos da empresa 
 

24/01/2019 • Pedido para fazer tabelas de avaliação contínua de fornecedores 

25/01/2019 • Pedido para elaboração do manual de acolhimento e integração 
 

15/02/2019 • Auditoria de Qualidade sobre controle de documentos e 

avaliação dos formandos 

07/03/2019 • Auditoria de Qualidade (participação) 

 

  

APÊNDICE 5 - Tabela de Atividades 
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Dia da observação Registo da observação 

 

03/12/2018 • Conhecimento da empresa e dos trabalhadores que dela fazem parte 
• Visita e observação de alguns dos locais de trabalho 
• Observação dos postos de trabalho 
• Conhecimento sobre o processo de formação utilizadas pela empresa 

(questões colocadas sobre o processo) 
04/12/2018 • Observação dos postos de trabalho e dos respetivos trabalhadores 

• Conhecimento sobre o processo de formação na empresa (questões 

colocadas sobre o processo) 
05/12/2018 • Continuação dos dias anteriores 
15/12/2018 • Observação do processo de vendas online 

• Observação do processo produtivo da empresa 
• Observação dos trabalhos em oficina (equipa técnica) 

17/12/2018 • Observação do processo de vendas em loja  
• Observação de um novo trabalhador em oficina (equipa técnica) 

19/12/2018 • Observação de preparação e testes técnicos a equipamentos para entrega 

a cliente 
20/12/2018 • Comunicação com colega responsável pela qualidade sobre reunião do 

dia anterior 
21/12/2018 • Continuação do trabalho descrito anteriormente 

22/12/2018 • Observação, escuta e comunicação sobre a organização da empresa 

02/01/2019 • Observação dos trabalhadores no processo produtivo de máquinas 

• Observação de um novo trabalhador no processo produtivo 
03/01/2019 • Continuação da observação do processo produtivo de máquina da 

indústria alimentar 
07/01/2019 • Conhecimento sobre o processo de integração da empresa 

• Observação e comunicação com membros dos diferentes departamentos 

de modo a compreender quem são os novos trabalhadores da empresa 

(trabalhadores com menos de um ano de trabalho) 
08/01/2019 • Observação dos novos trabalhadores da empresa 
10/01/2018 • Comunicação e partilha de informações com os novos trabalhadores 

• Caracterização dos mesmos 
• Questões sobre a forma como estes se sentem integrados na empresa 

17/01/2019 • Compreender quem são os trabalhadores responsáveis pela integração 

de novos trabalhadores 
18/01/2019 • Observação dos responsáveis pela integração 
21/01/2019 • Conhecimentos sobre o processo de integração junto dos responsáveis 

pela integração 
23/01/2019 • Observação dos novos trabalhadores no seu posto de trabalho 
25/01/2019 • Realização de entrevistas semiestruturadas 
26/01/2019 • Realização de entrevistas semiestruturadas 

30/01/2019 • Comunicação com novos trabalhadores sobre a sua integração 
31/01/2019 • Observação de novo trabalhador a questionar informações a um 

trabalhador mais experiente 
• Observação da postura do trabalhador mais experiente para o novo 

trabalhador. 

APÊNDICE 6 - Tabela de Observação 
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• O trabalhador mais experiente deixa o novo trabalhador numa situação 

de desconforto dizendo que o mesmo já se está a tornar chato ao pedir 

ajuda.  
07/02/2019 • Observação de formas adotadas depois de comunicação com novos 

trabalhadores e responsáveis pela integração 
12/03/2019 • Observação e partilha de informações junto dos novos trabalhadores e 

responsáveis  
21/03/2019 • Entrevista semiestruturada 

 


