
i 
 

 

Agradecimentos 

  

 

Esta dissertação representa o culminar de um dos objetivos académico a que me propus, 

o qual não seria possível sem a ajuda de diversas pessoas, que de forma direta ou 

indireta contribuíram para a sua realização. Por esta razão, desejo expressar os meus 

sinceros agradecimentos: 

 

À Deus pelo dom da vida. 

 

Ao meu orientador, professor Miguel Lopes, pela aceitação desta tarefa, a 

disponibilidade sempre demonstrada, assim como, pelas sugestões, as críticas e as 

correções. Estou grata também, pela liberdade de ação que foi decisiva para que este 

trabalho contribuísse para o meu desenvolvimento pessoal. 

 

À minha família, os meus pais (António e Rosa), aos meus irmãos, de modo particular, 

o (Domingos), não me esquecendo do Henrique Balo, pelo amor, apoio, incentivo 

recebido ao longo destes anos.  

 

Aos meus amigos e colegas, Luzia, Teresa, Luís, Constantino, Albino, Neusa, Lolita, 

Serafina, Pe. Paulino, Eugénia e Marilda, pela manifestação de amizade e 

encorajamento que sempre demonstraram. 

 

 

A todos o meu profundo agradecimento. 

  

 

 

 

 



ii 
 

 

 

Resumo 

 

 

Num mundo multicultural e globalizado é primordial compreender inicialmente os 

próprios valores culturais e, de seguida, os valores culturais daqueles com os quais 

temos que colaborar. Porque, a cultura representa a base de valores aceites por uma 

sociedade, esses valores se refletem nas organizações. Autores como, Hofstede (2003) e 

Cunha et al., (2004), defendem que os elementos da cultura nacional devem ser 

considerados pelos gestores preocupados pela performance das suas organizações. Pois 

apesar da tendência uniformizante da globalização, a cultura nacional continua sendo 

um fator relevante que formata os modelos de gestão das empresas. É neste contexto, 

que o presente estudo, retrata a importância da cultura angolana para implementação de 

um sistema de gestão do desempenho para as empresas angolanas. Este trabalho foi 

desenvolvido, com base em pesquisa bibliográfica e entrevistas, que possibilitaram 

reunir um conjunto de informações que tornou possível propor um modelo de gestão do 

desempenho em Angola tendo em conta a sua cultura, com o qual a organização e os 

trabalhadores possam se identificar. 

Palavras-chave: Cultura angolana, cultura organizacional, gestão de desempenho, 

gestão de recursos humanos 
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Abstract 

 

In a multicultural and globalized world is essential, first to understand their own cultural 

values, and then, the cultural values of those which we must collaborate. As culture is 

the basis of all accepted values by the society, these values are reflected in the 

organizations. Authors like Hofstede (2003) and Cunha et al (2004), argue that the 

elements of national culture should be considered important by the managers concerned 

about their organizations performance. Although the standardizing tendency of 

globalization, the national culture remains an important factor which formats the 

management model of companies. In this context, the present study portrays the 

importance of Angolan culture to implement a performance management system for 

Angolan companies. This study was developed based on literature review and 

interviews, which allowed assembling a set of information that made it possible to 

propose a performance management model in Angola, taking into account their culture, 

whereby organization and employees can identify themselves.    

Keywords: Angolan culture, organizational culture, performance management, human 

resource management 
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1 Introdução  

 

Desde os finais do seculo XX que o homem vem sendo salientado como o recurso mais 

importante da organização. Nos dias que correm esta importância é cada vez mais 

reconhecida, porque as empresas confrontadas com o contexto competitivo resultante da 

globalização, consideram os recursos humanos como um dos principais fatores 

determinantes da competitividade, de diferenciação e êxito de algumas organizações 

versus tantas outras. Porque quanto mais motivados e empenhados tiverem os 

colaboradores nas suas atividades, maior será o índice de produtividade que a 

organização consegue alcançar (Caetano et al., (2002). 

Neste cenário de valorização dos recursos humanos a gestão do desempenho “GD” 

emerge como elemento chave, ocupando assim, o lugar central no conjunto de 

ferramentas da gestão de recursos humanos “GRH”, (Camara et al., 2010). A gestão do 

desempenho, deve ser capaz de funcionar como mecanismo de mensuração das 

contribuições individuais para o alcance dos objetivos traçados, diagnosticar 

necessidade de formação, fornecer informações para recrutamento/seleção e corrigir 

desvios, assim como, proporcionar aos colaboradores um sentido de identidade e de 

comprometimento com a organização, e finalmente demonstrar a importância do seu 

papel no alcance de bons resultados.   

Nos países em desenvolvimento, particularmente Angola, a perceção da importância 

desta ferramenta é cada vez maior, razão pela qual, está a ser implementada na 

administração pública e, algumas empresas privadas também têm adotado esta prática. 

Porem, sendo uma ferramenta nova em contexto angolano, para o seu bom 

funcionamento, é necessário adequá-la a cultura nacional.  

A cultura aqui, representa os comportamentos que identificam o modo como 

determinado grupo social estabelece normas de conduta que irão orientar o 

comportamento das pessoas no trabalho, na comunidade e na família (Tagliapietra, 

2007). Neste sentido, o conhecimento da cultura nacional de uma determinada região é 

fundamental para se entender certos comportamentos enraizados nas organizações, isto 

é, os pressupostos básicos, os costumes, as crenças e valores e os artefactos que 

caraterizam a cultura das empresas, trazem a marca da cultura nacional. 
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O presente trabalho, realizado no âmbito do Mestrado em Gestão e Politicas Públicas, 

visa auxiliar as empresas angolanas no seu todo, mas sobretudo, as estrangeiras que 

investem no país, pois são as que menos conhecem a cultura angolana. A escolha do 

tema resulta da reflexão sobre a situação do país, dos desafios que despontam e da 

oportunidade de contribuir, ainda que, de forma modesta, com ações que possam de 

certa forma influenciar o seu desenvolvimento. Por outro, estudos nesta área em angola 

são raros daí a razão da pesquisa e por fim aprofundar os meus conhecimentos nesta 

matéria. 

Uma vez que se pretende propor um modelo de gestão do desempenho, a questão que se 

levanta é: Em que medida é que as caraterísticas da gestão do desempenho das empresas 

angolanas podem refletir a sua cultura nacional?  

E, constitui objetivo geral deste trabalho; identificar as relações entre as características 

da cultura angolana e as práticas de gestão empresarial em Angola e definir qual pode 

ser a melhor prática de gestão de desempenho a adotar no contesto cultural angolano. E 

como objetivos específicos temos: 

i. Contextualizar o referencial teórico sobre a cultura nacional e a GD;  

ii. Identificar um modelo de GD que seja viável em angola e os cuidados a ter para 

a sua implementação; 

iii. Propor um modelo explicativo de GD para as empresas angolanas; 

iv. Constituir um contributo preliminar para as práticas de GD em Angola;   

O trabalho está sistematizado em cinco capítulos afora a presente introdução. No 

capítulo 2 é apresentado a fundamentação teórica sobre origem e evolução do termo 

cultura, assim como, a cultura nacional e organizacional. No capítulo 3 é fornecido o 

enquadramento teórico da revisão da literatura sobre a avaliação de desempenho, seus 

pressupostos básicos e sua importância. No capítulo 4 expõem-se a literatura teórica da 

gestão do desempenho, seus objetivos, métodos e fontes. No capítulo 5 é feito a 

caracterização de Angola, análise e sistematização dos principais resultados do estudo 

empírico e apresentação do modelo de gestão de desempenho proposto. Por último, o 

capítulo 6 integra as principais conclusões do trabalho, as limitações do estudo e 

sugestões para futuras investigações. 
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1.1 Metodologia de Pesquisa 

 

De acordo com Silverman e Ezzy citados por Ferreira et al., (2008) a escolha entre os 

diferentes métodos de investigação depende dos objetivos que se pretendem alcançar. 

Para os objetivos que nos propusemos atingir, optamos pelo uso do método qualitativo, 

recorrendo as técnicas de pesquisa bibliográfica e a realização de entrevistas. Segundo 

Bilhim (2000:50), os métodos qualitativos “constituem um conjunto organizado de 

técnicas interpretativas, as quais tenta descrever, descodificar e traduzir o significado 

(não a frequência) de certos fenómenos que ocorrem no mundo social”. Para Amaro 

(2006:162) “o uso de métodos e técnicas qualitativas é especialmente útil quando mais 

do que medir um fenómeno se pretende compreender ou captar dimensões ou atributos 

que são por vezes bastante importantes, mas que têm pequena expressão numérica” 

“O método qualitativo é caraterizado pela postura de abertura e desconhecimento do 

objeto de estudo adotado pelos investigadores, pelo tamanho reduzido das amostras 

utilizadas e pela flexibilidade dos procedimentos e técnicas” Ferreira (2008:40). Por 

outro, não tem como objetivo “confirmar ou infirmar hipóteses constituídas 

previamente, o que se pretende é, a compreensão do comportamento do sujeito a partir 

da perspetiva do sujeito de investigação (Bogdan, 1994).  

A componente empírica baseia-se na realização de um estudo de caso através da análise 

das entrevistas, usando a metodologia Grounded Theory (Piedade et al., 2008, Amaro, 

2007). 

De acordo com Yin (1994) um estudo de caso, é um estudo empírico que investiga 

fenómenos contemporâneos, no contexto da vida real. Segundo o mesmo autor, este 

método é bastante amplo, pois permite que o fenómeno seja estudado com base em 

situações contemporâneas que estejam a decorrer, ou em situações passadas, que já 

ocorreram e que sejam importantes para a compreensão das questões de pesquisa 

colocadas.  
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2 Cultura  

2.1 Origem e Evolução  
 

O termo cultura é atualmente um conceito de várias aceções, embora se possa 

considerar consensual que a cultura é um campo de ação humana. Segundo Melo 

(1974), a palavra tem a sua origem do latim cultura, que exprime a ideia de amanhar e 

cuidar da terra, generalizando-se, depois, ao ponto de ser capaz de enquadrar relações 

entre indivíduos.  

Segundo Williams (2009) a cultura era, em fins do século XVIII (…) um nome para a 

configuração ou generalização do espírito que ditava o modo de vida global de 

determinado povo. Verificou-se assim, até cerca da primeira metade do século XIX uma 

compreensão singular e tradicional de cultura, dando origem ao conceito restrito do 

termo cultura. Mas já em Cícero e no renascimento já se usava o sentido restrito/vulgar 

do termo (Melo, 1974). 

Para Hofstede (2003:19) a cultura em sentido restrito é “equivalente a civilização ou 

refinamento da mente, e designa muitas vezes o resultado deste refinamento, como seja, 

educação, arte e literatura”. Na mesma linha de pensamento, Matthew Arnold citado por 

Leach (1989:2), defendeu uma definição que ele chamou de “elitista” onde define a 

cultura como sendo “a variedade caraterística da moralidade e da sensibilidade estética 

disciplinada e nobre, a qual constituía um atributo exclusivo do homem culto, ou seja, 

“bem-educado” e que qualquer indivíduo do sexo masculino da Europa ocidental, 

oriundo da classe média, deveria presumivelmente ter adquirido como resultado da sua 

educação cristã”.   

Mas o primeiro conceito científico abrangente foi dado pelo antropólogo inglês Edward 

Taylor citado por Leach (1989:2) como sendo “o conjunto complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, o costume e todas as demais 

capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade”. 

Daí em diante, vários conceitos e teorias têm surgido sob forma mais concisa e prestável 

de definir e explicar o que é a cultura, dando lugar ao surgimento de várias correntes 

como; evolucionismo - de acordo com esta teoria, a cultura foi criada 

independentemente, seguindo um percurso por estádios fixos: barbárie, primitivismo, 

selvagismo e civilização (keesing,1961).  
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A segunda corrente é o historicismo – apesar de convergir com o evolucionismo, na 

preocupação de explicar a cultura como um fenómeno universal e humano, os 

historicistas destacam a realidade e o trabalho do homem no tempo e no espaço. Já o 

difusionismo aborda o desenvolvimento cultural através do processo de difusão de 

elementos culturais (valores, crenças, hábitos) de uma cultura para outra, (Keesing 

1961).  

Ainda segundo Keesing, um outro contributo foi dado pelo funcionalismo de 

Malinowsky e o configuracionismo. O funcionalismo procurou analisar como 

determinadas necessidades são respondidas pela cultura, buscando explicar a lógica do 

sistema como uma totalidade orgânica e identificar as funções e estruturas sociais de 

modo preciso. Já os configuracionistas enfatizavam a singularidade de cada cultura, isto 

é, a sua forma. As interações de todas as formas é que concebem o todo cultural. Por 

último, temos o estruturalismo de Lévi-Strauss, “a cultura consiste em sistemas 

simbólicos partilhados que são produtos do espirito, é um reflexo dos processos 

inconscientes da mente que estão subjacente as manifestações culturais. A variedade de 

elaborações e artefactos culturais resultam de transformações ou permutas de processos 

e estruturas formalmente similares. Esta corrente acredita que existem características 

universais da cultura humana que apenas se encontram ao nível das estruturas 

inconsciente e nunca ao nível do ato manifesto” (Bilhim, 1988:18). 

