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Resumo  

 

 

Este estudo procura analisar a Importância da Formação Experiencial de Acolhimento, medida 

através da motivação e do desenvolvimento de carreira dos novos colaboradores do Banco X. 

No presente trabalho recorreu-se a um questionário para recolher dados junto de uma amostra 

de 432 trabalhadores do Banco X, recrutados e seleccionados entre 2004 e 2009, rejeitando, 

no geral, as hipóteses: 1) A formação afecta positivamente a evolução na função; 2) Os 

colaboradores que frequentaram a Formação Experiencial de Acolhimento, tiveram um 

percurso de carreira diferente dos colaboradores admitidos até 2005; 3) Os colaboradores 

admitidos a partir de 2005 estão mais motivados que os colaboradores admitidos em 2004.  

Confirmamos parcialmente a Hip.1 e rejeitamos as Hip. 2 e 3. De um modo geral a formação 

revela ser importante para o desempenho das funções da área comercial no entanto, existem 

acções de formação que não acrescentam valor aos formandos e apenas consumem recursos. 

Constatamos também que os pressupostos e ideias que prevalecem junto dos responsáveis da 

formação do Banco X, não são válidos, ou seja, a frequência da formação experiencial de 

acolhimento não proporciona aos formandos uma carreira diferente e/ou mais rápida, nem 

significa maiores níveis de motivação entre os colaboradores do Banco X. 

 

Palavras-chave: Formação; Formação Experiencial; Acolhimento; Socialização; Satisfação; 

Carreiras; Motivação. 
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Abstract  

This essay seeks to investigate the importance of New Employee's Experiential Training, measured 

by motivation and career development of Bank X new employees. In this study we used a 

questionnaire to collect data from a sample of 432 employees of the Bank X, recruited and selected 

between 2004 and 2009, rejecting, in general, the following hypothesis: 1) Training has a positive 

effect on career development; 2) New employees who attended the Experiential Training, had a 

different career path than those hired before 2005; 3) Employees hired after 2005 have more 

motivation than those selected in 2004. 

We partially confirm the Hyp. 1 and reject both the Hyp. 2 and the Hyp. 3. In general, training proves 

to be important for the job performance in sales, however, there are training courses that add no 

value to trainees and are merely a way to spend resources. Also, we conclude that the assumptions 

and ideas that prevail amongst training leaders in Bank X, are not valid, i.e., the attendance of New 

Employee‟s Experiential Training neither offers the trainees a different career and / or a faster 

progression, nor it means higher levels of motivation amongst Bank X employees. 

 

 

Keywords: Training; Experiential Training; Socialization; Work Socialization; Satisfaction; 

Careers; Motivation. 
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“ NUM TEMPO DE MUDANÇAS DRÁSTICAS, SÃO 

OS QUE APRENDEM QUE IRÃO POSSUIR O 

FUTURO. OS CULTOS GERALMENTE 

ENCONTRAM-SE EQUIPADOS PARA VIVER NUM 

MUNDO QUE JÁ NÃO EXISTE”  

ERIC HOFFER 
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Introdução 

 

O futuro das organizações depende da sua aposta na qualidade da formação, que 

embora não resolva todos os problemas, pode funcionar como uma estratégia e uma arma de 

sucesso tanto nos bons como nos maus momentos, potenciar os indivíduos a nível pessoal, 

profissional e cultural e conseguir transformar as organizações em “organizações que 

aprendem” (Estêvão, 2001). No entanto, o uso excessivo da formação pode originar uma 

separação entre as práticas discursivas das organizações e as suas reais práticas de gestão 

pelo que, quando se pretende aumentar ou melhorar a qualidade da formação, esta pode 

funcionar apenas como uma forma de reforçar os valores da organização, de disciplinar o 

trabalhador e de controlo social das relações de produção e não como uma forma de (ibid.: 

190) empowerment e desenvolvimento das multicapacidades dos trabalhadores e da sua maior 

participação na vida organizacional e social (Friedman, 1996). 

Tendencialmente, as organizações adoptam uma de duas estratégias de gestão de 

recursos humanos (Bamberger e Meshoulam, 1997): - Uma estratégia que coloca a ênfase na 

especificação de regras, na monitorização do processo de trabalho e numa relação de trabalho 

baseada no mercado, como meios para obter a eficiência e a normalização da produção, em 

que o objectivo do sistema de controlo é reduzir os custos directos do trabalho e aumentar a 

eficiência, reforçando a obediência dos empregados através de regras e procedimentos 

específicos e baseando as recompensas na obtenção de resultados; - Uma estratégia 

orientada para obter a implicação dos empregados assente na internalização do emprego, no 

alinhamento dos interesses entre empregados e empregadores e no desenvolvimento de 

práticas de gestão de recursos humanos específicas, com o objectivo de assegurar capacidade 

de resposta às alterações do mercado e agilidade organizacional.  

As práticas de gestão de recursos humanos contribuem também (através das práticas de 

selecção, formação, avaliação de desempenho com feedback, programas de remuneração 

baseados nas competências) para o desenvolvimento do capital humano (skills e capacidades 

colectivas) que influencia os resultados organizacionais; podem ainda ter um efeito indirecto 

nos resultados das empresas pela influência que exercem sobre o clima organizacional e os 

contratos normativos que moldam as atitudes colectivas (satisfação), os comportamentos 

colectivos (desempenho na função e assiduidade) e o capital humano (skills e capacidades 

colectivas). Por outro lado, à Gestão de Recursos Humanos são colocados novos desafios 

dado que os colaboradores seleccionados são cada vez mais, portadores de formação a nível 

universitário e expectativas elevadas, requerendo da organização atenção e actuação 

diferenciadas, no sentido de satisfazer essas expectativas e manter elevados os níveis de 

motivação.  
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Salgado (1996), em relação à formação, acrescenta ainda que “Formar pressupõe mudar, 

acrescentar valor no que respeita a atitudes; conhecimentos e técnicas relativas a cada uma 

das actividades profissionais específicas, de modo que esse acréscimo de saber se faça sentir 

nas organizações.” Ou seja, pretende-se que o resultado do processo de formação se traduza 

em competências específicas para o desempenho de determinadas funções, incrementando o 

seu nível de aplicabilidade e rentabilidade na evolução da própria organização. Ao nível 

individual, a formação assume um papel fundamental no nível de empregabilidade do indivíduo. 

Segundo Cabrito (1994), a formação profissional deverá garantir a preparação dos formandos 

para o mundo do trabalho, tendo como pano de fundo o desenvolvimento global do indivíduo 

como pessoa. Um processo de formação profissional deverá abarcar uma série de 

competências como os saberes, os saberes - fazer, o saber - ser e o saber - estar, 

considerados indissociáveis de qualquer indivíduo como profissional e como pessoa. Ainda 

segundo este autor, verifica-se uma necessidade de aproximação entre a formação e o 

contexto de trabalho, sendo a empresa também tomada como um espaço formativo, surgindo 

como local privilegiado para o desenvolvimento dos saberes. Para Nóvoa (1988), a formação é 

o caminho para o desenvolvimento das competências necessárias para mobilizar os recursos 

teóricos e técnicos, em situações concretas em constante evolução. Neste contexto, já não há 

lugar para os saberes estáticos, pois o saber de hoje rapidamente se transforma no saber de 

ontem. Formas diferentes de pensar e conceber a formação emergem pois como alternativa 

aos modelos de formação clássica, onde os sujeitos são formados para ocuparem um posto de 

trabalho ou exercerem uma actividade profissional (Canário, 1999). 

Este trabalho foi desenvolvido tendo por base um estudo em que participaram os novos 

colaboradores do Banco X e cujo objectivo é analisar a importância da formação experiencial 

medida pelos níveis de motivação, satisfação das expectativas e satisfação com a função dos 

indivíduos alvo do estudo. Assim sendo, esta dissertação encontra-se dividida em da seguinte 

forma:  

No primeiro capítulo efectuamos a revisão de literatura dos temas chave deste nosso 

trabalho, nomeadamente a Formação, a Formação enquanto processo de Socialização e a 

Formação Experiencial. Revisitamos também os temas da Motivação e as principais teorias, o 

conceito de Satisfação e o tema das Carreiras.  

No capítulo dois apresentou-se a metodologia aplicada para execução deste estudo.  

No capítulo três efectuamos o estudo de caso referente ao Banco X e analisamos os 

resultados do questionário criado para esta dissertação.  

Por fim no capítulo quatro discutem-se os resultados e tiram-se conclusões acerca deste 

trabalho, avançando com propostas para novos estudos nesta área e eventualmente nesta 

Organização. 
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Capitulo I – Revisão da Literatura 

 

1. A formação  

As acções de formação, desenvolvidas pelas organizações, têm como destinatários os 

seus colaboradores e pretendem responder a situações e problemas que surgem nos 

contextos de trabalho (introdução de novas tecnologias, redefinição de funções, o crescimento 

e/ou a contracção do negócio). No entanto, é importante referir que nem sempre a formação é 

a solução mais eficaz mas quando é, torna-se necessário analisar a adequação da formação 

ao negócio e à estratégia da organização (Noe et al., 2006) e os objectivos da formação têm 

que estar alinhados com os objectivos organizacionais (Tannenbaum e Yukl, 1992).  

 A sobrevalorização das dimensões técnicas em detrimento das dimensões pessoais e 

sociais faz prevalecer uma lógica cumulativa de acções de formação bem como uma 

perspectiva instrumental e adaptativa. Esta forma de conceber a formação é fundamentada por 

uma visão técnica dos processos de mudança, em que o saber científico e técnico por si são 

capazes de produzir a mudança de comportamentos e, consequentemente, a resolução dos 

problemas (Canário, 1999). 

O processo de criação de uma acção de formação é uma abordagem sistemática de 

desenvolvimento de programas formativos que obedece a seis passos (Noe et al. 2006): (1) 

diagnóstico de necessidades de formação; (2) preparação dos formandos para a formação; (3) 

criação de um ambiente de aprendizagem; (4) criação de um ambiente de transferência da 

formação; (5) selecção do método de formação; (6) avaliação do programa de formação.  

De um modo mais abrangente, as três principais fases que têm que ser asseguradas 

quando se desenvolve uma acção de formação são: (1) o diagnóstico de necessidades de 

formação para determinar a necessidade de formação; (2) a realização da formação, em que é 

determinante a utilização do método formativo mais eficaz; e (3) a avaliação da formação, para 

determinar se os objectivos inicialmente delineados foram, ou não, atingidos (Taylor e 

O‟Driscoll, 1998). 

O diagnóstico de necessidades de formação inicia-se com a análise organizacional de 

modo a ter em conta o contexto onde será aplicada, ou seja, a adequação da formação ao 

negócio, a estratégia da empresa e os recursos disponíveis para a formação (Noe et al., 2006). 

Latham (1988) afirma que a identificação das necessidades de formação deve ser feita com 

base em objectivos estratégicos de futuro e não apenas nos actuais objectivos. Goldstein 

(1991, 1993) sugere ainda que a análise organizacional deve incluir a avaliação do clima 

organizacional de formação, ou seja, do suporte dos gestores e dos pares para as actividades 

formativas. Para a realização das acções de formação é necessária a articulação permanente 

entre teoria e prática, bem como a implicação dos participantes em todo o processo. Isto vai ao 

encontro do que Malglaive (1995) escreve: “Embora as operações de formação realizadas 
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possam comportar cursos sobre diversos conteúdos, estes têm que manter-se 

permanentemente articulados com os dados da situação que impôs a sua existência, e o 

trabalho pedagógico deve ultrapassar a mera transmissão de conhecimentos para tomar em 

consideração os factores a montante que justificam os conteúdos e domínios propostos de 

saber ou de saber-fazer, assim como os factores a jusante que dão a estes conhecimentos as 

suas finalidades práticas.”  

Quanto à metodologia da formação, os métodos expositivos incluem formação em sala, a 

aprendizagem à distância e as técnicas audiovisuais (slides e vídeo) caracterizam-se pela 

atitude passiva dos formandos na aprendizagem, ou seja, os formandos são meros recipientes 

da informação apresentada pelo formador (Lewis, 2005). Os métodos activos apelam à 

participação dos formandos na sua aprendizagem, sendo adequados para o desenvolvimento 

de competências específicas e para a compreensão do modo através do qual as competências 

e os comportamentos podem ser transferidos para o local de trabalho, experimentando assim 

os diversos aspectos envolvidos na realização de uma tarefa e gerindo os factores 

interpessoais que surgem no local de trabalho (Lewis, 2005). Estes métodos englobam a 

formação no local de trabalho (on job), as simulações, os jogos pedagógicos e os estudos de 

caso e a formação com base nas novas tecnologias (Internet ou intranet das empresas). Por 

fim, os métodos grupais têm como objectivo a melhoria das competências e da eficácia da 

equipa ou do grupo, através da partilha de ideias e de experiências, da construção da 

identidade grupal e da compreensão das dinâmicas das relações interpessoais.  

A avaliação da formação consiste num processo estrutural e sistemático de recolha de 

dados e de análise da concepção, implementação e resultados das acções de formação 

realizadas numa organização, com vista a averiguar a sua eficiência, relevância e efeitos na 

organização (Goldstein, 1986; Phillips, 1991). A avaliação é assim, uma das fases da 

engenharia da formação que tem em vista a qualidade, que enquanto exercício crítico e 

reflexivo, deve ser pensada desde o início da concepção da formação e aplicada ao longo de 

todo o processo formativo. Tanto a formação como a sua avaliação fomentam a melhoria das 

organizações, na medida em que procuram que as actividades formativas sejam ajustadas e 

tenham um impacto positivo ao nível dos processos de trabalho. No entanto, as repercussões 

da formação ao nível dos processos de trabalho só podem ser apreendidas se a sua avaliação 

for, de facto, aproveitada e incorporada em processos de melhoria contínua. A Avaliação da 

Formação é essencialmente, um processo que possibilita: verificar em que medida estão a ser 

atingidos os objectivos de aprendizagem; validar a adequação dos conteúdos e métodos aos 

formandos; diagnosticar novas necessidades de aprendizagem; introduzir reajustamentos com 

base nas falhas detectadas; motivar os formandos para aprender; adequar a formação às 

expectativas expressas; redefinir novos itinerários de aprendizagem; aferir a validade dos 

objectivos da aprendizagem e das estratégias para os atingir.  
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De um modo geral, a avaliação tende a centrar-se nos efeitos da qualidade e nos efeitos 

esperados da formação, ou seja, procura verificar se estes foram ou não alcançados, tornando-

se indiferente a muitos outros aspectos. Caracteriza-se, sobretudo, pela racionalidade 

instrumental, voltada para a predição, a regulação e o controlo, censurando-se outros tipos de 

avaliação ligados “a valores e em que a avaliação é entendida como arena mobilizadora de 

estratégias diferentes consoante os poderes e os valores em acção” (Estêvão, 2001: 195). 

Neste sentido, a avaliação é vista como imprecisa, política e como um problema inquietante 

devido a questões técnicas e “aos complexos condicionamentos sociais, políticos e simbólicos 

do objecto a avaliar” - a formação (ibid.). Porém, a avaliação pode traduzir-se num texto, 

porventura difícil e nem sempre cómodo, embora útil e pertinente!  

 

1.1. A formação enquanto processo de socialização  

O processo de socialização é um processo de carácter permanente e influenciador da 

forma de estar do próprio indivíduo ou seja, a socialização é considerada como um processo 

permanente e contínuo ao longo da vida, no qual se inclui a própria autonomia do sujeito e a 

sua experiência, o que implica a sua interacção e consequente adaptação ao meio social. As 

tácticas de socialização organizacional permitem aos indivíduos apresentar percepções de 

auto-eficácia superiores, uma vez que com mais informação, adaptam-se mais facilmente ao 

seu novo papel, percebem as suas obrigações, sentem-se capazes de desempenhar tarefas e 

de estabelecer uma relação afectiva com os pares, reduzem o grau de ansiedade e incerteza. 

Em resultado do sentimento de segurança e auto-eficácia, revelam-se empenhados com a 

organização, a função, mais satisfeitos e com menor intenção de turnover (Fisher, 1986).  

Após o processo de recrutamento e selecção, a maioria das organizações esforça-se por 

tornar a entrada do novo colaborador eficiente e informativa – fase de Acolhimento. O processo 

de entrada é um processo de correspondência entre as necessidades individuais e a 

capacidade da organização em satisfazer as mesmas, bem como a correspondência entre as 

capacidades individuais e as exigências da função. Muitos indivíduos entram nas organizações 

com expectativas irrealistas, conduzindo a que as atitudes iniciais favoráveis ao trabalho e à 

organização vão decrescendo ao longo do tempo (Furnham, 1997). Wanous (citado por 

Furnham, 1997) especifica alguns aspectos que facilitam o processo de entrada dos novos 

colaboradores: informação realista desenvolvendo expectativas adequadas; fornecer apoio e 

segurança; promoção de modelos que possam demonstrar ao novo colaborador quais os 

comportamentos adequados.  

Todos os indivíduos antes de entrar numa determinada organização revelam expectativas 

sobre a sua cultura, a função que irão desempenhar, a sua chefia, os seus colegas, entre 

outros factores. A fase de encontro ou confronto, ocorre através da confirmação ou não das 

expectativas do indivíduo, com as características reais da organização, do conflito entre o que 
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se deseja do trabalho e a descoberta dos aspectos valorizados pela empresa, os não 

valorizados e os punidos. Assim, o colaborador percebe quais as competências necessárias ao 

exercício da função, qual é a cultura organizacional e compreende o que dele é esperado (Feij, 

1998), apercebe-se de um conjunto de práticas e políticas de reforço que a organização utiliza 

com o intuito de desenvolver os comportamentos desejáveis e diminuir os indesejáveis, 

facilitando a integração de novos elementos e conduzindo-os à adopção dos modos de conduta 

desejados pela organização (Porter, Lawler & Hackman, 1987). Nesta etapa o indivíduo 

aprende valores, competências, normas, comportamentos esperados e o conhecimento social 

que lhe permite assumir um papel e participar como membro da organização a que pertence 

(VanMaanen & Schein, 1991; Louis, cit. por Feij, 1998), tornando-se claro o seu papel/função 

no contexto organizacional a par da construção de uma rede de relações que funcionará como 

rede social de suporte.  

À medida que os colaboradores obtêm informação acerca do seu ambiente de trabalho, 

expectativas sociais e recebem feedback relativamente ao seu desempenho, tendem a reduzir 

o grau de incerteza e identificam o seu lugar na organização (Miller & Jablin, 1991, cit. por Kim, 

Cable & Kim, 2005). A ansiedade e incerteza perante a mudança aplicam-se tanto à admissão 

de novos colaboradores, como a situações de promoção, transferência interna, entre 

departamentos ou empresas pertencentes a um mesmo grupo e eventuais reclassificações ou 

reconversões profissionais (Mosquera, 2002). Assim, a existência e a promoção do processo 

de socialização organizacional deverá ocorrer sempre que se verificam alterações ao nível 

funcional, hierárquico, do grau de responsabilidade e implicação no negócio da função exercida 

pelo indivíduo.  

1.2. A formação experiencial 

Abreu (2007) afirma que a formação em contexto trabalho transcende a aplicação da 

teoria à prática, “para se situar ao nível dos processos mais complexos da consciência, da 

identidade profissional e da construção colectiva de uma lógica de qualidade.” Para além da 

socialização, há outras competências que se adquirem em contexto de trabalho: o trabalho em 

equipa, a organização individual do trabalho, as relações interpessoais, a partilha de 

responsabilidades, a comunicação e a decisão individual e em grupo.  

A aprendizagem experiencial tem duas condições associadas: o contacto directo com a 

realidade e a capacidade de agir sobre a mesma, funcionando como um processo 

transformador da própria experiência do indivíduo, no qual ocorre a construção de um saber e 

que compreende quatro fases distintas: a experiência concreta; a observação e reflexão; a 

formação de conceitos e generalizações; e a experimentação destes em novas situações. O 

que se pretende é estabelecer uma articulação entre vários saberes que orientam a acção que 

segundo Malglaive (1995, p.87), consistem em: “saberes teóricos que permitem conhecer o 

objecto e as suas modalidades de transformação; saberes processuais respeitantes aos modos 
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de fazer, às modalidades de organização dos procedimentos, às maneiras como funcionam; 

saberes práticos, directamente ligados à acção e ao seu desenvolvimento (…); saberes-fazer, 

que constituem o «saber em uso» ”. O mesmo autor refere ainda que a aquisição de 

conhecimentos através da experiência, remete para o saber prático e para o saber-fazer, que 

implica o contacto directo com o contexto de trabalho, possibilitando o confronto do formando 

com a realidade e com a oportunidade de relacionar os saberes adquiridos por via simbólica 

(correspondente aos saberes teóricos e processuais). No entanto, é através da reflexão sobre 

os problemas com os quais o indivíduo é confrontado no dia-a-dia que a experiência se torna 

efectiva.  

Os pré-requisitos essenciais para que uma situação em contexto de trabalho se torne 

efectivamente formativa são: a) O formando deve envolver-se nas actividades, para poder ter 

consciência da sua aprendizagem; b) O percurso de formação deve desenrolar-se através da 

cooperação com o tutor (orientador), que é responsável pelo progresso das actividades de 

trabalho, com a finalidade de uma evolução gradual dos saberes a desenvolver pelo formando; 

c) Formando e tutor devem acordar a calendarização de momentos destinados à reflexão sobre 

a acção, com vista a responder e compreender os “comos e porquês” de determinados 

comportamentos; d) Formando e tutor deverão definir critérios de avaliação em situação de 

trabalho, dada a relevância da avaliação para a consciencialização do formando em relação à 

qualidade e quantidade do que foi produzindo e aprendendo; e) O tutor é responsável por 

proporcionar ao formando a oportunidade deste resolver situações inesperadas; em 

contrapartida, deverá também solicitar ao formando, a verbalização das causas do 

acontecimento em causa, assim como as estratégias inerentes à sua resolução.  

Canário (1999) considera que “A articulação estreita das práticas formativas com os 

contextos de trabalho tem o seu fundamento no reconhecimento do valor formativo do 

ambiente de trabalho”. Este valor formativo não se restringe exclusivamente às aprendizagens 

efectivadas, abrangendo também o próprio processo gradual de socialização profissional e de 

construção de uma identidade. Ainda segundo o mesmo autor, no que se refere ao potencial 

formativo dos contextos de trabalho, onde está implícita a transformação da experiência em 

saber, o segredo é o de reflectir sobre o próprio trabalho desenvolvido e de o transformar em 

objecto de pesquisa pelos intervenientes directos. 

Ao valorizar a experiência e o saber do indivíduo e ao atender aos contextos de trabalho, 

estamos não só, a promover a formação da pessoa, como também a contribuir para a 

organização. Os indivíduos e as organizações devem ter a capacidade de se adaptar a novas 

exigências inerentes às sucessivas mudanças e para que o processo formativo seja eficaz 

deverá existir uma estreita articulação entre as práticas formativas e o contexto de trabalho. Ao 

ter em conta os contextos de trabalho estamos, em simultâneo, a valorizar as pessoas, os seus 

saberes, os seus objectivos de vida e as suas experiências. Assim os locais de trabalho devem 



 15 

ser encarados, não apenas, como geradores de produtos e serviços mas também como 

formativos.  

A realização do trabalho depende de quem o executa, o que exige da parte dos 

profissionais conhecimentos, saberes e competências: “Os trabalhadores não só aplicam os 

saberes que lhes foram transmitidos mas produzem eles mesmos saberes próprios, por vezes 

denominados saberes práticos, empíricos, informais ou ainda destrezas, jeitos, astúcias e 

outros «expedientes» ” Jobert (2001), pelo que é necessário ter em conta o trabalho real na 

planificação da formação, não correndo o risco de esbarrar em condições dos contextos de 

trabalho que não permitem a efectuação do trabalho tal como ele é idealizado.  

 Cavaco (2002) refere que no processo de aquisição de conhecimentos através da via 

experiencial o indivíduo adquire não só a competência do saber – fazer, mas também do saber 

e do saber – ser. No entanto, esta aquisição varia de sujeito para sujeito, dependendo também 

do valor que este atribui à experiência. Assim, a experiência só se torna formativa quando 

provoca no indivíduo alterações duráveis e não está demonstrado que a participação dos 

trabalhadores em acções de formação se traduza na aprendizagem efectiva de novos 

conhecimentos, competências ou comportamentos.  

 

2. A Motivação 

A palavra motivação, deriva da expressão latina movere, que significa mover. A 

separação da palavra, em Motiv Ação, significa Motivo para a Acção, ou seja, uma tendência 

para a acção, que tem origem em um motivo/necessidade.  

A motivação não é uma variável directamente observável, os motivos não são 

susceptíveis de serem vistos, apenas se podem observar os múltiplos comportamentos dos 

indivíduos e os seus resultados. Pinder (1998) descreveu a motivação no trabalho como um 

conjunto de forças internas e externas que iniciam o comportamento de trabalho e determinam 

a sua forma, direcção, intensidade e duração. O desempenho no trabalho é uma função da 

habilidade e da motivação e o comportamento, é função da interacção entre as forças 

ambientais (o sistema de recompensas, a natureza do trabalho, o estilo de liderança) e forças 

inerentes à própria pessoa (as necessidades e os motivos individuais). Em suma, a motivação 

dirige as acções humanas e a força para a realização das mesmas está no interior de cada 

pessoa, força essa que pode ser alterada mas não imposta. Cabe ao indivíduo deixar-se 

motivar.   