Atualmente, o termo cultura é utilizada em várias áreas de saber, pois fala-se em cultura 

organizacional, cultura ambiental, cultura sob o ponto de vista sociológico e cultura 

nacional, etc. Este último será abordado no ponto a seguir.  

A cultura é um dado universal, não há homem nem sociedade sem cultura, ela difere de 

povo a povo, devidos as várias causas entre os quais, ambientais e históricos. Assim 

sendo, foram surgindo culturas particulares tais como, portuguesa, chinesa, inglesa, 

angolana – no que concerne a cultura angolana abordarei mais adiante. 

 

2.2  O Efeito da Cultura Nacional Sobre a Cultura Organizacional 

 

O impacto da cultura nacional é regularmente assinalado quer por investigadores quer 

por divulgadores como sendo um dos fatores que influenciam o funcionamento das 



6 
 

organizações. Neste domínio, uma das primeiras contribuições, foi a pesquisas de 

Crozier citado por Pimentel (1988), sobre a administração francesa e os 

comportamentos dos seus funcionários no local de trabalho
1
. No mesmo quadro de 

raciocínio, “Jomes D. Thompson citado por Cunha et al., (2004), no seu clássico 

Organizations in Action, se referiu ao impacto da “estampa” cultural. Segundo 

Thompson “a matriz cultural envolvente tende a exercer um efeito homogeneizador 

sobre as organizações”. Daí ocorre, que apesar das semelhanças tecnológicas a 

organização japonesa de um dado sector de atividade tenderá a ser distinta da empresa 

americana do mesmo sector, sendo essa diferença devido à distintividade de 

enquadramento cultural” (Cunha et al., 2004:539). 

Mas foi com a investigação de Hofstede (2003) publicado sob o título Cultura E 

Organizações – compreender a nossa programação mental, que se apercebeu da 

amplitude dos efeitos da cultura nacional sobre as empresas. Hofstede considera que é, 

principalmente a nível nacional que se deve falar de cultura, já que as sociedades dos 

nossos dias constituem grupos humanos mais completos de relações internas e com um 

nível de integração dos seus membros sem paralelo em outros níveis de estrutura social. 

A cultura seria deste modo uma caraterística das sociedades nacionais enquanto as 

subculturas caracterizam as profissões, as sociedades locais e as organizações.   

Segundo Hofstede (2003:19) a cultura nacional é a “programação mental coletiva que 

distingue os membros de uma nação dos membros de outra nação”. “A cultura é 

adquirida e não herdada, ela provem do ambiente social do indivíduo e não dos genes. A 

cultura deve ser distinguida por sua vez, na natureza humana e na personalidade de cada 

um”, como demonstra a figura a seguir. 

Figura 1 - Os níveis de programação mental humana 

 

        Fonte: Hofstede (2003:20)  

                                                           
1
 O autor considerava, que era possível reconstruir uma espécie de modelo burocrático “à francesa” 

caraterizado por um conjunto coerente de normas de comportamento nas relações de trabalho 

Personalidade  

Cultura  

Natureza Humana 

Específico ao indivíduo  

Específico ao grupo 

Universal 

Herdado e aprendido 

Aprendido 

Herdado 
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A natureza humana constitui o que todos os seres humanos têm em comum, representa o 

nível universal da programação mental de cada um, herdamo-lo pelos genes. E, a 

personalidade de um indivíduo constitui o seu conjunto único de programas mentais que 

não partilha com nenhum outro ser humano. São herdados através dos códigos genéticos 

e em parte adquiridos (Hofstede, 2003). 

A necessidade de adaptar os modelos de gestão, no caso particular de Angola, tem a ver 

com as particularidades que a sua cultura apresenta, isto é, maneia de ser, de estar e de 

pensar das pessoas. Também porque, um modelo usado por exemplo em Portugal, por 

melhor que seja pode não funcionar em Angola “por causa de determinadas atividades 

simples da vida: cumprimentar, comer, mostrar ou esconder emoções, manter uma certa 

distância física dos outros, higiene corporal” (Hofstede, 2003). Por isso, as diferenças 

interculturais, devem ser tomadas em linha de conta quando se visa transpor uma 

técnica de gestão para um contexto cultural diferente daquela onde emergiu e /ou se 

revelou eficaz, (Cunha et al., 2004). 

Por exemplo, as culturas francesas, americanas ou japonesas, com as suas diferenças 

influenciam de um modo diferente a cultura das empresas que nesses países operam. As 

atitudes dos trabalhadores de diferentes países em relação ao trabalho, autoridade e 

poder nas organizações, formas de retribuição não são a mesma. Naturalmente, que 

organizações constituídas e geridas por pessoas que pensam e atuam com base em 

diferentes valores tendem a apresentar características diferentes e atuar de forma 

distinta, (Teixeira, 2005). Por outro lado, empresas distribuídas por vários países, apesar 

de terem os mesmos objetivos operam e agem de maneira diferente devido as diferenças 

culturais. Estas distintividades residem mais a nível dos valores (Hofstefe, 2003). Ainda 

de acordo com Hofstede são quatros as dimensões fundamentais de uma cultura 

nacional: 

 A distância hierárquica- é a medida do grau de aceitação, por aqueles que têm 

menos poder nas instituições e organizações de um país, de uma repartição 

desigual do poder”; 

 O grau de individualismo (ou coletivismo) – individualismo carateriza as 

sociedades nas quais os laços entre os indivíduos são pouco firmes; o 

coletivismo pelo contrário, carateriza as sociedades nas quais as pessoas são 
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integradas, desde o nascimento, em grupos fortes e coesos, que as protegem para 

toda a vida em troca da sua lealdade inquestionável;   

 O grau de masculinidade (ou feminilidade) – na cultura masculina a família 

socializa as suas crianças no sentido da autoafirmação, ambição e competição, 

ao passo que, numa sociedade feminina a família socializa as suas crianças no 

sentido da modéstia e solidariedade; 

 O controlo da incerteza – é o grau de inquietude dos seus habitantes face às 

situações desconhecidas ou incertezas; 

Para além das quatro dimensões citadas pelo Hofstede, o sociólogo búlgaro Minkov, 

citado por Finuras (2001:113), indica mais três dimensões, que são: 

 O exclusivismo versus universalismo – o exclusivismo é a tendência cultural 

para tratar as pessoas com base no grupo a que pertencem, tendo em conta a sua 

conduta de favores, serviços, privilégios e sacrifícios pela família, amigos ou 

outros grupos com que se identifiquem, excluindo do círculo moral, todos 

daqueles que merecem tal tratamento privilegiando todos os que lhes são 

estranhos. O universalismo é a tendência cultural oposta, isto é, trata as pessoas 

fundamentalmente na base do que são como indivíduos, independente do grupo 

a que pertencem.  

 Indulgência versus restrições – indulgência enquanto dimensão cultural, é a 

tendência para permitir a satisfação de alguns desejos e sentimentos de forma 

relativamente livre, especialmente daqueles que têm a ver com lazer, o convívio 

como os amigos, os gastos pessoais, o consumo e o sexo. A restrição cultural 

representa o oposto, isto é, reduz a felicidade e a perceção de que os 

acontecimentos da vida podem ser controlados e faz com que as pessoas se 

sintam relativamente pouco saudáveis. 

  Monumentalismo versus autoapagamento – o monumentalismo, defende o 

orgulho e um nível alto de autoestima, a demonstração de status e generosidade, 

a competitividade, o pensamento absolutista, a religiosidade e um desempenho 

educacional pobre e modesto.”. As culturas no extremo oposto desta dimensão 

são caraterizadas pelas caraterísticas opostas.  

Tendo em conta os valores da cultura angolana (ver capitulo 5) e pelo fato de Angola 

estar incluído nos países onde se fala a língua românica (Hofstede, 2003), hipotetizamos 
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de forma exploratória, que nestas dimensões, a cultura angolana caracteriza-se, com 

elevada distância hierárquica, elevado coletivismo, assim como elevada masculinidade e 

evitamento de incerteza. De igual modo, é monumentalismo, exclusivista e indulgente
2
. 

De acordo com Hofstede (2003:51) “nos países com grandes distâncias hierárquicas, os 

superiores hierárquicos e subordinados consideram-se desiguais por natureza, deteta-se 

uma grande reverência pelas figuras de autoridade e atribui-se grande importância dos 

títulos e stutos”. 

Todos estes aspetos influenciam a forma como se pensa, comunica e se trabalha, 

consequentemente influenciam o funcionamento das organizações, pois eles não vivem 

no vácuo, pelo contrário integram-se na sociedade de que fazem parte e dele recebem 

uma influencia cultural maior ou menor, em regra, diferente de região para região, 

(Teixeira, 2005). 

As diferenças culturais manifestam-se de distintas maneiras, dentro muitos termos 

usados para descrever essas manifestações temos, (Hofstede, 2003:22): 

 Símbolos – são palavras, gestos figuras ou objetos que transportam um 

significado particular que é apenas reconhecido pelos que partilham a cultura; 

 Heróis – são pessoas vivas ou falecidas, reais ou imaginarias que possuem 

caraterísticas altamente valorizadas numa determinada cultura e, que por isso 

serve de modelo de comportamento; 

 Rituais – são atividades coletivas tecnicamente supérfluos para atingir fins 

desejados, mas considerados como essenciais numa determinada cultura: forma 

de cumprimentar…; 

 Valor – pode se definir um valor como a tendência para se referir um certo 

estado de coisa face a outro. É um sentimento orientando, com um lado positivo 

e outro negativo; 

 

 

 

 

                                                           
2
Segundo o estudo Minkov, a maioria dos países africanos são exclusivista e apenas os países da África 

oriental são caraterizados como sendo restrito 
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2.3 Cultura Organizacional 

 

Segundo Bilhim (2006:175) “o interesse pela cultura organizacional remonta ao 

movimento do desenvolvimento organizacional do final dos anos sessenta do século 

passado”. Entretanto, nos anos setenta do mesmo século, a publicação do artigo de 

Pettigrew, na Administrative Science Quarterly, a cultura organizacional é vista como 

uma variável organizacional. 

Ainda de acordo com Bilhim, uma das razões dessa mudança, prende-se com a 

necessidade de integrar na explicação do sucesso organizacional, causas de ordem 

simbólica e subjetivas. Para Pimentel (1988:134) “na origem deste interesse está a 

tomada de consciência por parte dos teóricos e gestores do fato da cultura poder ser o 

fator diferenciador entre empresas bem-sucedidas e restantes e, de este ser um conceito 

sinónimo de sucesso económico”
3
. Por outro, constatou-se também, um crescente 

insucesso de modelos de gestão únicos
4
, com as suas caraterísticas de previsibilidade, 

fiabilidade, eficiência e eficácia (Lawer, 1986). 

De acordo com Schein citado por Bilhim (2009:186) a cultura organizacional é “o 

padrão de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, 

aprendendo a lidar com os problemas de adaptação externa e de integração interna e que 

têm funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos e serem 

ensinados aos novos membros como o modo correto de compreender, pensar e sentir, 

em relação a esses problemas”. “As práticas assim desenvolvidas, sendo embora 

específicas de cada organização, são em regra compatíveis com os valores dominantes 

na envolvente nacional ou regional” (Cunha et al., 2004: 530).  

 

Por isso, “vai-se tornando progressivamente consensual a ideia de que os gestores 

necessitam de reconhecer o peso da cultura nacional nas caraterísticas dos membros 

organizacionais, de respeitar esta caraterística e de as transformar em fonte de vantagem 

competitiva e de melhoria das condições de trabalho”. “A precaução é especialmente 

pertinente para as organizações que extravasam das fronteiras nacionais e passam a 

operar por múltiplas formas em contextos culturais distintos. Ela é, ademais, um 

                                                           
3
 Este último, vai de encontro a teoria norte americana que defende a noção de gestão pela cultura, que 

articula a comparação da estrutura e do funcionamento das empresas com as particularidades das 

sociedades. Contrariando a tese de origem europeia, esta associa a ideia de empresas com a de estrutura e 

a do funcionamento psicológico do indivíduo/identidade (Gomes et al. 1996). 
4
 O modelo de gestão norte-americano ou o modelo de gestão japonês 
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poderoso alerta para a dificuldade em transpor as filosofias de gestão típicas de uma 

dada cultura para organizações inseridas noutros ambientes culturais ” (Cunha et al., 

200:532, 541). 