A motivação pode, naturalmente, ser também influenciada por factores ambientais, como, 

por exemplo, o suporte da hierarquia e dos pares (Seyler et al., 1998), o feedback sobre o novo 

desempenho, e a disponibilização dos recursos (materiais e financeiros) eventualmente 

requeridos pelas mudanças a introduzir no desempenho (Colquitt et al., 2000).  
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Hackman e Oldham (1975) sugerem que existem três condições necessárias para que a 

motivação interna possa ocorrer: a) Os trabalhadores devem ter conhecimento dos resultados 

do seu trabalho; b) As pessoas precisam ter responsabilidade percebida pelos resultados do 

seu trabalho, acreditando que são pessoalmente responsáveis pelo resultado; c) Os indivíduos 

precisam ter significância percebida do seu trabalho, como algo que conta para o seu próprio 

sistema de valores.  

Posto isto, para se ter uma ampla compreensão dos processos motivacionais há que ter 

em atenção as principais variáveis que constituem uma situação de trabalho: o indivíduo, as 

suas funções e tarefas desempenhadas e o ambiente de trabalho, não esquecendo nunca a 

interacção entre eles, Neves (2002).  

  

2.1 Teorias da Motivação 

Existem diversas teorias do comportamento humano que podem facilitar a compreensão 

e explicação dos processos de motivação e que procuram responder à questão: o que motiva o 

comportamento – que tipo de eventos ou recompensas são a causa de as pessoas agirem de 

determinada forma.   

 Os indivíduos são motivados pelos sentimentos de actualização do seu potencial e 

contínuo auto-desenvolvimento. São dimensões e factores como o conteúdo do trabalho, o 

reconhecimento e a responsabilidade pelo trabalho executado e a autonomia que 

verdadeiramente motivam os colaboradores (Robbins, 2005). 

Neste capítulo procuramos revisitar as principais Teorias da Motivação agrupadas na 

base de três critérios (Neves, 2001): Teorias de conteúdo; Teorias de processo e Teorias de 

resultado. 

a) Teorias de conteúdo 

Teoria das Necessidades de Maslow  

A hierarquia das necessidades proposta por Maslow sugere que nem todas as 

necessidades humanas apresentam a mesma força e que a sua emergência obedece a 

prioridades. Pressupostos da teoria das necessidades de Maslow: As necessidades não 

satisfeitas são os catalisadores do comportamento humano, havendo precedência das 

necessidades mais básicas sobre as mais elevadas. Assim, enquanto uma necessidade básica 

não for satisfeita, as restantes não exercem influência no comportamento humano – princípio 

da dominância. As necessidades agrupam-se de acordo com uma hierarquia – princípio da 

hierarquia. As necessidades de um nível de hierarquia surgem como motivadoras, quando as 

necessidades de níveis anteriores estiverem satisfeitas – princípio da emergência.  

Este modelo sugere que os motivos ou necessidades combinam-se com factores 

biológicos, culturais e situacionais que determinam o comportamento e caracterizam o ser 

humano. Maslow caracterizou as necessidades humanas em cinco níveis, organizadas da base 



 17 

para o topo da pirâmide, da seguinte forma: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de 

realização pessoal. Necessidades Fisiológicas: estão relacionadas com a sobrevivência do 

indivíduo e com a preservação da espécie. Incluem a necessidade de alimentação, de água, de 

repouso, de abrigo, de oxigénio, e de satisfação do desejo sexual. Necessidades de 

Segurança: estão incluídos o desejo de segurança, de estabilidade, de protecção, de ausência 

de medo, de lei e de ordem. Necessidades Sociais: Estas necessidades reportam às 

necessidades de pertença e amor, de amizade, de afeição, de aceitação por parte dos 

companheiros, e de participação. Necessidades de Estima: Estas necessidades incluem o 

desejo de respeito próprio, sentimentos de realização pessoal e de reconhecimento por parte 

dos outros. A satisfação destas necessidades leva à procura de oportunidades de realização, 

de promoções, de prestígio e de status, a não satisfação pode produzir sentimentos de 

inferioridade, de fraqueza, de dependência e de desamparo, que podem conduzir à 

desmotivação por parte do indivíduo. Necessidades de Realização Pessoal: Estas são 

necessidades de crescimento pessoal e de realização de objectivos pessoais.  

Maslow refere que os níveis de necessidades no topo da pirâmide não são prioritárias 

para o indivíduo, enquanto as necessidades primárias não estiverem resolvidas. Deste modo a 

motivação dos indivíduos é estimulada pelo nível que ainda não está satisfeito. Quando o nível 

das necessidades é satisfeito, o outro nível de necessidades torna-se mais importante, fazendo 

com que os indivíduos despendam um conjunto de esforços para satisfazê-las. Esta evolução 

de um nível para outro nível é estabelecida desde a base até ao topo da pirâmide.  

Teoria das Necessidades de McClelland 

Segundo McClelland (1989) a necessidade de realização, a necessidade de poder e a 

necessidade de afiliação são necessidades básicas que levam as pessoas a estarem 

motivadas para um determinado desempenho. A necessidade de realização é o desejo de 

querer ser excelente e bem sucedido em situações de competição. A necessidade de poder 

relaciona-se com o desejo de influenciar o comportamento dos outros, ter prestígio, ser 

reconhecido pelos outros. A necessidade de afiliação é o desejo de ser aceite pelos outros, de 

fazer amizades, de manter um relacionamento positivo com os outros. Segundo o mesmo 

autor, um indivíduo com uma elevada motivação para a realização tende a assumir 

responsabilidades, tende a responder a objectivos exigentes e valoriza o feedback; se tem uma 

elevada motivação para o poder tende a assumir actividades de competição e tem 

comportamentos assertivos com o intuito de alcançar prestígio (McClelland, 1975). Por último, 

se tem uma elevada necessidade de afiliação prefere situações de cooperação e pretende 

relacionar-se mais positivamente com o próximo. 

Teoria das Necessidades de HERZBERG 

Herzberg identificou duas classes distintas de factores considerados importantes para o 

comportamento das pessoas no trabalho: factores higiénicos e factores motivacionais. Os 
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factores higiénicos englobam o salário, o status, a segurança, as condições de trabalho, fringe 

benefits, as políticas e práticas de gestão da empresa, as relações interpessoais. Os factores 

motivacionais incluem a realização pessoal, o reconhecimento, o desenvolvimento, o 

crescimento da responsabilidade, o próprio trabalho.  

De certo modo, os factores higiénicos de Herzberg equiparam-se às necessidades 

fisiológicas, de segurança e sociais de Maslow, enquanto os factores motivacionais se 

equiparam às necessidades de auto-estima e de auto-realização de Maslow. Apesar da 

semelhança na divisão de factores, ao contrário de Maslow, Herzberg considera que os 

factores higiénicos são capazes de reduzir ou anular a insatisfação mas não conduzem à 

motivação das pessoas; pelo contrário, os factores motivacionais podem contribuir para 

elevados níveis de satisfação e assim resultar em motivação das pessoas. Os factores 

motivacionais de Herzberg estão relacionados com o conteúdo do trabalho, enquanto os 

factores higiénicos estão relacionados com o contexto do trabalho. 

Segundo a teoria, o ambiente de trabalho desenvolve-se a volta de dois conjuntos de 

factores: os intrínsecos (motivadores ou motivacionais) e os extrínsecos (higiénicos). Dubin 

(1974) considera entre os factores intrínsecos que afectam o indivíduo na organização a 

capacidade de aprendizagem, as emoções, a motivação, as atitudes, os valores e a percepção 

do ambiente. Nos factores extrínsecos, destacam-se o salário, os benefícios sociais, o tipo de 

supervisão, as condições ambientais de trabalho, o clima interno e os regulamentos.  

A teoria de Herzberg tem sido contestada do ponto de vista do método utilizado, uma vez 

que as pessoas tendencialmente atribuem a factores internos, “a causa do que de bom e 

agradável lhes acontece” (Neves, 2001: 264), e do ponto vista da confirmação empírica uma 

vez que os dois factores (higiénicos e motivacionais) contribuem simultaneamente para a 

satisfação e para a insatisfação. No entanto e apesar destas limitações, consideramos esta 

como a teoria principal para análise dos dados do questionário incluído no nosso estudo. 

 

Teoria das Necessidades de ALDERFER 

A teoria das necessidades de Alderfer (1972) defende que a motivação dos trabalhadores 

pode ser explicada em função da satisfação das suas necessidades hierarquicamente 

agrupadas em pirâmide. Apesar da concordância com Maslow, Alderfer apresenta três 

aspectos distintos da teoria de Maslow. Em primeiro lugar, Alderfer defende apenas três níveis 

hierárquicos de necessidades, obtidos por via de agrupamento das necessidades instituídas 

por Maslow. Os três níveis de necessidades são, da base para o topo, existência (que engloba 

as necessidades fisiológicas e de segurança); relacionamento (necessidades sociais de 

Maslow); e crescimento (engloba as necessidades de estima e de auto-realização de Maslow). 

Necessidades de Existência: Compreendem todo o tipo de necessidades relacionadas 

com os factores fisiológicos e materiais indispensáveis à vida do ser humano, ou seja, o desejo 

de bem-estar material e físico que são satisfeitos através de comida, de água, de condições de 
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trabalho e de salário. Necessidades de Relacionamento: Contemplam todas as necessidades 

de natureza social como o desejo de estabelecer relações interpessoais com outras pessoas. 

Necessidades de Crescimento: Incluem as necessidades de desenvolvimento e actualização 

do potencial humano o desejo de ser criativo, de prestar contribuições produtivas. Os três 

níveis de hierarquização das necessidades, - Existence, Relatedness e Growth - dão o nome 

pelo qual é conhecida esta teoria - ERG. 

Alderfer refere que de um modo geral, a emergência de uma necessidade verifica-se 

depois de satisfeitas as necessidades de níveis inferiores, no entanto, podem existir situações 

em que os trabalhadores activam necessidades de níveis mais elevados, sem ter satisfeito as 

necessidades de níveis inferiores. Por último, Alderfer defende que a satisfação de um nível 

inferior não faz inevitavelmente emergir uma necessidade de nível superior, podendo mesmo 

verificar-se que todas as necessidades podem ser activadas em simultâneo. Defende também 

que quando as necessidades de um nível elevado são frustradas, as necessidades de um nível 

inferior retomam, mesmo que já tenham sido satisfeitas. 

b) Teorias de Processo 

Teoria de McGregor 

À semelhança de Herzberg (1959), McGregor (1960) propôs duas formas de ver o 

homem com as teorias X e Y. Estas teorias mostram a possibilidade de gerir a produtividade 

humana nas organizações empresariais, assim como visualizar o comportamento humano 

dentro das mesmas. Segundo a teoria X, o ser humano, em geral, não gosta de trabalhar ou 

pretende trabalhar o mínimo possível, como tal, a grande parte dos trabalhadores têm que ser 

coagidos, vigiados e ameaçados com castigos a fim de alcançar os objectivos da empresa. Os 

trabalhadores evitam responsabilidades, preferem ordens formais sempre que possível, exibem 

pouca ambição e põem a segurança acima de todos os factores associados ao trabalho. 

A teoria Y diz que se o indivíduo está num ambiente favorável, o trabalho pode ser algo 

natural e que suscita prazer. O indivíduo, movido pela auto-orientação e pelo auto-controlo, 

coloca-se ao serviço dos objectivos previstos dentro da empresa. Neste ambiente, um 

funcionário, quando aliciado com uma recompensa, empenha-se mais na realização da sua 

tarefa. A seu tempo, o funcionário deixa de estar apenas sob ordens e começa a procurar 

responsabilidades. 

Para McGregor, se uma empresa adopta as concepções da teoria X, os seus funcionários 

apresentam-se desmotivados e com atitudes e comportamentos preguiçosos, por outro lado, se 

optar pela teoria Y, as pessoas vão interagir e apresentar características motivadoras. 

Teoria das Expectativas de Vroom 

A teoria das expectativas (Vroom, 1964) sugere que a motivação é uma função 

multiplicativa de três factores: expectativa, instrumentalidade e valência. A teoria de Vroom   
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baseia-se em três pressupostos: a atractividade ou a importância que representa para o 

indivíduo o resultado que pode ser atingido na sequência do trabalho; a relação entre o 

desempenho e a recompensa (ou o grau em que o indivíduo acredita que certo desempenho 

levará a determinado resultado); a probabilidade percebida pelo sujeito que determinada 

quantidade de esforço levará a um desempenho.  

Com base na teoria das expectativas, pode considerar-se que os indivíduos estarão mais 

motivados se perceberem que o esforço a realizar irá conduzir à obtenção de recompensas 

que eles valorizam (Holton, 1996). A Teoria das Expectativas formulada por Vroom (1964) 

fornece um importante contributo na compreensão da motivação, na medida em que considera 

que os indivíduos escolhem a alternativa comportamental que irá conduzir a consequências 

mais favoráveis para si. Assim, a expectativa diz respeito à relação entre um determinado 

esforço e um determinado efeito que daí pode resultar.  

Teoria da Equidade de Adams 

A teoria da equidade (Adams, 1963, 1965) é uma via de entender como os trabalhadores 

respondem a situações onde são tratados mais ou menos favoravelmente em comparação com 

os pares. A teoria da equidade assume como pressuposto básico que as pessoas gostam de 

ser tratadas de uma forma justa, quando comparadas com os outros. De acordo com esta 

teoria, as pessoas desenvolvem crenças sobre o que consideram como sendo um retorno justo 

e equitativo às suas contribuições para o trabalho; comparam as suas contribuições e retornos 

com as dos outros; e, quando acreditam que foram tratadas de uma forma injusta, não 

equitativa, procuram reduzir a tensão entretanto criada (Adams, 1963; Colquitt et al., 2000). 

c) Teorias de Resultado 

Teoria do Estabelecimento de Objectivos 

A teoria do estabelecimento dos objectivos é outra abordagem que ajuda a compreender 

a motivação na medida em que a mesma considera que só quando os objectivos são aceites 

conscientemente é que irão afectar o comportamento. Por outras palavras, se determinados 

objectivos são estabelecidos aos colaboradores e se os mesmos forem interiorizados e aceites 

por estes, a probabilidade de que venham a mostrar disposição para os atingir será maior 

(Yamnill e McLean, 2001). Primeiro, os objectivos especificamente difíceis consistentemente 

conduzem a melhores desempenhos do que os objectivos especificamente fáceis. Segundo, o 

estabelecimento de objectivos é mais eficiente quando há feedback do progresso ao objectivo 

(Lathan & Locke, 1991; Locke, 1996). O desempenho é função entre a dificuldade do objectivo 

e o comprometimento ao objectivo, com elevados níveis de desempenho a ocorrer quando os 

indivíduos são altamente comprometidos com objectivos difíceis.  

Locke & Lathan (1990) demonstraram que os incentivos monetários orientam o 

comprometimento se o montante for suficientemente grande e os incentivos não forem 

amarrados a objectivos percebidos como impossíveis. Estudos, sugerem que os objectivos 
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podem estreitar o foco individual, a desempenhar somente comportamentos directamente 

associados à sua consecução, em detrimento de outros comportamentos desejáveis. Também 

que múltiplos objectivos podem causar conflitos e desempenhos sacrificados a uns 

(qualitativos) para se conseguir outros (quantitativos). 

 

3. A Satisfação 

A satisfação com o trabalho foi definida por Locke (1976) como um estado emocional 

agradável ou positivo resultante da avaliação que o indivíduo faz do seu trabalho ou das 

experiências associadas a esse trabalho. Estas experiências podem estar relacionadas com a 

chefia, com os colegas de trabalho, com as condições de trabalho, a remuneração, a natureza 

do trabalho e os benefícios (Spector, 1997).  

O conceito de Hackman e Oldham (1976) e de Locke (1984) determinam que os 

elementos causais da satisfação no trabalho estão relacionados com o próprio trabalho e o seu 

conteúdo (possibilidades de promoção, reconhecimento, condições e ambiente de trabalho, 

relações com colegas e subordinados, características da supervisão e gestão de políticas e 

competências da organização) e também com aspectos associados a factores psicossociais no 

trabalho (ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais e 

necessidades, capacidades e competências dos colaboradores, cultura organizacional, estilo 

de liderança e causas extra-laborais (factores pessoais) que podem, por meio de percepções e 

experiências, influenciar a satisfação e a saúde do colaborador e, obviamente, o seu 

desempenho. Para Vala et al (1995), as variáveis explicativas da satisfação situam-se nas 

características do trabalho que cada um realiza, considerando-se existirem formas ideais de 

organização do trabalho (aquelas que se revestem de maior variedade, identidade, autonomia, 

significado e feedback).  

Por ser uma atitude, a satisfação profissional comporta três componentes: (1) afectiva, 

que está na base da orientação de agrado ou desagrado do indivíduo face à sua situação 

profissional; (2) cognitiva, constituída pelas crenças, percepções e respectivas avaliações, 

relativamente ao seu papel na organização e à realidade da sua organização 

comparativamente com outras; (3) comportamental, traduzida em acções ou intenções 

decorrentes das avaliações realizadas e da orientação assumida. Estas três componentes do 

conceito de satisfação permitem à gestão compreender as reacções dos colaboradores quanto 

ao trabalho que executam prevendo os efeitos, dessas mesmas reacções, sobre um 

comportamento futuro (Hackman e Oldham, 1976).  

Para Vala et al (1995) a satisfação no trabalho é abordada segundo perspectivas 

diferentes que se agrupam em três níveis distintos: situacional, individual e interacção social. O 

primeiro centra a explicação da satisfação profissional nas características da situação do 

trabalho; o segundo considera para a compreensão da variável as características individuais 

dos trabalhadores situando-se, deste modo, no âmbito dos aspectos motivacionais ou relativos 
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aos valores dos indivíduos; o terceiro focaliza a sua atenção no processo de comparação 

social. 

A satisfação no trabalho e a motivação são, ainda hoje, dois conceitos que continuam a 

ser confundidos tanto no âmbito organizacional como na sociedade em geral. Enquanto a 

motivação, de um modo geral, está relacionada com forças internas, ou seja, com factores de 

ordem cognitiva que incitam os indivíduos a agir de determinada forma ou originando um 

determinado comportamento específico, a satisfação no trabalho pode ser definida como um 

estado emocional positivo resultante da apreciação das experiências que as pessoas fazem do 

seu trabalho, isto é, das respostas emocionais e afectivas que resultam de uma situação de 

trabalho (Locke, 1984). Neste sentido, o termo satisfação é entendido como um contentamento 

experimentado quando um desejo é satisfeito, envolvendo resultados já atingidos e, 

contrariamente, a motivação está relacionada a resultados a serem atingidos, ou seja, ela 

corresponde ao impulso e ao esforço para satisfazer um desejo ou alcançar uma meta.  

Alguns modelos hipotetizam que a motivação leva à satisfação mas, autores como 

Cunha, Rego, Cunha e Cabral Cardoso (2005), referem que estes dois conceitos podem, 

inclusivamente, andar em sentidos opostos. Um indivíduo pode estar satisfeito com o seu 

trabalho e não se encontrar motivado para o mesmo, o que significa que ele avalia de forma 

positiva a sua situação profissional mas o seu nível de esforço não equivale a níveis de 

desempenho elevados.  

 Uma força de trabalho motivada reúne, à partida, condições para atingir níveis de 

desempenho e de satisfação mais elevados do que uma força de trabalho pouco motivada e 

insuficientemente empenhada. No caso dos serviços a satisfação assume-se como um factor 

ainda de maior importância visto que a insatisfação dos membros da organização tende a ser 

facilmente percebida pelos clientes e, mesmo que indirectamente, influenciar o seu próprio 

grau de satisfação. 

 

4. A Carreira 

Hoje em dia a carreira não é sinónimo de um laço com a organização, mas antes algo 

que é transferível, dependendo o sucesso dos indivíduos da sua capacidade de transferir 

competências de uma organização para outra (Kanter, 1989). Hoje, não existe na organização 

e no indivíduo a expectativa de uma carreira para a vida (Herriot & Pemberton, 1995). A noção 

da “nova carreira” difere da tradicional, sobretudo pelo facto da responsabilidade da sua gestão 

ter mudado o foco do empregador para o empregado (Stickland, 1996; Sullivan, 1999) no 

entanto a gestão individual e a gestão organizacional da carreira não são mutuamente 

exclusivas, mas processos complementares e interdependentes.  

A gestão de carreiras consiste claramente num processo que revela mais-valias para a 

organização e para o indivíduo, uma vez que permite a gestão de expectativas, objectivos, 
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desenvolvimento de competências e empenhamento organizacional. As pessoas geralmente 

escolhem as organizações que vão de encontro às suas necessidades e motivações de 

carreira. Por seu lado, as organizações procuram indivíduos que lhes tragam uma vantagem 

competitiva.  

As práticas organizacionais de gestão de carreira, são entre outras: Assessement Center; 

Avaliação de pares; Aconselhamento de carreira pela chefia; Aconselhamento de carreira pelo 

Departamento de Recursos Humanos; Workshops; Planos de sucessão; Disponibilização de 

informação sobre gestão de carreiras; Programas de preparação para a reforma, entre outros 

que permitem a promoção e desenvolvimento de competências no indivíduo, que conduzem à 

construção de carreiras de sucesso e à promoção de melhores níveis de desempenho 

organizacional. Esta promoção do desenvolvimento organizacional é sobretudo consequência 

da promoção de atitudes e comportamentos eficazes no colaborador, que levam à existência 

de colaboradores qualificados, com elevados níveis de motivação e empenhamento 

organizacional, bem como a redução dos níveis de absentismo e turnover (Greenhaus, et al., 

2000). 

 O conceito de auto-gestão da carreira consiste numa atitude proactiva do indivíduo 

(Kossek et al., 1998), envolvendo por um lado um processo de auto-análise, bem como a 

promoção de acções concretas que permitam alcançar determinados objectivos (Noe, 1996). 

Isto significa que os indivíduos que se dedicam mais à autogestão da sua carreira acabam por 

desenvolver uma ideia mais elaborada sobre o que pretendem alcançar e o que deverão fazer 

para atingir essas mesmas expectativas/objectivos. Como resultado, apresentam uma maior 

proactividade do ponto de vista da promoção de estratégias individuais de gestão de carreira e 

um nível de expectativas superior relativamente às práticas organizacionais.  

Os primeiros anos do indivíduo na organização são críticos para o desenvolvimento do 

seu empenhamento organizacional (Louis, 1980), apresentando as experiências 

organizacionais positivas um impacto bastante considerável na sua promoção. A preocupação 

em desenvolver e aplicar consistentemente práticas de gestão de carreira, que se espelhem na 

formação e desenvolvimento dos seus colaboradores, é o tipo de experiência positiva que 

fomenta o empenhamento organizacional nos primeiros anos (Arnold & Mackenzie Davey, 

1999; Tannenbaum, Mathieu, Salas & Cannon-Bowers, 1991). Verifica-se porém que os 

indivíduos que seguem uma gestão de carreira numa perspectiva mais individual revelam 

níveis de empenhamento menores com a organização.  

Assim, na fase inicial de carreira, as organizações deverão ter uma preocupação forte em 

apoiar os indivíduos no seu processo de gestão de carreira e na promoção de uma visão 

menos tradicional da mesma, caso contrário, poderão fomentar baixos níveis de 

empenhamento organizacional.   
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Capítulo II - Metodologia de Investigação  

 

Antes de mais convém esclarecer o conceito de investigação, que segundo Cohen & 

Manion (1990), é o meio pelo qual o homem descobre a realidade, numa actividade constante 

de busca do real, recorrendo à utilização dos meios e técnicas de pesquisa adequados, que 

possibilitem a comprovação dos resultados obtidos.   

Neste estudo serão incluídos todos os actuais colaboradores do Banco X, admitidos para 

a área comercial entre 2004 e 2009.  

 

Metodologias Quantitativas  

As metodologias quantitativas permitem a recolha sistemática de dados observáveis e 

quantificáveis, facilitam a codificação e análise dos mesmos e possibilitam a generalização dos 

resultados. O inquérito por questionário consiste num instrumento escrito de recolha de dados 

usado para colocar uma série de questões a um conjunto de inquiridos, geralmente 

representativo de uma população (Quivy & Champenhoudt, 1992). Neste trabalho foi 

desenhado um inquérito por questionário que foi enviado por mail a 432 colaboradores do 

Banco X. 

 

Metodologias Qualitativas  

As metodologias qualitativas permitem descrever, compreender e interpretar a realidade 

através das perspectivas e dos pontos de vista dos diversos actores envolvidos. No que diz 

respeito à pesquisa bibliográfica e à análise documental, consideramos que estas técnicas são 

essenciais e um meio valioso de recolha de dados qualitativos, uma vez que permitem 

completar informações obtidas através de outras técnicas e descobrir aspectos novos e 

pertinentes para a investigação. A realização de conversas informais com diversos 

colaboradores, pode ser de extrema importância, dado que permite recolher informação sobre 

a vivência diária dos diversos actores organizacionais e para complementar as informações 

recolhidas inicialmente. Outra vantagem refere-se ao facto dos interlocutores destas conversas 

informais demonstrarem sentir-se, geralmente, mais à vontade para expressarem as suas 

ideias, os seus problemas e até mesmo as suas inquietações.  
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Capitulo III – O Banco X 

“O Banco X tem por objectivo central da sua actividade a criação de valor para Clientes, 

Colaboradores e Accionistas. Entende como primeira e fundamental missão alinhar uma 

estratégia de reforço constante e sustentado da sua posição competitiva no mercado com um 

total respeito pelos interesses e bem-estar dos seus Clientes e Colaboradores. Entende que é 

seu dever permanente contribuir de forma cada vez mais aprofundada e proactiva para o 

desenvolvimento social, cultural e ambiental do País”, esta é a declaração sintética e objectiva 

que traduz a estratégia e os valores da Empresa.  