A cultura organizacional importa e reproduz a cultura societal (Hofstede, 2003), isto é, 

considera que existe uma forte componente de socialização exterior ao local de trabalho, 

que condiciona fortemente as práticas no contexto de trabalho. Deste modo, são 

produzidos modelos culturais específicos a cada organização. Assim sendo, Teixeira 

(2005) referencia os tipos e as classificações de cultura organizacional de Deal e 

Kennedy baseados em dois indicadores – o grau de risco associado à atividade da 

organização e a velocidade do feedback das informações sobre o sucesso das decisões 

de gestão. Ou os modelos de Harrison e Handy baseados num critério bidimensional – o 

grau de centralização do puder e o grau de formalização da estrutura;  

Já Ferreira et al., (1996) nomeia, para além dos modelos acima mencionados, “as 

tipologias de De Witte e De Cock – baseado nos indicadores de dinamismo e controlo 

organizacional; de Hampden-Turner – assente na centralização e na formalização; de 

Denison – que privilegia flexibilidade e controlo”.   

Entretanto, a organização não funciona apenas como um mero recetor da cultura 

nacional, ela também pode ser, um meio portador de cultura, e até mesmo pode ser a 

origem duma cultura. Por isso, estas teorias não são pacíficas, existindo autores que 

defendem, principalmente, que não é possível distinguir a cultura nacional da cultura 

organizacional. 

Independentemente das controvérsias, a organização, não produz única e 

exclusivamente uma só forma cultural, mas sim uma heterogeneidade de culturas, 

reflexo de vários valores e objetivos dos diferentes indivíduos e grupos/departamentos. 

Esta abordagem vem ao encontro daquilo que Sainsaulieu citado por Camara (2007) 

designou por subculturas ligadas à identidade profissional dos diferentes grupos. Neste 

sentido subscreve-se a ideia que não existe uma cultura forte e única como preconizou 

Corporate culture, mas de acordo com o Lopes citado por Camara (2007) existe um 

mosaico cultural dentro da organização que forma a cultura organizacional.  

Camara, defende que, dentro da organização, o funcionário, embora mantendo a sua 

própria cultura, aprende a cultura vigente no grupo/departamento de trabalho em que se 



12 
 

insere, formando assim, uma subcultura. Mas o facto de existirem várias subculturas 

não invalida a existência de uma cultura de empresa. 

No entanto, as culturas organizacionais não são estáticas, são abertas e recetivas as 

mudanças, os valores evoluem à medida que se alteram as sociedades e as condições de 

vida (Cunha et al., 2004). Também Chiavenato, Nassar, Vergasta citado por Lima et al., 

(2002:34) afirmam que “a cultura organizacional pode sofrer mudanças ao longo do 

tempo, mesmo que as organizações resistam a elas”. 

 

2.3.1 Níveis de Cultura Organizacional   

 

De acordo com Shein citado por Bilhim (2006) e Camara (2007), a cultura 

organizacional divide-se em três níveis de análise: 

I. Artefactos – encontram-se no nível mais superficial, inclui todas as 

manifestações que são visíveis, entre elas, físicas (design, aparência, vestuário 

dos funcionários, o imóvel, objetos materiais), manifestações comportamentais 

(cerimónias, rituais, padrões de comunicação, tradições, recompensas e 

punições) e manifestações verbais (anedotas, gírias, apelidos, mitos, história); 

II. Valores – compõem o nível de cultura organizacional mais consciente, 

“consubstanciam as filosofias, os objetivos e as estratégias da empresa; 

Manifestam-se a um nível mais visível, mas não facilmente decifrável, através 

dos artefactos no processo e na estrutura organizacional, com todos os padrões 

de comportamento a ele associados”; 

III. Pressupostos – é o nível mais profundo e invisível da organização e o mais 

difícil de mudar, é nele que se forma a identidade da empresa. São tipicamente 

inconscientes, representam o que os membros acreditam ser a realidade e 

influencia o que eles sentem e pensam. Por serem ditas como certas, são tão 

poderosos que são menos debatíveis e confrontados do que os valores;  
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Figura 2 - O iceberg da cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato, (2008:103) 

 

2.3.2 A Cultura Organizacional versus Gestão de Recursos Humanos 

Tem sido algo de controvérsia a relação entre as duas variáveis. Segundo Bilhim 

(2006:177) “as práticas de GRH, isto é, recrutamento e seleção, formação, avaliação, 

remuneração, são por muitos autores consideradas expressões da cultura da organização 

e, ainda há quem realça que a influência é recíproca”.  

Para Yeung, Brochank e Ulrich citados por Vala (2002) e Shein citado por (Bilhim, 

2009) a cultura organizacional impõem as práticas de gestão de recursos humanos, 

sendo que, estas últimas deverão levar em consideração as caraterísticas da primeira sob 

pena de se tornarem ineficazes. Nesta linha de pensamento, as investigações de 

Hofstede sobre a cultura de IBM podem ser pragmáticas, na medida em que o autor 

chama atenção para que as praticas de gestão da multinacional refletem de algum modo 

as cores da cultura nacional onde o IBM se encontra, (Bilhim, 2009).  

No entanto, há autores que assumem uma posição oposta a anterior, afirmando que “as 

práticas de gestão de recursos humanos podem ser utilizadas para criar, moldar ou 

reforçar a cultura organizacional dado que induzem comportamentos e transportam 

informações, parâmetros que se refletirão na cognição e cultura organizacional” (Vala, 

2002:133). Freitas citado por Tavares (1996) também defende esta posição, dizendo que 

a “administração de recursos humanos é o canal que materializa a consistência interna 
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da cultura, revestindo-se de carácter manipulador internalizando a cultura 

organizacional no comportamento dos seus membros”. 

Mas apesar destas contradições, Vala (2002:133), tendo em conta o estudo empírico 

levado a cabo por Yeung et al., por Neves e Neves e Jesuíno, “concluiu que existe uma 

associação entre a cultura organizacional e as práticas da GRH”, isto é, influenciam-se 

mutuamente. As práticas de Recursos Humanos constituem manifestações culturais, 

mas também a cultura pode ser criada, reforçada ou mudada através da gestão de 

recursos humanos. 

 

3 Avaliação do Desempenho   

3.1 Enquadramento Teórico  

 

A prática de avaliar é um processo muito antigo que acompanha o homem desde da sua 

existência. De acordo com Chiavenato (1988:191) “desde que o homem deu emprego ao 

outro, seu trabalho passou a ser avaliado”. Assim sendo, mesmo os sistemas formais de 

avaliação também não são novos, porque no século IV santo Inácio de Loyola utilizava 

um sistema combinado de relatórios e notas de atividades, para efetuar a autoavaliação e 

heteroavaliação aos padres jesuítas (Chiavenato, 1988). 

No entanto, as suas referências em termos organizacionais surgiram em “1842 quando o 

Serviço Publico Federal dos Estudos Unidos implantou um sistema de relatórios anuais 

para avaliar o desempenho dos seus funcionários, e em 1880 o exército americano 

também desenvolveu um sistema de avaliação. Posteriormente, isto é em 1918, a 

General Motors já tinha um sistema de avaliação para os seus executivos” (Chiavenato, 

1988:191). 

No entanto, desde 1776 ate à segunda guerra mundial, observou-se uma Gestão Tática 

de recursos humanos, baseada essencialmente num sistema de Gestão Mecanicista; 

Adam Smith identificou o homem “Homem produtor” e “Homem instrumento” e Taylor 

em 1914, referia-se a um “Homem económico” (Loureiro, 2010). Razão pela qual, a 

avaliação realizada neste período centrava-se na simplificação e no aperfeiçoamento das 

atividades dos funcionários, disciplinando-os e corrigindo o modo de realizar a sua 

função. O homem era visto como um objeto moldável aos interesses da organização e 
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facilmente manipulável, uma vez que se acreditava ser motivado exclusivamente por 

questões salariais e económicas, (Chiavenato, 2004). 

Ainda de acordo com Chiavenato, foi depois da segunda guerra mundial que os sistemas 

de avaliação de desempenho ganharam destaque e são mais frequentes nas empresas. 

Para Caetano (2008), a obra de Peter Drucker The pratice of Manegement contribuiu 

decisivamente através do conceito da Avaliação/Gestão Por Objetivos. Neste período a 

avaliação de desempenho tinha como principal caraterística o estabelecimento de 

metas/objetivos a serem alcançados pelos colaboradores e, o mesmo é visto, como um 

recurso organizacional que deve ser administrado, isto é, o homem é identificado como 

–“Homem ator”.  

O lugar de destaque ocupado pelo elemento humano, fez com que, surgissem e se use 

termos como; Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos Humanos, ate mesmo Gestão de 

Talento, (Instituto para Qualidade na Formação, IP, 2006). 

Figura 3 - Elemento humano na organização: de instrumento a ator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, para Chiavenato (2004) desde dos finais do seculo XX, o panorama mundial 

viria a conhecer outra dinâmica, com o surgimento das tecnologias de informação que 

implica o uso dos computadores, internet, estas ferramentas vieram modificar as formas 

de relacionamento, de organização do trabalho e aumentar os níveis de conhecimentos 

dos trabalhadores, fazendo surgir a era da informação. A era da informação é 

caraterizada pela ênfase no conhecimento como sendo o recurso mais importante para as 

organizações, deixando para trás os recursos financeiros e tecnológicos.  
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“Se no contexto da economia industrial a organização do trabalho estruturava-se à 

GRH, na economia do conhecimento é a gestão de pessoas que torna possível organizar 

o trabalho, de modo a responder as pressões ambientais externos” (Instituto para 

Qualidade na Formação, IP, 2006:49). 

Nos dias que correm, a dinâmica organizacional faz salientar cada fez mais o papel das 

pessoas face à competitividade entre organizações, por isso, a avaliação de desempenho 

tem ocupado um lugar central nas empresas centrando-se na componente humana e tem 

contribuído significativamente sobre a produtividade quer diretamente enquanto 

processo de controlo do desempenho ou indiretamente através da sua relação com outras 

práticas de recursos humanos (Caetano, 2002). Este último aspeto será abordado mais 

adiante. 

 E continua a ter um lugar de destaque a nível da investigação no domínio da gestão 

organizacional, tento em vista, dotar as organizações de sistemas de avaliação que 

permitem melhorar a gestão dos seus recursos humanos e contribuir para adaptação aos 

novos tempos (Fernandes, 2010). 

De acordo com Chiavenato (2004:259) “a avaliação de desempenho é uma apreciação 

sistemática do desempenho da cada pessoa no seu cargo, bem como o seu potencial de 

desenvolvimento futuro”. Já almeida (1996:15) define avaliação de desempenho como 

sendo “o processo pelo qual uma organização mede a eficiência e eficácia dos seus 

colaboradores. No geral o processo serve como uma ferramenta de auditoria e controlo 

da contribuição para os objetivos e/ou resultados dos participantes organizacionais”. 

 

Ao longo do tempo, a avaliação realizada nas organizações foi evoluindo nas suas 

metodologias e nos seus objetivos sendo hoje considerada uma das principais 

componentes da gestão de recursos humanos, contando com centenas de modelos 

concebidos e desenvolvidos. Caetano (2008) divide a investigação sobre a avaliação de 

desempenho em três metáforas:  

 

A Metáfora do teste – dominou grande parte da investigação no do século XX, neste 

período a avaliação de desempenho era equiparado aos testes psicométricos. Neste 

método, o avaliador devia exprimir a exatidão epistémica das classificações que atribui, 

procurando fazer com que estas correspondem efetivamente às observações do 

desempenho do avaliado, o que implica que o avaliado se devia orientar por critérios 
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estritamente racionais. De acordo com este método a eficácia da AD dependo 

fundamentalmente do grau em que se consegue minimizar os erros de cotação, de modo 

a fazer-se julgamentos exatos, através de critérios racionais e objetivos. A procura de 

instrumentos que no âmbito da metáfora do teste facilitasse à chefia a realização rápida 

de avaliações, demonstra a cultura burocrática e fortemente hierarquizada das 

organizações da época.  

A metáfora do processador de informação – os problemas associados a avaliação de 

desempenho dizem respeito, sobretudo ao funcionamento cognitivo do avaliador. “Esta 

metáfora sugere que se analisem os processos através dos quais os avaliadores 

produzem os seus julgamentos, de modo, a que seja possível identificar as fontes e as 

causas dos enviesamentos. Se na metáfora do teste o avaliador dependia muito da 

qualidade dos equipamentos, nesta metáfora o avaliador é um elemento ativo enquanto 

processador de informação. A investigação realizada neste âmbito permitiu 

conceptualizar a atenção, a perceção e a memória como processos interdependentes, que 

se influenciam mutuamente e que afetam os julgamentos e o comportamento dos 

intervenientes na avaliação”. 

A metáfora contextual – salienta a relevância do contexto organizacional e dos jogos de 

interesse na emissão dos julgamentos pelos avaliadores. Esta metáfora considera que, a 

avaliação de desempenho consiste num processo social e político que se desenvolve no 

contexto global da gestão organizacional e dos inerentes conflitos entre interesses de 

grupos e de indivíduos, não constituindo um mero problema de perceção de pessoa. Esta 

metáfora tem mais a ver com as práticas de gestão de desempenho, e segundo Bilhim 

(2009), a gestão é a dimensão mais importante e não a avaliação. Este será o tema do 

próximo capítulo.  