Os Valores do Banco X baseiam-se em Competência; Rigor; Transparência: “Com o 

objectivo de uma abordagem comercial segmentada, o Banco X está estruturado em diferentes 

unidades de negócio, que determinam a sua maior especialização. O Banco X dedica-se à 

obtenção de recursos de terceiros, sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, 

conjuntamente com os seus recursos próprios, na concessão de crédito, em títulos e em outros 

activos, prestando ainda outros serviços bancários no País e no Estrangeiro. A estratégia do 

Banco é suportada pela permanente procura de criação de valor para os Accionistas, Clientes 

e Colaboradores. O maior contributo do Grupo para a economia, o ambiente e a sociedade 

traduz-se numa actividade sólida que conduz a resultados sustentáveis. Facto que permite ao 

Grupo distribuir dividendos aos seus Accionistas, pagar salários aos Colaboradores, pagar 

serviços e produtos aos Fornecedores, pagar impostos ao Estado onde desenvolve a sua 

actividade e contribuir para as comunidades através dos apoios, donativos e investimentos”.  

No que diz respeito à Gestão de Recursos Humanos no Banco X, o Acordo Colectivo de 

Trabalho (ACT) para o sector regula as relações laborais no que respeita às condições de 

admissão de trabalhadores, atribuição de categoria profissional, regras de remuneração e 

prémios de antiguidade, condições gerais de progressão na carreira, horário de trabalho e 

mobilidade geográfica, formação profissional e benefícios sociais (segurança social, assistência 

médica e acesso a crédito para aquisição de habitação). O horário de trabalho é de 35 horas 

semanais contudo, o número de horas cumpridas pelos trabalhadores é superior, 

correspondendo a maioria a trabalho suplementar não remunerado.  

A organização de trabalho por objectivos, com prémios de desempenho associados, 

incentiva também esta situação de disponibilidade permanente prevalecendo o estereótipo de 

que a quantidade de tempo dispendido no trabalho é o grau de contribuição dos colaboradores 

e de dedicação à carreira. Graca e Kompier (1999) referem que as mudanças no sector 

bancário conduziram a uma nova cultura e ética corporativa workaholic, que moldou um novo 

perfil de empregados-tipo, que passaram a estar motivados pela expectativa de receberem 

recompensas extrínsecas (pagamento suplementar, lucros, bónus de produção, promoção por 

mérito e outros benefícios adicionais).  
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As funções de serviço ao cliente conquistaram, no contexto organizacional, uma 

relevância especial: são a oportunidade das organizações se diferenciarem dos seus 

concorrentes e tentarem estabelecer uma relação mais duradoura com os seus clientes, 

assegurando, por um lado, o cumprimento das expectativas em relação à organização e, por 

outro lado, indo além destas, personalizando o atendimento. Os colaboradores que lidam 

directamente com os clientes funcionam como uma espécie de “representação” da própria 

organização (Schneider & Bowen, 1993) e contribuem para a percepção de qualidade do 

serviço prestado. Esta variedade e complexidade de funções, leva a que os trabalhadores 

desempenhem tarefas muito distintas e “cada vez mais desempenhem o duplo papel de vender 

e servir” (Batt & Doellgast, 2003, p.303). Tudo isto se traduz num aumento da intensificação do 

trabalho, por vezes ainda exacerbado pelo cumprimento de objectivos concretos de vendas, de 

tempos de execução ou mesmo de satisfação dos clientes.  

Quanto à formação no Banco X e de acordo com Lesne (1977), na sua obra intitulada 

“Trabalho Pedagógico e Formação de Adultos” podemos distinguir três dimensões de 

socialização no domínio das práticas de formação: “aquele em que a pessoa em formação é 

sobretudo considerada como objecto de socialização, determinada socialmente, produto social, 

de alguma maneira, e objecto de socialização-formação; aquele em que é sobretudo 

considerada como sujeito da sua própria socialização, actor social, determinando-se e 

adaptando-se de forma activa aos diferentes papéis sociais e às exigências de funcionamento 

social e, por consequência, sujeito da sua própria socialização-formação; aquele em que é 

sobretudo considerada como um agente de socialização, agente determinado mas também 

determinante, agindo, ao mesmo tempo, em e sobre as condições estruturais do exercício do 

processo, em e sobre o próprio processo e, por consequência, agente social e agente de 

socialização-formação das outras pessoas” (Lesne, 1977: 34).  

Das dimensões de socialização mencionadas, a primeira é aquela que mais predomina no 

processo de formação dos comerciais do Banco X, uma vez que estes são considerados 

objectos de socialização-formação (ibid.), onde o indivíduo em formação é visto como um 

objecto de formação, da socialização dos outros. Caracteriza-se pela utilização de 

“procedimentos quantitativos de controlo das aquisições, que tentam medir, para reduzir, o 

desvio entre o modelo proposto pelo formador e o modelo desenvolvido pela pessoa em 

formação” (Lesne, 1977: 56). Estes procedimentos são usados para realizar um controlo 

quantitativo dos conhecimentos, uma prática de transmissão de conhecimentos, de carácter 

normativo de tipo magistral, em que o poder pedagógico está focado no formador. O saber está 

no formador e o não saber situa-se no formando. Esta transmissão de saberes e de saber-fazer 

é diferenciada em função dos conhecimentos já atingidos e das heranças culturais e dos 

lugares ocupados pelas pessoas em formação na estrutura socioprofissional.  

Verifica-se existir uma formativite aguda, ou seja, faz-se formação para tudo e mais 

alguma coisa, o que tem levado a encarar a formação não como um direito, mas como uma 
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obrigação ao serviço de desígnios individualistas de gestão de carreiras em que os indivíduos 

são vistos como receptáculos de conteúdos e não como agentes sociais que têm expectativas 

subjectivas e vivências profissionais (Correia, Lopes & Matos, 1999).  

Muitos responsáveis organizacionais dizem utilizar a formação como forma de 

desenvolver, dar poder e de valorizar os trabalhadores, tratando-os como cidadãos, mas na 

realidade apenas lhes é concedido um poder retórico, ou seja, não há uma verdadeira 

cidadania organizacional. Além disso, mobilizam a formação como uma “forma de controlo 

social do conhecimento considerado imprescindível para a organização” (Estêvão, 2001: 188). 

A formação pode tornar-se, um mecanismo legitimador “de domesticação dos trabalhadores, da 

ideologia industrial, da definição oficial do direito à formação, da sujeição da política de 

formação à política de emprego” (Estêvão, 2001: 187). Assim sendo, a formação visa produzir 

“excessos de trabalho concentrados num número reduzido de pessoas multi-especializadas” e 

sobrequalificadas (ibid.). Isto designa-se por eugenismo formativo e laboral, ou seja, há uma 

intensificação do trabalho: fazer mais com menos recursos humanos. 

 

O Caso do Banco X 

O estudo incidiu sobre 432 indivíduos recrutados para a área comercial do Banco X, entre 

Janeiro de 2004 e final de 2009. A amostra foi dividida em dois grupos: os colaboradores que 

não foram alvo da Formação de Acolhimento, recrutados durante o ano de 2004 e os 

colaboradores com Formação de Acolhimento ou Experiencial, recrutados entre 2005 e 2009. 

Durante o mês de Fevereiro de 2010, enviamos um mail aos 432 colaboradores do Banco X 

identificados, com carta e questionário (anexo 5). Recebemos 225 respostas que 

correspondem aproximadamente a 52% do total da amostra. O questionário enviado tem como 

objectivo aferir o grau de satisfação das expectativas que foram criadas pelos indivíduos, ao 

longo da sua ligação com o Banco X; aferir o grau de satisfação dos indivíduos com a função 

que desempenham; aferir o nível de motivação e por fim identificar os 3 principais motivos que 

ligam o indivíduo ao Banco X, utilizando a escala de Likert, (1- motivo mais importante e 3 – 

motivo menos importante). 

Da análise dos dados, observamos que nos 6 anos em estudo, a tendência do recrutamento 

quanto ao género se mantém (2/3 Mulheres e 1/3 Homens). 
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Tabela 1 – Dados dos Colaboradores 

 
Colaboradores com 

Form. Acolhimento 

Colaboradores sem 

Form. Acolhimento 
Total 

Género Nº % Nº % Nº % 

M 100 33% 43 34% 143 33% 

F 205 67% 84 66% 289 67% 

Total 305 100% 127 100% 432 100% 

Habilitações Nº % Nº % Nº % 

11º Ano 0 0% 1 1% 1 0% 

12º Ano 69 23% 34 27% 103 24% 

Freq. Univers 52 17% 9 7% 61 14% 

Licenciatura 177 58% 80 63% 257 60% 

Pós-graduação 7 2% 3 2% 10 2% 

Total 305 100% 127 100% 432 100% 

Contrato Nº % Nº % Nº % 

Sem Termo 141 46% 127 100% 268 62% 

A Termo certo 164 54% 0 0% 164 38% 

Total 305 100% 127 100% 432 100% 

  

Quanto às habilitações acentua-se a tendência para o recrutamento de indivíduos com 

frequência ou formação superior (cerca de 76% dos admitidos). No que diz respeito ao vínculo 

contratual, 38% dos indivíduos estão com contrato a prazo e a prática no Banco X é a 

existência de 3 contratos, findos os quais os colaboradores passam a Contrato sem Termo. A 

média etária da amostra é de 29 anos.  

Estamos pois perante uma população jovem, educada e que iniciou recentemente a sua vida 

activa. 

Observação da existência de um percurso formativo padrão para o desempenho das 

funções da área comercial: Chefia – (Gerente, Sub-Gerente); Gestor de Clientes; 

Atendimento Balcão - (Comerciais - Caixa e Atendimento), no Banco X. 

Hip.1: A Formação afecta positivamente a evolução na Função. 

A formação ministrada aos colaboradores do Banco X recorre a duas metodologias 

distintas – acções presenciais e à distância (e-learning).  
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As acções presenciais dividem-se em Formação Técnica (adiante designada FtecnicaP) 

e Formação Comportamental (FcompP). A formação à distância incide apenas sobre aspectos 

técnicos e foi designada FtecnicaEL.  

 

Figura 1 – A organização da Formação no Banco X 

 

 

A formação técnica presencial (FtecnicaP) é utilizada para a formação de produto/oferta. 

A formação técnica e-learning (FtecnicaEL) para formação sobre processos/aplicativos cuja 

aplicação/utilização é imediata e obrigatória para o desempenho das funções da área 

comercial. A formação comportamental (FcompP) é apenas ministrada presencialmente, 

utilizada de forma pontual para os comerciais, sub-gerentes e gerentes e de forma mais 

generalizada para os gestores. 

Claramente nos últimos anos e resultado da crescente dificuldade em retirar os 

colaboradores do posto de trabalho, bem como a existência de objectivos de redução de custos 

com as deslocações, a formação e-learning tem conquistado terreno à formação presencial. 

Em ambas as situações não são medidos os impactos da formação, apenas é realizada uma 

avaliação de 1º nível (após o terminus da acção de formação) cujos resultados não são 

trabalhados. Segundo Lencastre (1999: 52, aspas no original), “o desempenho nos postos de 

trabalho após o fim da acção de formação constitui a „prova de fogo‟ da formação”, ou seja, 

quando o formando regressa ao seu posto de trabalho é que é possível averiguar se a 

formação surtiu os efeitos desejados no seu desempenho.  

No decurso do tratamento estatístico dos dados do questionário enviado aos 

colaboradores do Banco X, efectuámos o teste de correlação entre as variáveis Função e os 

diferentes tipos de formação (Anexo 6).  
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Verificámos existir apenas correlação significativa da variável Função com a formação 

técnica e-learning (0,247**). A formação e-learning é utilizada para apoiar a introdução de 

novos aplicativos e/ou alteração de processos, diz respeito essencialmente a aspectos técnicos 

de suporte da actividade comercial cuja aplicabilidade é imediata pelo que é necessário que a 

informação chegue o mais rapidamente aos destinatários (todas as funções da área comercial). 

As diferentes tipologias de formação correlacionam-se entre si, isto é, são 

complementares, a formação técnica presencial (FtecnicaP) recorre essencialmente ao método 

expositivo, em sala e é utilizada para a apresentação de novos produtos/oferta e orientações 

comerciais, a formação comportamental (FcompP), recorre essencialmente aos métodos 

activos, (simulações, jogos pedagógicos) sendo utilizada quando se pretendem 

alterar/melhorar comportamentos/atitudes no relacionamento com o cliente, em ambiente que 

reproduz a situação de trabalho e com base nos conhecimentos técnicos. A formação e-

learning ou à distância (FtecnicaEL), tal como foi referido por nós, comporta apenas os 

aspectos práticos (técnicos) dos processos e aplicativos. O total de horas de formação, reflecte 

o somatório das 3 tipologias. 