 

3.1.1 Objetivos da Avaliação do Desempenho  

 

Segundo Sousa et al., (2006) os objetivos da avaliação de desempenho são: 

 Cumprimentos dos objetivos estratégicos da organização e os objetivos 

individuais; 

 Potenciar a inovação e a promoção da adoção às mudanças organizacionais;  
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 Superação dos desempenhos médios para alteração de comportamento na senda 

da excelência; 

 Melhoria da comunicação interna; 

 

3.2 A Base de um Sistema de Avaliação do Desempenho  

 

O processo de avaliação de desempenho tem a sua base na função desempenhada pelo 

colaborador, por isso, é necessário que previamente se faça a análise e descrição da 

função. O que implica dizer, que a implementação de processo de AD passa certamente, 

pela definição clara das competências exigidas pela função, o que envolve um processo 

claro de identificação de todo o conjunto de atividades e tarefas levados a cabo pelo 

colaborador da organização. 

Segundo Bilhim (2009:232), função “é o conjunto de tarefas integradas em posto de 

trabalho, inseridas em unidades de trabalhos diferenciados, com caraterísticas 

semelhantes quanto a aptidão, exigências e responsabilidades inerentes à concretização 

das referidas tarefas, ainda que variem os meios e algumas condições gerais ambientais 

de organização”.  

A análise e descrição de função segundo Gomes et al., (2008:164) é uma afirmação 

escrita sobre aquilo que o ocupante da função faz e sob que condições. De acordo com 

Almeida (1996), a descrição da função deve ser apresentada num documento onde 

conste pelo menos a seguinte informação; título da função, data de descrição, posição 

no organograma (níveis imediatamente superior e inferior), objetivo geral da função, 

descrição sumária, enumeração de tarefas e a frequência de realização das mesmas, grau 

de autonomia no desempenho de tarefas e condições de trabalho. 

 

3.3 Procedimentos Básicos da Gestão do Desempenho 

3.3.1 Periodicidade  

 

A periodicidade com que se realiza a avaliação de desempenho não tem um padrão 

predefinido. Apesar da tendência tradicional ser anual, a sua periodicidade depende da 

natureza da função, qualidade dos avaliados e da cultura organizacional. Segundo 
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Almeida (1996), a periodicidade de aplicação pode ser realizada; em ciclo de curto 

período, ao critério do avaliador, em ciclos de periodicidade variável adequada a cada 

participante organizacional, avaliação solicitada pelos colaboradores, períodos 

contabilísticos e/ou ciclos de trabalho. 

O tipo de periodicidade pode não ser o mesmo, mas é necessário que os intervalos de 

tempos entre as avaliações sejam iguais. Segundo Bergamini citado por Fernandes, 

(2010), existem alguns critérios que devem ser levados em conta a quando da definição 

da frequência como serão feitas as avaliações: 

a. Sempre que a empresa decida continuar vinculada a um trabalhador deve efetuar 

uma avaliação de desempenho. Contudo, deve haver a consciência de que em 

certos casos (como por exemplo, o período experimental) esta avaliação pode 

fornecer informações superficiais;  

b. A simplicidade/complexidade de determinada função deve ser tida em conta de 

acordo com a periodicidade da avaliação. Assim quanto mais simples for um 

trabalho mais vezes deve ser avaliado e, vice-versa;  

c.  Para que se tomem medidas minimamente seguras no âmbito da gestão ou de 

planeamento de recursos humanos devem realizar-se pelo menos duas avaliações 

por ano; 

 

3.3.2 O que se Pode Avaliar 

 

Segundo Almeida (1996), o desempenho pode ser avaliado a quatro níveis: resultados 

globais, resultado divisional ou setorial, resultado de funções individuais, e o 

comportamento individual. 

Mas, nenhuma destas abordagens pode ser usada exclusivamente, sob pena de obter 

resultados negativos. Por exemplo, uma avaliação exclusivamente focalizada nos 

resultados, não esclarece a razão dos bons e maus resultados, dificultando assim o 

diagnóstico e implementação de medidas corretivas. Acresce também, que os 

colaboradores podem focalizar-se nos resultados a curto prazo independentemente das 

consequências a longo prazo para a organização. Por outro lado, a excessiva ênfase no 

comportamento, pode proporcionar o efeito inverso, sobrevalorizando mais os meios em 

detrimento dos fins, (Gomes et al. 2008). 
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Ainda segundo Gomes “a nível da avaliação do comportamento levanta-se outra 

questão, a de saber qual o comportamento mais pertinente a avaliar. Uma das 

possibilidades, consiste em avaliar comportamentos concretos, que sejam objetivos, 

precisos e facilmente observáveis”. 

 

3.4 Benefícios da Avaliação do Desempenho 

 

Quando bem coordenado este processo pode trazer benefícios a curto, médio e longo 

prazo, tanto para a organização, os gestores e a própria organização.  

Tabela 1 - Benefícios da avaliação do desempenho 

Benéficos da Avaliação do Desempenho 
 

Organização Gerente Colaborador 
Avalia a seu potencial humano no 

curto, médio e longo prazo e define 

a contribuição de cada empregado; 

 

Identifica os empregados que 

necessitam de reciclagem e/ou 

aperfeiçoamento em determinadas 

áreas de atividade e seleciona os 

empregados em condições de 

promoção ou transferência; 

 

Dinamizar sua política de recursos 

humanos oferecendo 

oportunidades aos empregados 

(promoções crescimento e 

desenvolvimento pessoal), 

estimulando a produtividade e 

melhorando o relacionamento 

humano no trabalho; 

Avaliar o desempenho e o 

comportamento dos subordinados, 

tendo por base fatores de avaliação e, 

principalmente contando com um 

sistema de medição capaz de 

neutralizar a subjetividade; 

 

Propor providências no sentido de 

melhorar o padrão do desempenho de 

seus subordinados; 

 

Comunicar-se com os subordinados, 

no sentido de fazê-los compreender a 

avaliação do desempenho como um 

sistema objetivo e como está seu 

desempenho, através deste sistema; 

 

Conhecer os aspetos de 

comportamento e do desempenho 

que a empresa valoriza em sues 

funcionários; 

 

Conhece as expectativas do seu 

chefe a respeito de seu 

desempenho e seus pontos fortes 

e fracos, segundo a avaliação do 

chefe; 

 

Conhecer as providências que o 

chefe está a tomar quanto à 

melhoria do seu desempenho e 

que o próprio subordinado deve 

tomar; 

 

Faz autoavaliação e autocrítica 

quanto ao seu desenvolvimento    

Fonte: Chiavenato (2004) 

 

 

 

4 Gestão do Desempenho  

 

A gestão do desempenho “GD” é um conceito mais amplo que o de avaliação de 

desempenho “AD”. Ela apresenta-se atualmente como o modelo mais completo para a 

apreciação do desempenho dos colaboradores, por abranger o planeamento, 

acompanhamento e a própria avaliação do desempenho, com o intuito de melhorar o 
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trabalho, objetivando e estimulando o alcance de metas organizacionais e a promoção 

do desenvolvimento dos recursos humanos. 

Para Caetano (2008) a mudança do termo “avaliação” para “gestão” implica considerar 

a GD como um sistema que se encontra em constante interceção com os outros sistemas 

de recurso humanos. Já Gomes et al., (2008:484) diz que, a adoção deste termo, deve-se 

ao fato de o conceito de AD ser restrito, isto é, “focaliza-se exclusivamente na 

componente humana, ignora o papel das tecnologias, da estrutura organizacional, dos 

processos e postos de trabalho no desempenho da organização, ou seja, o processo 

acaba por resumir-se a um mero exercício de diferenciação dos membros da 

organização, mas que não contribui devidamente para a capacidade competitiva da 

organização nem para o desenvolvimento profissional dos seus membros”.  

Referindo-se ainda ao Gomes et al., o autor salienta que “no âmbito da GRH quer em 

termos conceptuais quer práticos, a gestão de desempenho tem sido muitas vezes 

confinada a avaliação de desempenho, pressupondo-se que o desempenho da 

organização depende da soma dos contributos individuais dos seus membros, 

descurando-se o efeito dos contextos internos e externos da organização.  

 

4.1 Conceito  

 

Segundo Aguinis citado por Loureiro (2010:21) a GD é um processo contínuo de 

identificação, medição e desenvolvimento do desempenho dos indivíduos e equipas 

alinhado o desempenho com os objetivos estratégicos da organização”. Para Gomes et 

al., (2008:485), GD é “o processo organizacional através do qual se definem os padrões 

de resultados e valores organizacionais conforme, à estratégia e objetivos da 

organização, em termos, de benchmarking
5
 e/ou em termos longitudinais

6
”. Esta prática 

envolve atividades como; a definição de objetivos organizacionais, departamentais, de 

equipas e individuais; a implementação de um sistema de avaliação de desempenho, o 

desenho de sistema de composição apropriados à estratégia e que reforcem o 

desempenho; a estratégia de formação e desenvolvimento – que promovam o 

desempenho; o feedback, a comunicação e o coaching - que permitam definir melhorias 

                                                           
5
 Comparação com as melhores práticas  

6
 Compara a evolução ao longo do tempo  
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relativamente a desempenhos passados e o planeamento de carreiras e gestão da/pela 

cultura. 

De acordo com o Gomes et al., (2008:486), esta definição “estimula explicitamente a 

gestão do desempenho, nomeadamente por via da AD, questione, avalie e melhora os 

processos de trabalho, as tecnologias, os sistemas organizativos determinantes na 

eficácia, a eficiência e a qualidade das atividades dos empregados. A participação destes 

na melhoria das condições de desempenho, além de contribuir para os resultados da 

organização, pode também facilitar o seu sentimento de desenvolvimento, a sua 

autoestima e o seu empenhamento na organização e no trabalho”.  

 

Ainda para o mesmo autor, a GD, assim entendida, contem ainda uma dimensão de 

desafio quando propõe o alcance ou ultrapassagem de padrões de resultados ou valores.  

Esta multiplicidade de expectativa torna a GD numa das áreas mais complexas da GRH, 

não permitindo identificar um único mecanismo que possa aplicar, a priori em todos os 

contextos organizacionais, (Caetano, 2008).  

 

4.2 Objetivos do Sistema de Gestão do Desempenho 

 

Os objetivos da GD são mais amplos do que os tradicionais da AD, porque procuram 

garantir o sucesso estratégico sustentado da organização, não só através da melhoria dos 

comportamentos dos seus membros, mas também da melhoria dos aspetos 

organizacionais, tecnológicos e processuais de forma a atingir elevados níveis 

competitivos. Segundo Gomes et al., (2008) os objetivos distinguem-se em três grandes 

níveis. 

 

4.2.1  Objetivos Estratégicos 

 

Implica adoção de processos, articulação entre os objetivos organizacionais e as 

expectativas, competências e capacidades de aprendizagem dos membros o que vai 

originar a medição de indicadores decorrentes dos objetivos organizacionais, 

nomeadamente indicadores que relacionam os resultados de negócios com os 

indicadores de RH. Porém, os objetivos devem ser comunicados/negociados com os 
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indivíduos e as unidades organizacionais e, também, importa monitorizar os resultados 

alcançados e facultar feedback aos agentes organizacionais que tem a responsabilidade 

de alcançá-lo. 

 

4.2.2  Objetivos de Envolvimento Individual  

 

“Consistem em diagnosticar o potencial de desenvolvimento do colaborador e melhorar 

o seu desempenho futuro.” Este processo permite, através do feedback aos 

colaboradores, identificar os pontos fortes, fracos do desempenho individual, bem como 

as causas do mau desempenho. Permite também, delinear ações visando a melhoria do 

desempenho, quer através de ações de formação e mobilidade, quer através de 

reestruturação do posto e processos de trabalho. Permite igualmente identificar o 

potencial individual, ou seja; 

 O grau em que um determinado individuo poderá assumir responsabilidades 

acrescidas e as implicações daí advenientes para adoção de processos de 

desenvolvimento de competências; 

 

4.2.3  Objetivos de Gestão e Organização de Recursos Humanos 

 

Estes objetivos têm “implicações nas decisões sobre o salário, compensações variáveis 

por mérito, promoções, transferências e saída dos membros da organização. Interfere 

também nas decisões sobre novas contratações e na adoção de soluções de outsourcing” 

(Gomes et al., 2008).  

 

4.3 Caraterísticas de Um Sistema de Avaliação do Desempenho  

 

Sendo a AD um sistema de medida e controlo deve obedecer a um conjunto de 

pressupostos que o tornam útil e formalmente correto. Segundo Gomes et al., (2008) 

existe um conjunto de caraterísticas que se revelam de particular importância para o 

sucesso do procedimento, entre eles: 
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Tabela 2 - Características de um sistema de avaliação do desempenho 

 

Critérios  Caracterização 

Relevância 

Pressupõe, primeiro a existência de relações claras entre os padrões de desempenho para uma 

determinada função e os objetivos organizacionais; segundo a existência de relações claras 

entre os elementos funcionais como importantes na análise de funções e as dimensões alvos de 

avaliação. O que implica dizer, que as dimensões usadas para avaliar o desempenho num dado 

posto de trabalho sejam realmente importantes para o desempenho do mesmo e que os padrões 

de desempenho definidos para uma dada função sejam relevantes para o alcance dos objetivos.   

Sensibilidade 

Traduz a capacidade de que, o sistema deve ser capaz de distinguir bons e maus desempenhos. 

Caso contrário, o sistema será inútil para a prossecução de objetivos de desenvolvimento e a 

tomada de outras decisões de gestão e organização de recursos humanos. 

 

Fiabilidade 

“Refere-se à consistência de julgamentos e procedimentos. Para um mesmo colaborador, as 

classificações atribuídas por diferentes avaliadores não devem ser discrepantes. Caso contrário 

o sistema não é fiável. Uma das condições para que a fiabilidade ocorra é que todos os 

avaliadores tenham a oportunidade de observar o empregado nas mesmas condições”. 

Aceitabilidade 

É o requisito mais importante, sem o qual o sistema esta condenado ao fracasso. Os 

colaboradores devem aceitar o sistema, os critérios e os procedimentos, se não acabarão por 

desconfiar do sistema e não aceitar as suas classificações, consequentemente não as tomaram 

como indicadores relevantes para mudarem comportamentos. Pior ainda, é que as decisões de 

promoção e compensação resultantes deste processo serão considerados injusto 

Praticabilidade 
Consiste na importância que os supervisores e empregados compreendem o sistema e o 

encaram como prático e útil. Por isso, é preciso que as organizações edifiquem sistemas 

simples de fácil aplicação e compreensão, para evitar resistência e desconfiança. 

Confiança 

É um dos requisitos cruciais para todos os intervenientes num processo de gestão de 

desempenho. Sem ela até as melhores intenções e práticas suscitam reservas e boicotes, 

minando todo o processo. Todavia, para que haja confiança, requer práticas de gestão e de 

liderança consistentes ao longo do tempo, transparentes, justas e respeitadoras da dignidade 

das pessoas 

Fonte: elaboração própria 

  

4.3 Como Medir o Desempenho  

“O desempenho é avaliado com base em critérios e medidas que visam diferenciar 

contributos elevados de contributos médios ou fracos para a organização” (Caetano, 

2008:32). Ainda segundo Caetano, a medição do desempenho consiste num dos fatores 

mais críticos de qualquer sistema de GD, pois os diversos níveis de desempenho podem 

revelar um caracter qualitativo ou quantitativo.  

Entretanto, a escolha de um determinado método de AD atende a determinados 

objetivos traçados com base na política de GRH. Gomes et al., (2008), destaca dois 
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grupos de métodos de avaliação: Método orientado para o comportamento e o método 

orientado para os resultados. 

 

4.3.1 Métodos Orientados para o Comportamento 

 

Ensaio Narrativo - consiste na descrição dos pontos fortes e fracos do colaborador, suas 

potencialidades e sugestões apresentadas para a sua melhoria. Porém, o uso deste 

método não possibilita fazer comparações entre departamentos ou entre indivíduos da 

mesma secção. Esta escassez de comparação inviabiliza muitas decisões sobre a gestão 

de pessoas, por isso, é mais recomendado para avaliações orientadas para o 

desenvolvimento.  

Método de Escala Gráfico - “consiste em classificar o desempenho numa escala entre 

insatisfatório e excelente relativamente a vários atributos”. Este método tem como 

principais vantagens, a facilidade de utilização, baixo custo envolvidos e a possibilidade 

de ser aplicado a diferentes funções. E, como inconveniência aponta-se que, a 

interpretação de cada atributo pode variar consoante o avaliador e alguns critérios 

podem ser ambíguos.  

Checklist Comportamental – o seu uso implica que o “avaliador seja colocado perante 

um conjunto de afirmações relacionadas com o trabalho. A tarefa consiste em pontuar o 

desempenho do colaborador, em cada afirmação com base numa escala, por exemplo de 

cinco pontos e no final somam-se as pontuações para obter a classificação do 

desempenho”.  

Método dos Incidentes Críticos – é um método que se refere apenas a acontecimentos 

com impacto significativo no desempenho. Os avaliadores descrevem regularmente 

positivo ou negativo do colaborador, incidindo a avaliação e a discussão para efeitos de 

desenvolvimento sobre estes incidentes.   

Bar (Behaviorally rating Scales) – “as escalas de avaliação ancoradas em 

comportamentos constituem uma variação das escalas de ordenação gráfica”. O seu 

maior benefício é que descreve os critérios de avaliação em termos comportamentais, 

podendo utilizar os incidentes críticos para descrever os vários níveis de desempenho. 

Este método providencia um quadro de referência comum para os avaliadores, 
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minimizando o risco de que as mesmas pontuações de diferentes avaliadores 

representem diferentes desempenhos. 

Assessemente Centers – segundo Chen e Naquin citado por Gomes et al., (2008), “são 

procedimentos estandardizados usados para avaliar dimensões baseadas em 

comportamento ou desempenho, nos quais os participantes são avaliados mediante 

diversos exercícios ou simulações”. Este método é mais utilizado para avaliar cargos de 

chefias, quadros diretivos e comerciais. Dada a multiplicidade de provas envolvidas e a 

diversidade de avaliadores, pode ser o melhor meio para aferir se determinado diretor 

tem capacidade que lhe permite assumir responsabilidades superiores.  

Segundo Chen e Naquin citado por Gomes et al., (2008), a eficácia dos assessement 

centers depende de vários fatores tais como, a correção da análise das funções e da 

consequente classificação comportamental e de competências; uso de boas técnicas de 

avaliação; diversidade de avaliação; recursos a simulações apropriados; boas 

competências e boa formação dos avaliadores; registo de comportamento, relatórios e 

integração dos dados.  

Os erros mais frequentes podem ocorrer do, fraco planeamento; fraca análise de 

funções; fraca definição das dimensões a avaliar; exercícios de má qualidade; ausência 

de pré-teste; inadequada preparação dos avaliados e o uso indevido dos resultados. 

Ordenação Simples – neste processo, “é pedido ao avaliador que descreva todos os 

empregados desde do melhor ao pior, considerando determinadas dimensões. É um 

método que pode ser utilizado em unidades orgânicas ou em empresas com poucos 

funcionários. Embora permita uma comparação para efeitos de decisões de gestão, é 

menos adequado para transmissão de feedback com impacto no desenvolvimento 

individual”. 

Comparações Emparelhadas – consistem na comparação entre os empregados, 

utilizando um critério. “A tarefa do avaliador baseia-se na escolha do melhor de cada 

par, sendo a posição individual determinada pelo número de vezes que uma dada pessoa 

foi classificada como superior”. O seu uso tem como desvantagens, o fato de facilitar o 

feedback, não podendo ser usado quando se tem muitos funcionários, devido ao, numero 

de comparações que é necessário fazer e a crescente especialização que dificulta 

comparações diretas. 
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Distribuição Forçada – neste modelo “os avaliadores são forçados a distribuir os 

avaliados segundo uma dada distribuição, por exemplo, apenas 15% dos funcionários 

podem ser atribuídas a categoria de muito bom, 35% à categoria bom, 35% à categoria 

adequada e 15% à categoria inadequada”. Este método é apropriado para fazer a 

diferenciação do mérito, com vista ao aumento da motivação dos empregados e da 

equidade da compensação variável por mérito.  

Mas também pode acarretar problemas, se a distribuição real do desempenho das 

pessoas for realmente assimétrica. Para lidar com este problema, é necessário variar as 

quotas de distribuição consoante o desempenho da unidade de negócio ou do 

departamento em causa. 

 

4.3.2 Métodos Orientados para os Resultados  

 

Gestão por objetivos (GPO) ou avaliação por objetivo (APO) – foi apresentado e 

descrito pela primeira vez, por Peter Drucker em 1954, desde então tem sido utilizado 

pela maioria das organizações (Teixeira, 2005).  

De acordo com Gomes et al., (2008:515), a GPO “representa uma medida de 

contribuição de cada empregado para o sucesso estratégico sustentado da organização. 

Uma vez definidos os objetivos de eficácia, eficiência, inovação, ética, qualidade, estes 

passam a constituir padrões em relação aos quais o desempenho é avaliado”.  

Segundo Locke et al., citados por Caetano (2008:46) um objetivo – consiste num objeto 

ou alvo de uma ação para alcançar num nível específico de realização ou de proficiência 

num determinado período de tempo. 

Caetano e Fernando citados por Loureiro (2010:28) “referem que existem quatro etapas 

na GPO: formulação dos objetivos, planeamento da ação, autocontrolo e revisões 

periódica”. 

Já Teixeira (2005) estabelece cinco fases para a GPO; estabelecimento de objetivos a 

longo prazo, definição de objetivos a curto prazo para a empresa, definição dos 

objetivos individuais, avaliação dos resultados e ações corretivas. 
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De qualquer modo, os objetivos são definidos no nível estratégico depois desdobrados 

por todos os níveis da organização, para cada direção, unidades orgânicas, pelos vários 

projetos e por cada empregado. Entretanto, para que os objetivos sejam mobilizadores e 

conducentes a melhorar o desempenho, estes devem ser específicos, mensuráveis, 

acessíveis, realísticos e com prazos definidos (Gomes et al., 2008).  

Geralmente, os objetivos são definidos de forma negociada, isto é, envolvendo os 

colaboradores. Mas nem sempre funciona assim, especialmente em culturas de grande 

distância de poder, ai os objetivos são impostos e passivamente aceites pelos 

colaboradores. Por outro lado, o funcionário deve receber feedback ao longo do período 

de avaliação, para saber qual tem sido a sua progressão e no final do período 

confrontam-se os objetivos alcançados com os previstos.  

Aponta-se como fatores de risco, a emergência de aspetos externos e/ou inesperados, 

que podem condicionar o alcance dos objetivos; a focalização excessiva nos objetivos 

individuais em detrimento da cooperação em prol da equipa e a focalização formal nos 

objetivos definidos reduz os comportamentos de cidadania organizacional, Rego citado 

por (Gomes et al., 2008). 

Para Camara et al., (1998: 259 a 260), apesar de a APO não estar isento de críticas, esta 

abordagem representa “ainda hoje o pilar em que a generalidade das empresas assenta o 

seu Sistema de Avaliação de Desempenho”, na medida em que apresenta como 

princípios basilares, a noção de que as organizações estabelecem objetivos permanentes 

(relacionados com o domínio da função materializados na competência técnica e nas 

dimensões comportamentais) decorrentes da sua missão e do seu plano estratégico e 

objetivos de curto prazo (associados aos fatores de sucesso através dos objetivos 

anuais). 

De acordo com Fernandes (2007) o sucesso que o método de GPO tem apresentado nas 

organizações deve-se ao fato de este método envolver todos os membros da organização 

num processo de “definição de objetivos em cascatas”.  

 

Balanced Scorecard “BSC”ou Painel Equilibrado de Gestão Estratégica (PEGE)  

De acordo com o Gomes et al., (2008:517), o BSC foi desenvolvido por Robert Kaplan 

e david Norton “é um instrumento de medição do desempenho organizacional que, à 

tradicional perspetiva financeira, acrescenta critérios referentes aos clientes, aos 
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processos internos e à aprendizagem e crescimento, numa cadeia de relação causa-

efeito”: 

Na categoria cliente inserem-se medida especificas de desempenho relativamente ao 

cliente, como tempo, qualidade de serviço ou custo; na ótica dos processos internos, o 

foco é colocado nas competências, processos e decisões com maior impacto nos 

resultados organizacionais; na perspetiva da inovação ou da aprendizagem e 

crescimento, a ênfase é colocada no tempo necessário para desenvolver novos produtos, 

nos resultados de inovação em relação aos concorrentes e noutros aspetos relacionados 

com a capacidade organizacional e renovação, melhoria e aprendizagem; a ótica 

financeira responde aos interesses dos investidores e representa o resultado do 

desempenho nas categorias anteriores; 

Figura 4 - As quatros perspetivas do modelo de balanced scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Loureiro (2010:33) 

 

BSC “é um método de avaliação e de medição do desempenho baseado em resultado e 

tipicamente utilizado para avaliar unidades de negócios e seus gestores, mas pode 

generalizar-se a todo os níveis da hierarquia”. Segundo Bhatnagar citado por Gomes et 

al., (2008) quando usado como método de avaliação de desempenho a sua finalidade é 

traduzir a visão e os objetivos da organização em termos operacionais, desde da gestão 

do topo até as atividades quotidianas. 

Visão e 

Estratégia 

 

 

Perspetiva Financeira 

“Como é que nos devemos 

apresentar aos nossos 

acionistas ” 

Prespetiva da aprendizagem e 

desenvolvimento 

“Como é que devemos 

sustentar a nossa capacidade de 

mudar e melhorar? ” 

Perspetiva dos Clientes 

“Como é que nos devemos 

apresentar aos nossos clientes ” 

Perspetiva dos Processos 

Internos 

“Em que processo de negocio 

devemos atingir a excelência?” 