Tabela 2 – Regressão Linear 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,082 ,083  12,982 ,000 

FTecnicaEL ,010 ,002 ,247 5,287 ,000 

2 (Constant) 1,188 ,096  12,354 ,000 

FTecnicaEL ,011 ,002 ,268 5,642 ,000 

FtecnicaP ,000 ,000 -,103 -2,170 ,031 

3 (Constant) 1,172 ,096  12,220 ,000 

FTecnicaEL ,007 ,003 ,168 2,573 ,010 

FtecnicaP -,005 ,002 -,691 -2,572 ,010 

Total form 

horas 
,004 ,002 ,625 2,223 ,027 

a. Dependent Variable: Funcao     
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Utilizando a regressão linear com a variável dependente Função podemos verificar que a 

formação técnica presencial (FTecnica P) é afectada por um coeficiente negativo. Tratando-se 

da formação sobre o produto, constatamos que a realização de acções nos moldes das actuais 

poderá ser um desperdício de tempo e recursos. São acções de formação realizadas em sala, 

suportadas em apresentações powerpoint, com formadores não especialistas e que no fundo 

se limitam a apresentar os produtos. Por outro lado os meios técnicos disponíveis não 

permitem o treino em situação real pelo que, sobretudo para os novos colaboradores, com mais 

habilitações e habituados a estudar, estas acções de formação não acrescentam valor.  

De acordo com os valores obtidos através da regressão linear, constatamos que apenas 

a FtecnicaEL e Formação Total (∑ nº horas de formação) são consideradas estatisticamente 

significativas para o desempenho da Função.  

O Banco X utiliza a formação para garantir que os seus comerciais adquirem 

competências para executar com eficácia os procedimentos inerentes à sua função no balcão. 

Esta preocupação é evidente quando os processos e objectivos que norteiam a formação, 

sofrem alterações consoante as exigências de aperfeiçoamento e adaptação dos indivíduos ao 

contexto de trabalho.  

Quando analisamos as horas de formação por função, tendo por base os indivíduos alvo 

do estudo, verificamos que para cada função existe uma enorme discrepância nas horas de 

formação recebidas (Tabela 3), por exemplo, para a função Gestor encontramos indivíduos que 

desde a sua admissão receberam formação no total de 24h e outros que frequentaram 

formação no total de 773,5h. O mesmo sucede com as restantes funções em análise. 

 

Tabela 3 – Horas de Formação por Colaborador por Função 

 Min. Horas Max. Horas Média horas 

Gerente 50,5 544,5 195 

Sub - Gerente 147 449,5 231 

Gestores 24 773,5 292 

Comerciais 21,5 753,5 241 

 

Porquê estas discrepâncias em termos de horas de formação?  

O planeamento da formação é apenas pensado para o curto prazo, em função dos 

projectos em curso nas diferentes áreas do Banco X por exemplo, introdução de workflow em 

diferentes processos e introdução de aplicativo CRM, em que as acções de formação são 

massificadas, decorrem em espaços de tempo reduzidos, (2/3 meses) e não em função das 

necessidades de desenvolvimento dos colaboradores e orientadas para o futuro. Outro 
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constrangimento identificado, prende-se com o facto de serem as Direcções Comerciais a gerir 

directamente os seus Recursos Humanos, nomeando e transferindo os colaboradores de 

acordo com as suas necessidades e com base em critérios definidos pelos próprios.  

Os dois factores atrás identificados, levam a que frequentemente alguns colaboradores 

fiquem “perdidos” nas diferentes base de dados, o que explica que existam por exemplo 

Comerciais e Gestores que desde a sua admissão apenas tenham frequentado 21,5 h e 24h de 

formação respectivamente. Os valores da Tabela 3 revelam claramente que os percursos de 

carreira não têm programas formativos associados, ou seja, cada indivíduo frequenta a 

formação que estiver em vigor à data da sua admissão (a partir de 2005 o programa de 

Acolhimento – formação experiencial) ou da sua nomeação para a função e adicionalmente, a 

formação técnica transversal a todas a funções.  

Com base nos dados apresentados, observamos não existir um percurso formativo padrão no 

Banco X, para o desempenho das funções da área comercial: Chefia – (Gerente, Sub-

Gerente); Gestor de Clientes; Atendimento Balcão - (Comerciais - Caixa e Atendimento), no 

entanto confirma-se “parcialmente” a Hip.1, a formação afecta positivamente a evolução na 

função. A formação no Banco X é essencialmente técnica, definida em função dos objectivos 

comerciais (novo produto, novo aplicativo), não é pensada em função das competências 

necessárias para o desempenho das funções e não é determinante para a definição de um 

percurso formativo único para a função mas, o facto de existirem acções de formação, com 

excepção da formação técnica presencial, ainda é importante para o desempenho das funções 

da área comercial.  

 

Hip. 2) Os colaboradores que frequentaram a Formação Experiencial de Acolhimento, 

tiveram um percurso de carreira diferente dos colaboradores admitidos até 2005. 

Desde Janeiro de 2005 que os novos comerciais do Banco X são sujeitos a um processo 

de formação/integração numa Agência durante 4 semanas aproximadamente, ou seja, a um 

processo de aprendizagem experiencial, constituindo um processo de educação não-formal de 

adultos. Aprendizagem experiencial, pode ser definida como um processo baseado na 

experiência e contacto directo com a realidade vivida numa organização que permite às 

pessoas adquirirem conhecimentos, aprenderem e desenvolverem técnicas, desenvolverem 

valores e comportamentos, ou seja, permite desenvolver o saber-saber, saber-fazer e o saber-

ser/estar, estabelecer relações de trabalho, contactar com as dinâmicas “das interacções sócio-

profissionais e que na maior parte das vezes, consubstancia aprendizagens culturalmente 

significativas” (Palhares & Torres, 2006: 8).  

Este programa de formação experiencial, na opinião do responsável da formação, foi 

criado para responder, por um lado,” à agressividade e competitividade actual existente na 

banca, que conduziu, necessariamente, a um crescimento da importância da qualidade e do 
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perfil comercial dos trabalhadores que laboram num balcão e, por outro lado, ao facto da 

formação, até então, ministrada em sala, durante um mês, não ser a mais adequada porque 

era, essencialmente, uma formação teórica e tecnicista que não permitia avaliar o potencial 

comercial dos novos colaboradores e não possibilitava aos formandos o contacto com o 

contexto real de trabalho, aplicação e consolidação dos conhecimentos e, muito menos, 

desenvolverem competências comportamentais”. Neste sentido, o programa de acolhimento 

desenhado sob a forma de formação experiencial, na perspectiva dos seus responsáveis, 

representa um projecto inovador e um novo conceito de formação, decorrendo num balcão 

onde tudo é real, na medida em que os formandos têm a possibilidade de contactar, 

directamente, com clientes em situações reais de atendimento, no qual se pretende, sobretudo, 

fomentar a cultura do exemplo, potenciando a aprendizagem no local de trabalho e a 

articulação entre a dimensão teórica e prática. Assim sendo, o grande objectivo deste 

programa é: “dotar os participantes das competências comerciais, operativas e 

comportamentais necessárias para a realização da actividade comercial, de forma a potenciar 

desempenhos que simultaneamente satisfaçam as expectativas e interesses dos clientes e 

garantam o cumprimento das orientações comerciais para a rede retalho, definidas pelo Banco, 

com principal enfoque a nível da qualidade”.  

Quanto à evolução da carreira, os diversos intervenientes no processo de formação de 

acolhimento dos novos colaboradores, consideram que eles podem ter a oportunidade de 

ascender de função, mas isso depende mais deles “do que do banco, porque o banco, 

felizmente, […] proporciona imensas oportunidades (…). Na opinião do responsável da 

formação, “estes colaboradores que entraram pela formação experiencial têm uma evolução de 

carreira mais rápida do que os anteriores colaboradores, sendo muito importante para as 

pessoas saber que existe um caminho para percorrer dentro do Banco e que isso depende 

principalmente do seu desempenho enquanto comerciais”.  

A carreira Comercial no Banco X inicia-se com a função de Comercial (Caixa e 

Atendimento) e está organizada verticalmente. É expectável que o indivíduo siga o percurso 

pré estabelecido, tal como refere o responsável da formação (Comercial, Gestor, Sub-Gerente 

e finalmente Gerente). Estas funções encontram-se enquadradas no Acordo Colectivo de 

Trabalho (ACT), subscrito pelos Bancos e Sindicatos e têm níveis mínimos de remuneração 

estabelecidos (Anexo 1).  
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Tabela 4 – Distribuição dos Novos Colaboradores por Função e ano de admissão 

% de Colaboradores por Função e ano de admissão 

Banco X

13%

2%

41% 43%

2% 1%

26%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

Gerente Sub-Gerente Gestor Comercial

Função

2004

>2005

 

Da análise dos dados relativos aos colaboradores alvo do estudo, constatamos que 

quanto à função de Desempenho, (Tabela 4), apenas 37% dos Novos Colaboradores 

progrediram em termos de carreira, sendo a percentagem mais elevada para os colaboradores 

admitidos em 2004, (67% vs 29% para os colaboradores admitidos a partir de 2005), indiciando 

que o factor antiguidade e experiência têm ainda um peso muito relevante, em detrimento das 

habilitações, formação recebida e contrariando as afirmações dos responsáveis da Formação, 

segundo os quais, os colaboradores que “entraram” pela formação experiencial “têm uma 

evolução de carreira mais rápida do que os anteriores colaboradores”. 

Tabela 5 – Promoção de Colaboradores por Função 

Promoção Sim Não Total % Sim % Não 

Gerentes 21 0 21 100 0 

Sub-Gerente 7 0 7 100 0 

Gestores 116 15 131 89 11 

Comerciais 119 154 273 44 56 

 

Quando analisamos a progressão de nível remuneratório, (Tabela 5), associada ao factor 

Promoção, verificamos que no caso dos Comerciais a progressão está restrita às promoções 

obrigatórias por antiguidade previstas no ACT (Anexo 2), pelo que 56% dos Comerciais e 11% 

dos Gestores não foram promovidos desde a sua admissão. As restantes promoções decorrem 

da mudança de função (Anexo 1). 

A ausência de progressão na carreira ainda é mais evidente quando analisamos os 

dados no que diz respeito à Antiguidade e Nível Contratual.  
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Tabela 6 – Antiguidade no Banco X 

 

Colaboradores 

com Form. 

Acolhimento 

Colaboradores 

sem Form. 

Acolhimento Total 

Antiguidade 

(anos) nº % nº % nº % 

6 0 0% 9 7% 9 2% 

5 0 0% 114 90% 114 26% 

4 43 14% 4 3% 47 11% 

3 44 14% 0 0% 44 10% 

2 93 31% 0 0% 93 22% 

1 122 40% 0 0% 122 28% 

0 3 1% 0 0% 3 1% 

Total 305 100% 127 100% 432 100% 

 

Os Colaboradores sem Formação de Acolhimento têm entre 4 a 6 anos de antiguidade, 

com uma concentração elevada nos 5 anos de permanência no Banco X e todos foram 

promovidos pelo menos uma vez, (mérito ou antiguidade).  

Tabela 7 – Nível Contratual dos Novos Colaboradores Banco X 

 

Colaboradores 

com Form. 

Acolhimento 

Colaboradores 

sem Form. 

Acolhimento Total 

Nível 

Contratual nº % nº % nº % 

4 67 22% 0 0% 67 16% 

5 143 47% 15 12% 158 37% 

6 46 15% 33 26% 79 18% 

7 21 7% 25 20% 46 11% 

8 12 4% 14 11% 26 6% 

9 11 4% 20 16% 31 7% 

10 4 1% 9 7% 13 3% 

11 1 0% 11 9% 12 3% 

Total 305 100% 127 100% 432 100% 

 

É importante referir que a partir de 2008 os colaboradores da área comercial do Banco X 

são admitidos pelo nível 5 da tabela de remunerações e que ao abrigo do ACT para a Banca, 
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existe uma progressão obrigatória para os colaboradores até ao nível 9, (vide Anexo 2). Ainda 

no que diz respeito à progressão na carreira, o ACT define também o nível mínimo de 

remuneração para a função (Anexo 1), pelo que da análise dos dados (Anexo 7) verificamos 

que existem 9 colaboradores a desempenhar a função Gerente com remuneração inferior ao 

Nível 11; 6 colaboradores a desempenhar a função de Sub-Gerente com remuneração inferior 

ao Nível 10; 30 Gestores com remuneração inferior ao nível 6 e 67 Comerciais com 

remuneração inferior ao nível 5 (actual nível mínimo de admissão no Banco X).  

Para estes 67 comerciais a situação é inclusive caricata, porque os novos colaboradores 

admitidos após 2008 em período experimental, têm uma remuneração superior aos 

colaboradores mais antigos com os quais, frequentemente vão fazer o seu percurso formativo 

experiencial. Em nosso entender esta prática diferenciada de carreiras e remunerações é 

reveladora de uma ausência de estratégia em matéria de GRH, limitando-se o DRH a efectuar 

a gestão puramente administrativa dos Recursos Humanos, assente no controle dos custos e 

sem critérios de equidade. 

Passando ao tratamento estatístico dos dados, efectuamos o estudo das correlações 

entre a variável referente à evolução na carreira com as variáveis referentes à função, 

promoção e formação de Acolhimento (Anexo 8) através coeficiente de correlação. Desta 

forma, verificaram-se correlações significativas com p = 0.01 entre as dimensões: “Promoção” e 

“ função” (0.416**); “Promoção” e “Evolução Carreira” (0.461**); “Função ” e “Evolução 

Carreira” (0.831**). Verificaram-se também correlações significativas com p = 0.01, mas 

negativas, entre as dimensões: “Form. Acolhimento” e “Promoção” (-0.396**); “Form. 

Acolhimento” e “ Função” (-0.259**); “Form. Acolhimento” e “Evolução Carreira”(-0.2161**). A 

formação de acolhimento assenta essencialmente na formação experiencial, com base em 

conteúdos de cariz técnico e que apelam para o treino e repetição de procedimentos base 

necessários para o desempenho da função comercial. Após conclusão da formação de 

acolhimento é expectável que o novo colaborador seja capaz de efectuar as tarefas base de 

caixa e atendimento, ficando o seu desenvolvimento enquanto profissional entregue á sua 

capacidade de auto-formação, apoio da equipa do balcão destino e decisão da hierarquia. 
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Tabela 8 – Teste Médias T Student (amostras independentes) 

 

Efectuamos ainda um teste de médias com o objectivo de verificar se em média, os 

colaboradores com Formação de Acolhimento, tinham uma evolução de carreira distinta dos 

restantes colaboradores. Os resultados obtidos confirmam que não existe diferença entre os 

grupos em estudo.  

Assim e pelos dados apresentados, rejeitamos a Hip. 2, uma vez que consideramos não 

estar demonstrado que os colaboradores admitidos a partir de 2005 e com formação 

experiencial de acolhimento, tenham tido uma evolução na carreira distinta dos colaboradores 

admitidos em 2004, parecendo-nos evidente que o factor antiguidade é o factor diferenciador 

para a evolução na carreira no Banco X, em termos de função de desempenho e nível 

remuneratório.  

 

 

Hip. 3) Os colaboradores admitidos a partir de 2005 estão mais motivados que os 

colaboradores admitidos em 2004; 

Da análise das respostas recebidas (Tabela 9), correspondentes a 225 indivíduos do total 

de 432 questionários enviados, constatamos que 83% dos indivíduos declararam que as suas 

expectativas, tendo em consideração o seu percurso profissional, desde a sua entrada no 

Banco X, foram satisfeitas; 84% estão satisfeitos com função que desempenham e 81% 

referem estar motivados. 
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Tabela 9 – Satisfação Expectativas, Satisfação com a Função e Motivação 

 

A pergunta do questionário solicitava também que os inquiridos identificassem, na lista de 

motivos apresentados, os 3 motivos que os ligam à Organização, utilizando uma escala de 

Likert em que 1 - corresponde ao motivo mais importante e 3 - o motivo menos importante das 

três escolhas. 

Tabela 10 – Análise dos Motivos que ligam os colaboradores ao Banco X 

 

Os motivos identificados pelo maior nº de indivíduos como factor de ligação ao Banco X, 

em nº absoluto de respostas foram as Perspectivas de Carreira (110 respostas – 49% dos 

indivíduos), seguido da Segurança (86 respostas – 38%), o Salário (84 respostas – 37%) e a 

Situação do Mercado de Trabalho (80 respostas – 36%). De forma menos relevante surgem os 

motivos ligados às recompensas intrínsecas como a Realização (57 respostas – 25%), o 

Orgulho na Empresa (50 respostas – 22%), o Ambiente de Trabalho (30 respostas – 13%), a 

Valorização Profissional (28 respostas – 12%), a Formação (19 respostas – 8%) e o 

Reconhecimento do mérito (14 respostas – 6%). A análise empírica das respostas sugere-nos 
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que os indivíduos responderam ao questionário evidenciando algum receio, uma vez que 

apesar de declararem sentirem-se motivados, valorizam motivos de ligação ao Banco X, não 

geradores de motivação, como a segurança, o salário e a situação do mercado de trabalho 

(factores higiénicos de acordo com a Teoria de Herzberg). 

March e Simon (1958), propuseram uma teoria do equilíbrio organizacional em que a 

decisão dos empregados de sair é influenciada pela percepção da facilidade em encontrar uma 

nova colocação e pela ânsia de sair. As atitudes face ao trabalho, nomeadamente a satisfação 

no trabalho e a percepção de oportunidades alternativas, são conceitos-chave nesta teoria. 

Para estes autores “ em quase todas as condições o preditor mais preciso da rotação de 

pessoal é o estado da economia (...) quando há grande oferta de emprego, o movimento de 

saídas voluntárias é elevado; quando há escassez de emprego o turnover é reduzido (...)”. 

Porter e Steers (1974), por seu turno, defenderam que a falta de realização das expectativas 

iniciais do indivíduo relativamente ao seu emprego geram insatisfação e podem levar 

eventualmente à saída da organização. Das conversas informais mantidas, podemos afirmar 

que uma larga maioria destes novos colaboradores aguarda a retoma do mercado de trabalho 

para poderem sair da Organização. Procuram não só melhores condições de trabalho (salário) 

mas sobretudo uma função mais estimulante e recompensadora (conteúdo do trabalho), o 

reconhecimento do mérito, a responsabilidade pelo trabalho executado e autonomia.  

Passando ao tratamento estatístico dos dados, efectuamos o estudo das correlações 

entre as variáveis referentes à satisfação e motivação com a variável referente à formação de 

Acolhimento (Anexo 9) através coeficiente de correlação. Desta forma, verificaram-se 

correlações significativas com p = 0.01 entre as dimensões: “satisfação expectativas” e 

“satisfação com a função” (0.602**); “satisfação expectativas” e “Motivação” (0.323**); 

“satisfação com função” e “Motivação” (0.537**). A Formação de Acolhimento não se 

correlaciona com as variáveis da Satisfação e Motivação. Por um lado, estão neste grupo os 

colaboradores mais recentes e mais educados, por outro foram criadas expectativas elevadas 

(evolução rápida na carreira) aquando da selecção dos colaboradores e o que é valorizado 

pela organização é a antiguidade e a obediência. As tarefas são rotineiras e pouco desafiantes 

pelo que contrariamente ao que é a percepção dos responsáveis da formação e estes 

colaboradores não estão mais satisfeitos, nem motivados que aqueles que não frequentaram a 

formação de acolhimento. 

Efectuamos também um teste de médias T Student para amostras independentes com o 

objectivo de verificar se os colaboradores, admitidos a partir de 2005 e que frequentaram a 

formação de acolhimento, apresentam em média níveis de satisfação e motivação superiores 

aos colaboradores admitidos em 2004. 
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Tabela 11 – Teste Médias T Student (amostras independentes) 

 

 

Da análise dos dados obtidos com o teste de médias, verificamos que não existem 

diferenças nos níveis de satisfação e motivação. 

Assim rejeitamos também a Hip. 3, os colaboradores admitidos a partir de 2005 não 

estão mais satisfeitos e motivados que os colaboradores admitidos em 2004.  
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Capitulo IV – Discussão e Conclusão 

Este trabalho teve como objectivo acompanhar o percurso profissional dos novos 

colaboradores do Banco X, nomeadamente os que foram admitidos a partir de 2005 e 

identificar o impacto que a formação de acolhimento teve nesse mesmo percurso ao nível da 

satisfação e da motivação. Com base no estudo, questionar o programa de formação de 

acolhimento e eventualmente propor melhorias.  

Começando pelo inicio do processo de acolhimento e baseando-nos em Cruz (1998: 47), 

realçamos a ideia que ao recrutar novos elementos com níveis superiores de qualificação, 

“criam-se expectativas de carreira, que terão de ser satisfeitas para se reterem os 

colaboradores recrutados”, nomeadamente “através de uma política de promoções associada à 

qualidade de desempenho evidenciado e suportada em programas de formação profissional”. 

Este autor também alude que os “sujeitos com maiores aspirações de carreira tendem, de 

forma mais saliente, a transferir para o desempenho da função as aprendizagens feitas em 

contexto de formação” (ibid.: 39). Todavia, o recrutamento de trabalhadores mais qualificados 

não é “suficiente, por si só, para desenvolver o negócio, se não forem acompanhados por 

melhorias na qualidade” dos serviços, nas formas de gestão e de organização do trabalho 

(ibid.: 49).  

Apesar dos discursos de gestão de recursos humanos revelarem uma enorme 

preocupação com o desenvolvimento global dos indivíduos, verifica-se a existência de 

desigualdades em termos de acesso à formação e ao tipo de formação. Isto acontece quando 

os elementos dos níveis mais baixos da organização apenas recebem uma formação 

meramente técnica e os dos níveis médios e superiores recebem uma formação mais 

generalista, colocando estes últimos numa posição vantajosa dado serem possuidores de mais 

competências do que aqueles.  

A formação pode ser, então, encarada como um investimento, uma “componente 

essencial na gestão e mobilização dos recursos humanos, no interior da organização de 

trabalho”, pois “através de uma estratégia de formação global, participativa e interactiva, é 

possível construir uma visão partilhada e consensual do futuro da organização, das suas 

finalidades, dos meios da acção e dos valores que lhe estão subjacentes” (Canário, 1999: 44). 

A formação deve ser vista como um investimento (e não como um custo), como um dispositivo 

(e não como um sistema) e como um conhecimento que deve ser susceptível de modificar o 

sentido da evolução em que se inscreve, de gerar novas coerências e uma maior 

consciencialização social e crítica e não como portadora de “valores de plástico” (Correia, 

2003).  

A complexificação das relações formação/trabalho, resultante da impossibilidade de 

prever a evolução do emprego e agir em conformidade sobre os sistemas de formação de 

modo a responder eficazmente às exigências dessa evolução (Allaluf, 1986), traduz-se na 
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ineficácia da formação devido às dificuldades em fazer o “transfert” das situações de formação 

para as situações práticas. Face esta constatação, a optimização do potencial formativo dos 

contextos de trabalho deve passar pela criação de dispositivos e dinâmicas formativas que 

proporcionem as condições necessárias para que os trabalhadores transformem as 

experiências em aprendizagens, a partir de um processo auto-formativo (Canário, 1999). Os 

modos de formação devem ser abertos, integrados no trabalho e participativos de modo a 

favorecer uma auto-formação activa. É esta articulação entre novos modos de organizar o 

trabalho e a formação que facilita e torna possível a produção simultânea de mudanças 

individuais e colectivas (Canário, 1999).  

A formação ministrada no Banco X parece ser, essencialmente, padronizada (assente em 

receitas pré definidas) e técnica, uma vez que crê que, assim sendo, os seus trabalhadores 

podem atingir elevados níveis de qualidade de conhecimentos e de tecnicidade e se 

mantenham disponíveis e abertos a um constante aperfeiçoamento profissional, dado que os 

conhecimentos que possuem “caducam rapidamente, por vários motivos, e as necessidades de 

conhecimentos vão sendo alteradas e plurifacetadas” (Salgado, 1997: 27).  

É uma formação desenvolvida no próprio posto de trabalho ou em ambiente pedagógico 

que reproduz com rigor a dinâmica do desempenho profissional, recorrendo-se a métodos 

centrados na simulação e treino sob supervisão. É encarada como um processo de 

aprendizagem que visa o “desenvolvimento sistemático de atitudes, conhecimentos e 

competências que configuram padrões comportamentais necessários ao desempenho 

adequado” (Latham, 1988: 548) das tarefas de comerciais, o qual está definido no normativo 

interno do Banco. Assim sendo, o Banco X procura que os trabalhadores atendam aos 

interesses, princípios e objectivos do banco e adoptem práticas e comportamentos coerentes 

com os padrões pré-estabelecidos pela organização, ou seja, os trabalhadores são convidados 

a aprender o que devem saber (Lesne, 1977). Dito de outra forma, a performance, pré-

estabelecida, dos comerciais constitui um factor que se espera que seja verificável no posto de 

trabalho, tornando o saber adquirido, durante o processo formativo, aplicável e adequado às 

exigências das tarefas que têm de desempenhar no balcão.  