30 
 

“Atualmente o BSC apresenta-se como um forte modelo de gestão estratégica e, é 

utilizado nas empresas como ferramenta de gestão, o que levou muitas empresas de 

sistemas de formação a desenvolverem soluções informáticas que suportam este 

modelo. Estas soluções permitem auxiliar os gestores através de inúmeras funções 

como, relatórios e gráficos, providenciar uma visão geral e imediata do estado da 

organização, identificar as causas de medidas tomadas, possibilitar a implementação de 

ações corretivas e, ainda, criar uma ligação com o processo de GD vigente na 

organização” (Loureiro, 2010). 

Esta demonstração não esgota os vários métodos existentes, pois cada organização 

ajusta os métodos tendo em conta as suas necessidades. No entanto, de nada adianta 

conhecer profundamente os instrumentos de avaliação, estar comprometido com os 

resultados e desejar transformações organizacionais a partir da sua utilização, se o seu 

objetivo não for o de servir como “pedra angular da gestão de RH”, isto é, proporcionar 

a melhoria contínua e da satisfação dos intervenientes. Para isso é necessário haver 

sempre um feedback para o avaliado. 

 

4.3.3 Entrevista de Feedback e de Planeamento 

 

Consiste numa reunião entre avaliador e avaliado e segundo Caetano (2008) possui dois 

objetivos, primeiro centrado no feedback sobre o desempenho no período anterior e 

outro focalizado no planeamento do período seguinte”, o que implica que, a entrevista 

deve ser estruturada de acordo com os novos objetivos.  

Segundo o mesmo autor o feedback deve ser dado ao longo do ano e as vezes de uma 

maneira informal ligado a acontecimento específicos, porque só assim, os avaliados 

poderão evitar erros e repetir ações positivas. Depois reforçar os aspetos positivos ou 

negativos na avaliação formal de desempenho.  

Para Gomes et al., (2008) durante a entrevista de avaliação podem também ser 

discutidas o conteúdo da função, os hábitos de trabalho, a formação realizada e a 

necessária, as relações no seio da equipa, condições físicas de trabalho e o próprio 

desempenho do superior. Os dois intervenientes deste processo, contribuem para a 

identificação de meios que permitam melhorar o desempenho. 
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Para que o feedback seja eficaz no sentido de contribuir para a melhoria do desempenho 

é fundamental que tenha um carácter descritivo, ser específico e assinalar 

comportamentos ou aspetos de desempenho e não generalizações. É fundamental 

também, que durante esta entrevista “sejam alinhados os parâmetros de desempenho do 

colaborador com os objetivos da organização e da unidade orgânica em que está 

inserida, bem como, estabelecer critérios que serão utilizados para a avaliação de 

desempenho ao período seguinte” (Caetano, 2008:70). 

 

4.4 Fontes de Avaliação do Desempenho  

 

Tradicionalmente, a avaliação de desempenho era feito pela chefia direta, atualmente 

outros intervenientes têm feito parte do processo. A escolha da fonte da avaliação 

depende “contudo dos objetivos a que se pretende chegar e, sobretudo, em função dos 

resultados que permite obter, a melhorar a relação entre os custos associados, os 

recursos afetos e o tempo disponível” (Sousa, 2006:127). Entretanto, qualquer que seja 

o processo, um sistema de avaliação de desempenho deve ser concebido e utilizado mais 

para detectar e premiar sucesso, do que para detectar e punir fracassos (Rocha, 1997). 

Quanto as fontes de avaliação mais comuns destacadas por (Gomes et al., 2008:500) 

são: 

Chefia Direta - “tende-se a presumir que a chefia direta tem maiores oportunidades para 

observar o desempenho dos indivíduos submetidos a avaliação e, também que melhor o 

conhece”. Alem do mais, a chefia direta é geralmente o responsável pelas decisões de 

promoção e transferência, visto que, ele poderá efetuar uma avaliação precisa dos seus 

subordinados uma vez que ganha com a melhoria do desempenho deste e perde com o 

seu mau desempenho. Este método apresenta desvantagens, pelo facto de algumas 

funções pela sua natureza serem difíceis de observar pela chefia direta. Outro problema 

resulta, do enviesamento avaliativo, por efeitos de preconceito ou de favoritismo 

distorcendo a avaliação e retirando a perceção de equidade do sistema. 

Técnico do Departamento de Recursos Humanos -para Torrington citado por Gomes et 

al., (2008), em casos particulares (por exemplo, indivíduo que depende de mais do que 

uma chefia e/ou adstrito a diferentes projetos e funções) a avaliação pode ser feita por 

um técnico do DRH. Esta escolha pode ser problemática, visto que o técnico de RH 
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poderá ter um conhecimento distante do desempenho do avaliado, fazendo com que, a 

legitimidade do processo seja questionada pelos avaliados. Para que isso, não aconteça, 

é preciso uma forte coordenação entre todos os responsáveis dos projetos ou tarefas a 

que está afeto ao colaborador. 

Colegas/Pares  - “é mais utilizado nas profissões em que pode ser difícil a chefia direta 

observar o desempenho dos funcionários (por exemplo, vendedores, professores). Para 

contornar as dificuldades podem utilizar-se indicadores objetivos de desempenho 

(exemplo, volume de vendas) ou a avaliação pelos pares”. No entanto, este método de 

avaliação está sujeito a potenciais enviesamentos, porque nas organizações com forte 

espírito de grupo e coesão, os colegas podem evitar más pontuações entre si, 

inflacionando as avaliações. No entanto, nas organizações onde a competição é elevada 

a avaliação pelos colegas podem ser distorcidas. Por isso, é comum combinar a 

utilização deste método com outras fontes de avaliação. 

Subordinados - segundo Walker e Smither citado por Gomes et al., (2008), este método 

pode ser importante instrumento para o desenvolvimento do supervisor. São os 

subordinados que melhor sabem se o chefe é realmente eficaz a delegar ou comunicar, e 

também são os que melhor conhecem o seu estilo de liderança, a qualidade do seu 

planeamento, organização do trabalho, capacidade de criação e espírito de equipa. 

Todavia, este método pode ser muito parcial, no sentido em que os subordinados têm 

acesso apenas a uma parte do trabalho dos superiores. Por outra, os subordinados podem 

inibir-se por medo ou reverência de atribuir fracas cotações aos seus superiores. Este 

risco é mais elevado nos países onde a distância de puder é acentuado. Os subordinados 

também podem usar a avaliação quando esta é anónima para retaliar o superior. 

Autoavaliação - é uma forma útil de avaliação, sobretudo em aconselhamento e 

desenvolvimento pessoal, porque ao tomar consciência daquilo que fez e do que poderia 

ter feito, o indivíduo que se autoavalia sente-se mais motivado e responde de forma 

mais espontâneo. Todavia, este método não pode ser usado para tomar decisões sobre 

promoções e compensações, porque os indivíduos tendem a atribuir-se notas altas. Por 

estas razoes, a autoavaliação deve ser complementada com outras avaliações. 

Clientes - este modelo permite que o cliente externo intervenha no processo de 

avaliação. Apesar de não se esperar coincidências de os objetivos entre os clientes e a 

organização a informação proporcionadas por estes elementos externos pode ser de 
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grande utilidade para promoções, necessidade de formação ou transferência. Em 

contrapartida, o uso deste método é dispendioso, porque não se consegue ter respostas 

sistemáticas dos clientes, as opiniões espontâneas limitam-se geralmente às situações 

muito negativas (mau serviço) ou muito positivas. Para melhor informação deveram ser 

utilizadas fontes adicionais, como o cliente mistério, para avaliar e melhorar a qualidade 

dos serviços e atendimentos (Gomes et al., 2008). 

 

Avaliação 360º - é uma prática que combina diversos avaliadores e que se pode utilizar 

diferentes critérios de avaliação para avaliar um colaborador. O seu uso pode servir 

para; tomada de decisões sobre promoções, remunerações ou mudanças de posto de 

avaliado e o desenvolvimento de competências. 

Por usar diversos avaliadores a informação é obtida através de diversos formulários e 

processada eventualmente pelo DRH. O resumo dos resultados é depois entregue ao 

chefe direto que tem a função de fornecer feedback, discutindo com o avaliado os 

pontos fortes e fracos procurando perceber as razões dos comportamentos e estabelecer 

planos de desenvolvimento e melhoria. 

Apesar de ser, um processo exigente, este tipo de avaliação tem como vantagem a 

possibilidade de o avaliado saber qual tem sido o seu desempenho, tendo em 

consideração diversas perspetivas, o que lhe pode permitir melhorar o seu desempenho. 

Entre as principais desvantagens temos, a falta de um teste piloto, ausência de 

envolvimento das partes interessadas no processo, comunicação insuficiente entre as 

pessoas envolvidas no processo, violação da confidencialidade e o facto de tratar o 

sistema como um fim em si mesmo e não como um processo e ausência de medição da 

eficácia do processo. 

Entretanto, para além de definir quem avalia o desempenho, é importante não esquecer, 

o fato de o processo de AD estar suscetível a erros. Segundo, Sousa (2006) e Smith 

citado por Bilhim (2009) a única maneira de evitar estes erros e cultivar um clima de 

justiça e equidade é investir na formação dos avaliadores, porque pode ajudar a 

melhorar as distorções involuntárias que se podem cometer no processo de avaliação, 

nomeadamente: 
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Tabela 3 - Exemplos de erros comuns na formação de juízo avaliativo 

 

Tipos de Erros Caracterização 

Efeito de halo  
Tendo uma opinião fortemente positiva acerca de uma caraterística do 

colaborador, o avaliador julga as restantes caraterísticas do mesmo modo; 

Efeito horn  

Tendo uma opinião fortemente negativa acerca de uma caraterística do 

colaborado, o avaliador julga as restantes caraterísticas de modo igualmente 

negativo   

Tendência Central  O avaliador usa as pontuações intermédias em todas as matérias sob avaliação  

Severidade O avaliador atribui sistematicamente pontuações baixas  

Leniência/complacência  O avaliador atribui sistematicamente pontuações elevadas 

Erro de atribuição  
O avaliador considera que a conduta do colaborador se deve a caraterísticas 

pessoais e descura os fatores da situação  

O protótipo de 

“empregado ideal” 

O avaliador avalia o colaborador em função do grau em que ele corresponde ao 

seu protótipo “empregado ideal” e não em função do desempenho no cargo 

ocupado pelo colaborador 

Efeito similitude 
O avaliador aprecia positivamente os colaboradores semelhantes a ele e mais 

negativamente os que são diferentes  

O efeito das expectativas 

prévias  

O desempenho do colaborador é julgado em função das expectativas prévias. 

Assim, perante dois colaboradores com o mesmo desempenho real, avalia melhor 

aqueles de quem tinha mais fraca expectativas iniciais  

Efeito de comparação  

O avaliador aprecia os colaboradores em função da comparação com outros. Com 

isso, colaboradores com o mesmo desempenho podem obter classificações 

diferentes  

Profecia Auto 

confirmadora 

As fracas expectativas de desempenho que o avaliador projeta sobre o 

colaborador, pode traduzir-se no seu real menor desempenha, em contrapartida as 

boas expectativas traduzem em melhor desempenho 

Estereótipos  
O avaliador é influenciado por estereótipo relacionados com o género, a idade, a 

raça e as habilitações académicas  

Inveja/receio de 

promover potencial 

concorrente  

O avaliador avalia negativamente o colaborador porque, pressente que ele é 

competente, empenhado, por medo de criar um concorrente 

Efeitos emocionais  Estados emocionais diferentes geram avaliações diferentes 

Fadiga/rotina 
Perante uma grande quantidade de avaliações simultâneas, o avaliador pode ser, 

menos rigoroso e distorcer as considerações sobre o avaliado  

Incompreensão dos 

fatores de avaliação  

Por incompreensão do sentido do fator, o avaliador realiza uma apreciação errada 

das qualidades do avaliado. Este efeito deve ser distinguido daquele em que o 

fator é realmente mal redigido 

  Fonte: Gomes et al. (2008:522)  

 

4.5 Sistema de Avaliação do Desempenho Face à Gestão de Recursos Humanos  

 

Segundo Sousa (2006:136) “a avaliação de desempenho, não raras vezes, acaba por ser 

o motor de todas as outras práticas de GRH, sobretudo em pequenas e médias empresas, 

isso acontece, porque a sua estrutura de relações, com outras práticas de GRH é intensa 

e confere-lhe, muitas vezes, suporte e sentido”.  
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Por isso, é que Caetano (2008:92) defende que para sua conceção é “essencial ter em 

atenção a sua interação com cada um dos outros sistemas de GRH, de modo, a 

implementar as necessárias alterações em cada um deles, mantendo ou melhorando a 

sua integração”. Por outro lado, é necessário também que a sua conceção seja liderada 

pela unidade de GRH, com apoio de várias entidades de modo, a criar um projeto 

alargado envolvendo todos os intervenientes. 