O processo de formação dos novos colaboradores funciona como um instrumento ao 

serviço da concretização das orientações estratégicas do Banco em que os formandos são 

encarados como objectos de formação e os objectivos do processo são definidos de acordo 

com os objectivos da organização. Com efeito, é o Banco que procede à definição das 

competências e dos conhecimentos que julga essenciais ao desempenho da função de 

comercial. Na opinião de Scott e Meyer (cit. por Cruz, 1998: 35), “as organizações modernas 

procuram obter um maior controlo social através da socialização dos seus formandos, visando 

a sua adesão e identificação a uma cultura comum”. Segundo Palhares & Torres (2006: 18), 

“quanto maior o grau de partilha cultural mais informal tende a ser a socialização e, 

consequentemente, mais fluida e flexível a aprendizagem no local de trabalho”.  
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Não há dúvida alguma de que o processo de formação experiencial no Banco X assenta, 

particularmente, no desenvolvimento profissional dos formandos e muito superficialmente no 

seu desenvolvimento pessoal, porque a sua acção centra-se na apropriação crescente de 

competências comercias, de saberes e experiências essenciais para o desempenho eficaz e de 

qualidade da função comercial (Roldão et al., 2000), funcionando como uma forma de 

aquisição de competências básicas, de integração rápida do indivíduo na organização e de 

adaptação dos indivíduos à função e posteriormente, foca-se na aquisição e aprofundamento 

de conhecimentos, de competências técnicas e comportamentais, procurando aumentar a 

eficácia e a qualidade do trabalho realizado. Apesar de distintas, todas as fases visam que o 

indivíduo aprenda a ser comercial através de um sistema rigoroso, organizado, com uma 

metodologia muito bem definida, acompanhando e supervisionado pelo DRH. Assim sendo, a 

formação funciona como uma “forma de controlo social do conhecimento considerado 

imprescindível para a organização” (Estêvão, 2001: 188), ou seja, o conhecimento valorizado é 

aquele que a organização considera útil e adequado às suas políticas, diminuindo a incerteza e 

contribuindo para uma boa gestão previsional dos trabalhadores. O poder do conhecimento 

está, então, nas mãos da organização e não dos seus actores, daí a necessidade de incumbir 

o saber profissional de uma outra ética e de valores.  

Face ao exposto torna-se essencial complementar a formação técnica com um apelo à 

compreensão do processo de evolução da organização do trabalho, das condições de trabalho 

e das relações humanas desenvolvidas no contexto laboral (Salgado, 1997), isto é, não basta 

desenvolver o saber-saber e o saber-fazer, mas também é crucial fomentar o saber-ser e estar. 

Apesar desta orientação tecnicista, a formação é um instrumento cada vez mais importante na 

definição de estratégias de desenvolvimento dos trabalhadores e do próprio Banco, no 

enriquecimento dos conhecimentos e das competências dos trabalhadores e na capacidade de 

competitividade da organização. Estamos perante uma prática pedagógica que visa impor 

esquemas de pensamento e de acção instituídos e transmitir aquisições culturais acumuladas 

pelas gerações precedentes e modelos que, se forem apropriados, irão guiar os 

comportamentos ou as condutas das pessoas em formação (Lesne, 1977). Há, portanto, uma 

reprodução social do que existe em vez de inovação e criatividade. 

No que diz respeito à satisfação é importante para a organização um conhecimento mais 

detalhado das suas facetas, uma vez que isso pode permitir identificar os aspectos críticos do 

trabalho em que é necessário melhorar as práticas de gestão (Spector, 1997). O estudo destas 

facetas da satisfação com o trabalho permite conhecer com maior precisão as relações da 

satisfação com outras variáveis relevantes para o desempenho individual, como, por exemplo, 

a confiança, a intenção de saída, a motivação e a qualidade de serviço.  

Quanto à motivação, após análise dos dados do questionário e das conversas informais 

com novos colaboradores, formadores e chefias, sugerimos que o DRH deveria: efectuar o 

acompanhamento dos novos colaboradores não apenas de forma administrativa, mas 
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promovendo a actualização do seu potencial e contínuo auto-desenvolvimento; efectuar a 

análise e o redesenho de funções, promovendo a autonomia, a responsabilidade pelo trabalho 

executado e o conteúdo do trabalho; melhorar os instrumentos de acompanhamento dos novos 

colaboradores nomeadamente, o modelo de avaliação de desempenho, clarificando o processo 

de reconhecimento do mérito e proporcionar aos colaboradores diferentes formas de evolução 

na carreira.  

Apresentamos também sugestões que provavelmente permitirão melhorar a Formação de 

Acolhimento: 

a) Criar um dispositivo de análise de necessidades de formação, envolvendo as chefias 

directas no levantamento das necessidades, dada a sua posição privilegiada no terreno; 

b) Elaborar atempadamente um plano anual ou semestral de formação, envolvendo e 

comprometendo as Direcções Comerciais, de modo a maximizar a eficácia e qualidade das 

acções de formação e a garantir a presença os formandos sem comprometer o funcionamento 

dos balcões; 

c) As equipas que asseguram a formação experiencial e os próprios formandos, necessitam de 

um acompanhamento mais informal e próximo, que permita identificar eventuais obstáculos a 

um eficaz desempenho, estabelecer relações interpessoais e motivar as equipas; 

d) Melhorar o processo de formação através de conteúdos adaptados e da introdução de novos 

métodos de aprendizagem que pressuponham o envolvimento e empenhamento dos 

formandos e formadores, de modo a torná-lo mais atractivo e dinâmico; 

e) Rever o processo de avaliação da formação e efectuar a análise dos resultados para poder 

efectuar a melhoria contínua do processo de formação; 

f) Fomentar um plano de gestão de carreiras que permitisse recompensar os melhores 

desempenhos (quantitativos e qualitativos) e acomode a “ambição” dos colaboradores, procure 

alternativas de desenvolvimento dos colaboradores e garanta interfaces entres os diferentes 

modelos. 
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Limitações do estudo 
 
Neste estudo identificam-se algumas limitações que se prendem essencialmente com a 

metodologia de investigação utilizada e com a nossa intervenção enquanto 

investigador/participante. 

No que se refere ao método de investigação, o nosso estudo baseou-se fundamentalmente no 

inquérito por questionário e em conversas informais, com colaboradores alvo do estudo e 

diferentes intervenientes no processo de recrutamento, selecção e formação dos novos 

colaboradores do Banco X, pelo que temos de ter em conta algumas das suas limitações. 

No que se refere à participação do investigador temos que nos interrogar sobre o seu duplo 

papel, ou seja, enquanto investigador e participante activo do processo em análise. Se por um 

lado, constitui uma fonte de informação, essencial para se aprofundar o conhecimento do 

objecto em estudo, por outro, não se pode esquecer que condiciona a investigação com os 

seus preconceitos e as suas opiniões sobre os assuntos em análise e as pessoas contactadas. 
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Anexo 1 – Níveis mínimos remuneração ACT 

Função Nível Mínimo 

Comercial 4 

Gestor de Clientes 6 

Sub-gerente 10 

Gerente 11 

Fonte: ACT Banca 

 

 

Anexo 2 – Promoções Obrigatórias ACT 

nivel 9  35 anos completos de serviço ou 7 anos completos neste nível 

nivel 8  28 anos completos de serviço ou 7 anos completos neste nível 

nivel 7 21 anos completos no Grupo ou 7 anos completos neste nível 

nivel 6 14 anos completos no Grupo ou 6 anos completos neste nível 

nivel 5 8 anos completos no Grupo ou 5 anos completos neste nível 

nivel 4 Admissão e até 3 anos completos neste Grupo   

Fonte: ACT Banca 

 

Anexo 3 – Definição das Funções - ACT 

GERENTE – É o trabalhador que, no exercício da competência hierárquica e funcional que lhe 

foi superiormente delegada, tem por função a gestão comercial e administrativa de um 

estabelecimento. 

SUBGERENTE – É o trabalhador que, em plano subordinado, participa na gestão comercial 

e/ou administrativa de um estabelecimento, cabendo-lhe substituir o Gerente nas suas 

ausências e impedimentos. 

GESTOR DE CLIENTE – É o trabalhador a quem são conferidos poderes delegados para 

atender, representar e negociar com as pessoas que integram a carteira de clientes que lhe 

está atribuída, com o objectivo de satisfazer as necessidades financeiras destes e promover os 

produtos e serviços da instituição. 
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Anexo 4 – Definição das Funções – Banco X 

I - Gerente 

Âmbito da Função 

O Gerente é responsável pela gestão da actividade do Balcão potenciando a acção comercial, por forma 

a garantir a consecução dos objectivos, e a operacionalização do Plano de Acção Comercial, enfocando 

a sua acção na qualidade do serviço, eficácia de venda, eficiência e rentabilidade. É da sua 

responsabilidade motivar e incentivar os Recursos Humanos do Balcão de modo a fomentar e 

desenvolver o trabalho em equipa. 

Articulação hierárquica 

A função de Gerente reporta ao Director Regional. 

O Gerente coordena directamente as seguintes funções: Sub-Gerente, Gestores e Comerciais. 

II - Sub-gerente 

Âmbito da Função 

O Sub-gerente é responsável, como apoio directo do Gerente, pela produção comercial e pela 

operacionalidade do Balcão, através da implementação e controlo dos planos/acções comerciais 

definidos. 

Articulação hierárquica 

A função de Sub-gerente reporta ao Gerente. 

O Sub-Gerente coordena indirectamente o Comercial. Não coordena directamente nenhuma função. 

III - Gestor  

Âmbito da Função 

O Gestor é responsável pela operacionalização das orientações comerciais bem como pela organização 

da sua acção comercial no que respeita os Clientes. 

Articulação hierárquica 

A função de Gestor reporta hierarquicamente ao Gerente. 

IV - Comerciais 

Âmbito da Função 

O Comercial é responsável por assegurar a operacionalidade do serviço e de produção prestada aos 

Clientes no, Front Office do Balcão, e colaborar na implementação de mudanças ao mesmo nível. É da 

sua responsabilidade gerir a informação necessária dos Clientes do Balcão, realizar acções comerciais 

proactivas e constantes junto dos mesmos, assim como executar de modo rápido e eficaz as operações 

de Caixa processadas no Front Office do Balcão e assegurar o atendimento rápido e eficaz dos Clientes 

na área do Atendimento Geral do Balcão. 

Articulação hierárquica 

A função de Comercial reporta ao Gerente. 
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Anexo 5 - Carta e Questionário 

 

De: Sara Alves  

Enviada: domingo, 28 de Fevereiro de 2010 20:41 

Assunto: FW: Pedido de Colaboração Tese Mestrado 

Importância: Alta 

  

Boa Tarde Colegas, 

  

O meu nome é Sara Alves, trabalho no DRH-Formação e estou a realizar Dissertação de 

Mestrado em GRH no ISEG, cujo tema analisa a motivação e a satisfação com a carreira. 

Solicito a vossa colaboração no sentido de responderem ao questionário em anexo. 

O questionário é anónimo e confidencial, não há respostas certas nem erradas pelo que é 

muito importante que diga com toda a sinceridade qual a sua opinião.  

Os resultados deste estudo destinam-se apenas à realização da minha tese. 

O sucesso deste estudo depende da sua colaboração no preenchimento do mesmo, tarefa que 

lhe ocupará sensivelmente 5 minutos. Ficar-lhe-ei imensamente grata pelo preenchimento 

do mesmo. 

Solicito o reenvio do questionário por mail para saralimaalves@netcabo.pt 

Obrigada pela colaboração. 

Sara  Alves 
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Anexo 6 – Hipótese 1 – Teste de Correlação 

Correlations 

  Funcao FtecnicaP FTecnicaEL FcompP Total form horas 

Funcao Pearson Correlation 1 -,048 ,247
**
 ,088 ,011 

Sig. (2-tailed)  ,317 ,000 ,066 ,817 

N 432 432 432 432 432 

FtecnicaP Pearson Correlation -,048 1 ,205
**
 ,535

**
 ,974

**
 

Sig. (2-tailed) ,317  ,000 ,000 ,000 

N 432 432 432 432 432 

FTecnicaEL Pearson Correlation ,247
**
 ,205

**
 1 ,214

**
 ,353

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 432 432 432 432 432 

FcompP Pearson Correlation ,088 ,535
**
 ,214

**
 1 ,676

**
 

Sig. (2-tailed) ,066 ,000 ,000  ,000 

N 432 432 432 432 432 

Total form horas Pearson Correlation ,011 ,974
**
 ,353

**
 ,676

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,817 ,000 ,000 ,000  

N 432 432 432 432 432 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 
 

 

 

 

Anexo 7 – Hipótese 2 – Nível contratual por Função 

 

 Nível contratual por Função 
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Anexo 8 – Hipótese 2 – Teste de Correlação  

Correlations 

  Acolhimento BE Promocao Funcao Evolucao_carreira 

Form Acolhimento  Pearson Correlation 1 -,396
**
 -,259

**
 -,216

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 432 432 432 432 

Promocao Pearson Correlation -,396
**
 1 ,416

**
 ,461

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 432 432 432 432 

Funcao Pearson Correlation -,259
**
 ,416

**
 1 ,831

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 432 432 432 432 

Evolucao_carreira Pearson Correlation -,216
**
 ,461

**
 ,831

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 432 432 432 432 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Anexo 9 – Hipótese 3 – Teste de Correlação  

Correlations 

  Satisfacao-

expectativas Satisfacao_funcao 

Motivaca

o 

Acolhimento 

BE 

Satisfacao_expectativ

as 

Pearson Correlation 1 ,602
**
 ,323

**
 ,086 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,199 

N 225 225 225 225 

Satisfacao_funcao Pearson Correlation ,602
**
 1 ,537

**
 ,021 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,759 

N 225 225 225 225 

Motivacao Pearson Correlation ,323
**
 ,537

**
 1 ,035 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,607 

N 225 225 225 225 

Acolhimento BE Pearson Correlation ,086 ,021 ,035 1 

Sig. (2-tailed) ,199 ,759 ,607  

N 225 225 225 432 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 

 

 

  

 