Entretanto, segundo Sousa, o sistema AD, pode receber contributo de algumas práticas, 

como; o recrutamento e seleção – a avaliação efetuada a quando da seleção do 

colaborador, poderá auxiliar na aferição dos critérios de avaliação; a análise de 

descrição – a avaliação de desempenho tem como base uma análise funcional; gestão 

de competências - a formação recebida pelo colaborador pode proporcionar informações 

importantes para o processo de avaliação; e por último o desenvolvimento de carreiras – 

a AD pode contribuir para a progressão na carreira.  

 Por outro lado, a AD pode facultar informações a várias áreas, ou seja, serve para 

validar os métodos de seleção usados pela empresa porque, se os indivíduos recrutados 

forem avaliados com um desempenho inferior ao esperado, pode pressupor-se que as 

metodologias devem ser melhoradas; auxilia na administração de recompensas de 

acordo com as performances, permitindo que o colaborador progrida na escala salarial, e 

também premiar os bons desempenhos; ajuda a identificar o potencial dos candidatos 

para a posterior construção de planos de carreiras e de sucessões e diagnosticar as 

necessidades de formação para uma melhoria do desempenho do colaborador. 

Figura 5 - Influencia da avaliação do desempenho sobre a gestão de recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

      

 Fonte: (Sousa, 2006, p. 136) 
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5 Angola - Breve caracterização 

 

Angola é um país da costa ocidental da África Austral ao Sul do Sahara, com uma 

superfície territorial de 1.246,700Km
2 

é o terceiro maior país de África, possui uma 

fronteira marítima de 1650Km e a terrestre 4.837Km. O país é limitado ao norte e ao 

leste pela república democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e ao 

oeste pelo oceano atlântico.
7
   

Com cerca de 18,5 milhões de habitantes
8
, sendo a sua maioria de origem Bantu, 

Angola é constituída por18 províncias com um clima tropical húmido. Para além do 

povo Bantu existem ainda os povos Koissam e Bosquímanes.
9
 Apesar de existirem mais 

de 20 línguas nacionais (dialectos), o português é considerado com a língua oficial. 

Quanto as línguas nacionais destacam-se o Kimbundo, Umbundo, Kikongo, Tchokwe, 

Kwanyama e o Nyaneca por serem as mais faladas e, sobretudo de culturas 

heterogéneas.  

Figura 6 - Mapa de Angola 

 

Fonte: http://www.spanport.ucsb.edu/faculty/mcgovern/Angola/angola.html 

Segundo Redinha (2009) os Bantus em geral têm sido definidos, como um grupo de 

povos que serve de qualquer forma da raiz ntu para qualificar as pessoas humanas. Os 

Bantus Angolanos estão divididos em 9 grupos etnolinguísticos: kikongo, kimbundu, 

Tchôkwe, Mbundo, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambó, Herero e Xindonga, que por 

                                                           
 
7
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola 

8
 http://databank.worldbank.org 

9
 http://www.ritosdeangola.com.br/page.php?93 

http://www.spanport.ucsb.edu/faculty/mcgovern/Angola/angola.html
http://databank.worldbank.org/
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seu turno estão subdivididos em cerca de 100 subgrupos, tradicionalmente chamados de 

tribos.
10

  

Segundo Augusto (2010:24), “Angola é um dos países mais ricos da África Subsariana, 

devido à existência de reservas de petróleo fato que o torna num dos maiores 

exportadores de petróleo. O país conta ainda com outros recursos tais como capacidades 

hidroelétricas, diamantes e minerais. Dispõem também, de grandes extensões de terra 

cultiváveis, importantes áreas florestais, recursos no sector da pecuária e zonas ricas em 

pesca”. 

   

5.1 Historia Recente  

 

Atualmente, o país tem vivido dias de paz desde que foi decretado o cessar-fogo entre o 

Governo e a Unita, em Abril de 2002, que pôs termo há mais de 25 anos de guerra civil 

ininterrupta. Com o alcance da paz, a abundância de recursos naturais e o programa de 

reconstrução nacional, transformaram o país num el dourado, atraindo cada vez mais 

investidores nacionais e estrangeiros em variadíssimas áreas
11

. 

A nível institucional o governo tem levado a cabo várias reformas na administração 

pública, incorporando novos instrumentos de gestão de recursos humanos, 

nomeadamente a “a implementação de um sistema de avaliação do desempenho dos 

funcionários públicos”.  

A avaliação de desempenho vem como uma aposta para o Estado fornecer serviços de 

qualidade aos cidadãos, não apenas pelo uso das novas tecnologias, mas investindo no 

capital humano. Apesar da introdução de algumas reformas estruturais importantes, o 

país enfrenta agora a árdua tarefa de canalização de fundos para a reconstrução de 

infraestruturas e a redução da pobreza
12

. 

 

 

                                                           
10

 http://www.netangola.com  10/04/2011 
11

 Os investidores estrangeiros levam consigo práticas e técnicas pouco ou não conhecidas da maioria dos 

colaboradores angolanos 
12

 http://www.oecd.org/dataoecd/29/58/35350793.pdf 

http://www.netangola.com/
http://www.oecd.org/dataoecd/29/58/35350793.pdf
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5.2  Gestão do Capital Humano 

 

Nas últimas décadas o capital humano tem constituído uma prioridade política, 

económica e social para a generalidade das economias do mundo e, em particular, para 

as ditas “nações industrializadas” (Teixeira, 1999:35).  

“Esta ênfase no capital humano, enquanto fator crítico para o desenvolvimento 

económico, não é contudo uma novidade. Já nos anos 60, Schultz, Becker, Mincer e 

Nelson e Phelps citados por Teixeira (1999) apontavam para a enorme importância do 

“investimento nas pessoas”.  

Segundo Schultz citado por Teixeira refere-se a isto de uma forma emblemática, 

dizendo que,“omiti-los (investimento em capital humano), no estudo do crescimento 

económico, é como tentar explicar a ideologia soviética sem Max.” 

No entanto, de acordo com Teixeira (1999: 27) “os modelos de crescimento endógeno, 

emergentes das contribuições pioneiras de Romer e Lucas, ao ultrapassarem os limites 

do progresso tecnológico exógeno implícitos no modelo neoclássico tradicional (ou 

modelo de Slow), colocam a acumulação do capital humano como fonte do crescimento 

económico”.  

Por isso, para Schultz citado por Moura (2000: 53) “o termo capital humano foi 

originariamente desenvolvido como uma tentativa de explicação do crescimento 

económico através do resultado do investimento nas pessoas por meio da educação”. 

De acordo com Odiorne também citado por Moura (2000: 51) os empregados 

constituem um ativo e possuem valor. Na mesma linha de pensamento (Moura, 2000), 

diz que, além deles constituírem um ativo e possuírem valor, podem ser geridos, em 

grande parte, do mesmo modo que uma carteira de ações ou seja, de forma a manter ou 

aumentar o seu valor na organização.  

Segundo, Teixeira (1999) o capital humano possui dois importantes papéis: 

 No âmbito da teoria endógena, tal como ressaltam a contribuição seminal de 

Becker e os desenvolvimentos de Lucas, o capital humano é um input produtivo 

(à semelhança do capital físico e do trabalho). O crescimento económico deriva, 

assim, do crescimento desse input e as diferentes taxas de crescimento entre 
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países refletem essencialmente as respetivas diferenças no ritmo da acumulação 

do capital humano; 

 Em segundo lugar e, talvez a mais importante, o papel do capital humano 

apontado inicialmente por Nelson e Phelps e reformulado pelas novas teorias de 

crescimento, diz respeito ao impacto positivo que ele tem na capacidade da 

economia em inovar (traduzido, portanto, na criação de novos ou melhores 

produtos/serviços, ou na descoberta de novos processos/tecnologias) e em se 

adaptar as constantes mutações tecnológicas. 

 

5.3 Cultura Angolana  

 

Embora tenha sido influenciada pela cultura portuguesa, Angola é um país com 

diferenças culturais regionais e subculturas típicas de cada região, portanto não seria 

justo pensar a cultura angolana de forma fragmentada, mas sim como a integração de 

todos esses traços culturais.  

A existência de varias subculturas, faz com que muitos defendem a ideia de que, em 

Angola existem tantas culturas, quanto os grupos etnolinguísticos. Assim, existe a 

cultura Bacongo, Kimbundo, Nganguela, Obundo etc. Sendo assim, pode se dizer que o 

uso do termo “cultura angolana” é por comodidade linguística, (Manuel, 1998). O autor 

ainda defende, que, a cultura angolana não é a simples soma das várias culturas 

regionais, mas sim, a integração das várias culturas, ou melhor o entrelaçamento dos 

diferentes traços culturais regionais formando uma cultura mais representativa, refletida 

numa identidade cultural e numa personalidade base própria.  

 

É difícil exprimir um conceito de cultura angolana porque “da cultura de um povo pode 

ou deve-se apreender em geral a noção, o sentido, o conceito, mas não exatamente 

exprimir um conceito” (Victor, 1973:44). Mas, no 1º Encontro dos Escritores 

Angolanos, em resposta ao quesito “como definir a cultura angolana”, és os termos da 

resposta aprovados neste encontro, “... a cultura angolana é um resultado duma 

realidade circunstancial, fundamentalmente europeia, e de uma realidade 

circunstancialmente africana que para essa cultura angolana concorrem e nelas se 

integram”, (Victor, 1973:44).  
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 A influência portuguesa na cultura angolana (hábitos alimentares, língua, utensílios, 

festas religiosas…) fez com que, Neto (1980:43) no seu discurso sobre a cultura 

nacional, alertasse para o facto de ainda haver incerteza nalguns círculos de intelectuais 

da sociedade angolana, sobre o facto de a cultura portuguesa ser considerada como a 

emanação cultural do povo angolano, afirmando o seguinte: “evidentemente, a cultura 

não pode inscrever-se no chauvinismo, nem pretender evitar o dinamismo da vida. A 

cultura evolui com as condições materiais e em cada etapa corresponde a uma forma de 

expressão e de concretização de atos culturais. A cultura resulta da situação material e 

do estudo do desenvolvimento social. E no contexto angolano, a expressão cultural 

resulta, senão de cópia – por enquanto –, pelo menos do resultado de uma aculturação 

secular, refletindo a evolução material do povo, que de independente se tornou 

submisso e completamente dependente para voltar a ser independente em novas 

condições. Há que recorrer de novo à nossa realidade, sem chauvinismo e sem 

renunciarmos à nossa vocação universal”. 

Angola, com o seu povo alegre, aventureiro e festeiro, a sua cultura difere-se muito de 

outros países africanos, principalmente os que não foram colonizados pelos 

portugueses. A forma de viver meio ocidental, meio africano é fruto da convivência 

(forçada ou não) de africanos e europeus dando origem a uma nova sociedade (Manuel, 

1998).   

É difícil falar da cultura angolana por causa da pluralidade dos povos, para os efeitos em 

questão neste trabalho, a ideia de “cultura” irá incluir apenas os valores e as crenças que 

de algum modo, são comuns a todo território nacional.  

 

5.3.1 Valores Culturais 

O dicionário de língua portuguesa Verbo – define “valor como sendo aquilo que é 

considerado bom, belo, verdadeiro segundo um juízo baseado em padrões sociais, 

culturais e morais de uma sociedade”. Valores culturais/sociais são “conceitos, modos 

de agir das pessoas” (Vaza, 2008:1232). Se diferem de uma pessoa para outra e através 

deles cada um expressa seus sentimentos, suas críticas, sua forma de ser e de ver o 

mundo. 
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Os valores estão interligados aos costumes e, “são adquiridos na sua maioria durante os 

dez primeiros anos de vida, através da observação e imitação dos adultos e de outras 

pessoas mais do que por doutrinação”. Por isso, é que a maioria das crianças ate aos 10 

anos de idade, tem o seu sistema básico de valores solidamente adquiridos, tornando-se 

muito difícil modifica-los após essa idade, pelo facto da sua aquisição precoce. É-nos 

difícil falar sobre eles, pelo facto de não serem diretamente percetíveis do exterior. 

Podem apenas ser deduzidos através da forma como as pessoas atuam face as várias 

circunstâncias (Hofstede, 2003:30). 

Esta aquisição começa no seio da família13. A escola desenvolve os valores da família e, 

emana outros e continua no local de trabalho, sendo o comportamento do trabalhador 

uma extensão do comportamento que adquiriu quer no ambiente familiar ou escolar, 

(Hofstede, 2003). “Uma pessoa age do modo que age em resposta aos valores que o 

guiam” (Camara et al., 1997). 

Mas o processo de interiorização é complexa e multidimensional, existindo pelo menos 

três compostos de variáveis que provavelmente diferirão de criança para criança, 

(Titiev, 1969:279): 

1) Variável biológica - não se pode afirmar que cada neonato começa a vida 

exatamente com os mesmos genes e com mesmos equipamentos inato. Isto pode 

ajudar a compreender os diferentes graus de aceitação ou limiares de frustração 

que têm sido observados em bebés e experiências com crianças muito pequenas, 

que têm provado que eles reagem de maneira diferente a estímulos que 

fisicamente são precisamente iguais; 

2) Variável sociológica - cada nova criança que nasce numa família ocupa um lugar 

diferente em relação aos irmãos e enfrenta os pais em diferentes graus de idades 

e experiencia destes;  

3) Variável cultural - os padrões diferem de uma unidade social para outra, e 

nenhum esquema de vida do grupo fica estático. Assim, aquilo que uma criança 

a princípio aprendeu a encarar como mau pode mais tarde aprender aceitar como 

conveniente;  

                                                           
13

 A família socializa a criança com valores do bem em oposição do mal, do que deve fazer e do que não 

deve fazer 
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Atualmente, quando se diz que as culturas nacionais no mundo moderno se estão a 

tornar mais semelhantes, a evidência utilizada é normalmente ao nível das práticas: as 

pessoas vestem-se de forma semelhante, compram os mesmos produtos e usam as 

mesmas palavras de moda, veem os mesmos programas de televisão, mas o nível mais 

profundos que são os valores, continuam a revelar diferenças importantes entre nações, 

(Hofstede, 2003). Em seguida, serão enumeradas alguns valores da cultura angolana: 

A família é sagrada 

Para Altuna (1985:111) a primeira célula social bantu é a família, pois constitui um dos 

princípios vitais que dão sentido e consistência a sua vida. De acordo com o referido 

autor, quando se fala de família bantu, não implica apenas família nuclear
14

, mas 

compreende a família alargada, isto é, a família estende-se para além da 

consanguinidade e da afinidade
15

. “A família alargada consolida o valor mais estimado 

e desejável, pois que engendra a solidariedade e fundamenta um humanismo sadio”. Por 

isso, “a ideia personalista europeia do matrimónio e o seu sistema de vida familiar não 

se coadunam com a ideia basilar bantu de família” (Altuna, 1985:1 

Respeito pelos mais velhos 

De acordo com Altuna (1985) os mais velhos como chefes de família/tribo fazem a 

ligação direta entre os antepassados, presentes na vida comunitária cuja influência, 

benéfica ou nefasta deve ser cuidada. A eles se deve todo o respeito e obediência, não 

podem ser tratados por tu e, nem contrariados. Por isso, nas nossas famílias é comum 

tratar o irmão mais velho de “mano”, um vizinho (a) por “tio” “tia” ou uma idosa de 

“avó”. Nas organizações também nota-se esta cultura de respeito ao superior 

hierárquico.  

Solidariedade 

Segundo Altuna (1985:197), a solidariedade bantu “é uma exigência natural, e 

sobretudo estrutural da sua filosofia e religião”. “Fundamenta-se numa unidade de vida 

na relação reciproca entre os descendentes dum idêntico antepassado, e estende-se numa 

fraternidade indissolúvel originada no sangue posto a circular pelo epónimo”. 

                                                           
14

 O grupo familiar que inclui apenas parentes em primeiro grau (pai e filhos), (Hofstede, 2003) 
15

 Inclui parentes em segundo e terceiro grau ou mais, tais como avós, tios e primos e/ou amigos de longa 

data 
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Atualmente, a solidariedade é uma caraterística ainda muito presente, no dia-a-dia, 

compreende a partilha de alimentos
16

, de sentimentos entre parentes, vizinho e amigos 

principalmente nos momentos difíceis ou de infelicidade
17

. “O bantu sabe que necessita 

dos outros e que eles o necessitam também. Tem consciência de que é útil e 

imprescindível” (Altuna, 1985:198). 

Hospitalidade  

O povo bantu também é conhecido pela sua hospitalidade, porque segundo Matias et al. 

(S/A) a receção de um hóspede conhecido é um momento de grande entusiasmo e de 

grande emoção. O referido autor diz ainda que, quando se trata de um hóspede 

desconhecido, que pretende descansar, pedir informações a respeito da sua viagem ou 

deseja alimentar-se, este também é bem recebido, ficando aos cuidados do soba ou do 

coordenador. Mas nos últimos tempos, não se tem notado muito esta prática, pelo 

aumento da violência e assaltos. Por outro lado, devido a existência de estabelecimentos 

hoteleiros. 

 

5.3.2 Crenças  

A feição religiosa dos povos Bantus de Angola apresenta nas suas linhas gerais as 

caraterísticas dos Bantus em geral, onde a crença em seres espirituais, almas ou 

espíritos, constitui o elemento básico e original, (Rendinha, 2009). Para além destas 

crenças, confronta-se a existência do cristianismo implantado em Angola pelos 

portugueses na época da colonização. Por isso, é evidente que, o povo angolano também 

acredita no ser criador de todas as coisas “Deus Supremo”
18

.  

As manifestações religiosas são acompanhadas de ritos sacrificiais que variam na sua 

liturgia de tribo para tribo, onde são cultuados os antepassados, conquanto a sua 

essência cultural mantém-se idêntica. Como escreveu Herskovits “the fetish is the 

                                                           
16

 É prática comum entre vizinhos na falta de, sal, óleo, açúcar ou qualquer outra coisa, pedir ao vizinho   
17

 Tratando-se de uma aldeia, a situação é extrema, pois neste dia, praticamente não há produção, porque 

a maioria vai ao óbito. No caso, de se tratar de uma família com muitas dificuldades económicas, há 

recolha de donativo (dinheiro, comida), no bairro para a família enlutada; 

18
 O nome Deus varia de região para região. Em Cabinda dizemos Nzambi  
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religion of Africa the ancestral cult is the base of the african religion
19

” (Rendinha, 

2009:366).  

Referindo-se ainda ao Rendinha (2009:366), o autor descreve a crença dos angolanos, 

começando por Deus nas alturas, “Deus reina, os antepassados governam, as divindades 

secundárias ajudam, as magias completam e as superstições previnem”. 

Entre as crenças destacam-se a magia, de acordo com Frazzer citado por Rendinha 

(2009) pressupõe leis imutáveis pelas quais o homem pode manipular o sobrenatural. 

Segundo Altuna (1985:537) a magia divide-se em magia defensiva/boa “procura 

desencadear forças compensadoras, que neutralizam ou protegem contra as ações 

maléficas” e tipicamente praticado pelos adivinhos/curandeiro
20

. A magia ofensiva é 

utilizada pelos feiticeiros “para atacar “comer” a vida de outrem vivente”.  

O adivinho tem a função de descobrir o porque de um certo acontecimento, (por 

exemplo, doença, falta de emprego, insucesso escolar…) e de castigar
21

 aquele que 

causou o mal ao seu cliente. Por isso, “a sociedade não só admite esta magia boa, mas 

considera-a mesmo imprescindível para restabelecer a harmonia individual e social” 

(Altuna, 1985:538).  

Ainda segundo Altuna, o adivinho, também pode desempenhar funções de curandeiro
22

 

é o “médico tradicional”, “embora os seus diagnósticos e terapias parecem suspeitas, 

temos de admitir que não podem ser de outra forma numa sociedade em que a doença 

tem uma causalidade mística e só magicamente pode ser curada”. A função do 

curandeiro é de sarar enfermidades provocada pelo feiticeiro
23

 que pode ser (um 

parente, amigo, colega ou vizinho…).  

Já o feiticeiro atua às ocultas, realiza ações mágicas clandestinamente e são todas 

imorais, não se conhece o grau do seu puder, o local e o momento em que lança o 

feitiço, por isso, se considera que é uma ação mágica invisível que provoca medo no 

seio da comunidade (Altuna, 1985). Se alguém quiser fazer mal a alguém recorre ao 

serviço do feiticeiro para enfeitiçar a outra pessoa.  

                                                           
19

 “O fetiche é a religião da África, o culto ancestral é a base da religião africana” 
20

 Nganga na língua nacional de Cabinda 

21 Significa que, magicamente ele pode matar ou fazer adoecer aquele que faz mal ao seu cliente 

(Altuna:1985) 
22

 A maior parte das vezes o adivinho é curandeiro e, assim, esta designação implica especialização 

curativa (Altuna, 1985:583) 
23

 Na língua nacional de Cabinda denomina-se ndotchi  
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O povo angolano revela-se muitas vezes aprisionados às suas crenças, ora pelo temor, 

ora por superstições primárias, (Rendinha, 2009). Mas a razão fundamental para a 

crença nos feiticeiros, segundo Evans-Pritchard citado por Mair, (1979:232) “é a 

necessidade de justificar os infortúnios imerecidos onde não se reconhece que estes 

podem ocorrer por acaso, é um modo totalmente lógico de explicar acontecimentos. 

Independentemente dos seus valores e das suas crenças, a cultura angolana não pode ser 

julgada cientificamente como sendo pior ou melhor do que a outras, mas sim, tem de ser 

examinado em seus proprios termos, porque não axiste uma medida absoluta ou um 

padrão externo de caracter livre de cultura, que sirva como ponto de referência na 

comparaçao com outras culturas (Keesing, 1961). É, daí que resultou uma posiçao 

chamada de relativismo cultural ou relatividade cultural.   

Para Hofstede (2003:22) “o relativismo cultural não implica inexistência de normas para 

o individuo ou para a sociedade onde está inserido. Requer simplesmente a suspensão 

de juízos de valor quando se lida com grupos ou sociedades diferente da sua. O 

julgamento e a acção devem ser precedidos de informação sobre a natureza das 

diferenças culturais entre sociedades, suas raízes e consequências”.  

 

5.4  As Práticas de Gestão do Desempenho em Angola 

 

Qualquer organização realiza algum tipo de avaliação do desempenho humano, de uma 

maneira formal ou informal, com ou sem a utilização de métodos científicos. Em 

Angola só nos últimos anos se tem falado desta ferramenta de gestão de capital humano 

em alguns setores da atividade, apesar das grandes empresas petrolíferas possuírem 

sistemas robustos de gestão de recursos humanos. Entretanto, o “boom” deve-se as 

mudanças operadas após o fim do conflito em 2002.  

A ausência desta prática deve-se a fraca gestão de recursos humanos que se realiza nas 

empresas e a falta de indivíduos qualificados a desempenhar funções nesta área. Por 

outro lado, o departamento de RH ocupa-se mais da contratação de colaboradores e 

processamento de salários. 

O uso desta ferramenta será uma mais-valia para as empresas, para os colaboradores e 

consequentemente para o país, por ser um fator de mudança e de desenvolvimento que 
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estrategicamente consiste em transformar os seus colaboradores em ferramentas de 

diferenciação, para que, através deles se possam competir, manter e aumentar o lucro. 

Por outro, permite desenvolver uma cultura de melhoria contínua do desempenho do 

individuo e das equipas (Caetano, 2008).  

A fim de conceber um modelo de avaliação de desempenho para Angola tendo em conta 

a sua cultura, foi utilizado a metodologia grounded theory, para analisar as entrevistas. 

 

5.4.1 Grounded Theory  

 

Segundo Amaro (2007:98), Grounded Theory
24

 é um método de pesquisa qualitativa 

que foi desenvolvido por Glaser e Strauss, na década de 60 no âmbito das ciências 

sociais
25

, tendo em vista o desenvolvimento de teoria
26

 a partir dos dados 

sistematicamente coletados e analisados. Glaser e Strauss, “não rejeitam o papel da 

teoria já existente, mas defendem que o papel da pesquisa é sobretudo o de gerar nova 

teoria e não o de meramente verificar a teoria existente”. 

Ainda segundo Amaro, esta perspetiva indutiva surgiu, como reação contra as teorias 

estruturo-funcionalistas de carater geral e abstrata. Por isso, “o objetivo desta 

metodologia é a construção de quadros explicativos, isto é, teorias que partindo de 

algumas generalizações empíricas, fornecem um contexto explicativo mais vasto e 

abstrato com aplicação a maior número de situações”.  

De acordo com Hasen citado por Piedade (2008) a metodologia Grounded Theory 

baseia-se também, numa filosofia interpretativa, pois tem em conta as experiências, as 

vivências e interpretações das pessoas sobre os acontecimentos, podendo a experiência 

do investigador servir como ponto de partida para o enquadramento concetual do 

problema de investigação. 

 

                                                           
24

 Designada em português por teoria de base empírica ou teoria fundamentada 
25

 Esta metodologia pode ser utilizada em diversas áreas científica, embora ela tenha sido adotada 

principalmente na área da sociologia  
26

 O termo teoria se refere ao conjunto integrado de proposições que explicam a variação da ocorrência de 

um fenómeno social implícito ao comportamento de um grupo ou à interação entre grupos 
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De acordo com Sendas et al., (2008), esta metodologia distingue-se das restantes, pelas 

seguintes características: (1) a fundamentação dos dados empíricos faz com que a 

pesquisa fique próxima da realidade; (2) é um método bastante eficaz para o estudo do 

comportamento humano; e (3) permite trazer novas perspetivas, pois toma como 

referencial teórico a realidade, ao invés de se basear em teorias já existentes. Contudo, 

Piedade et al., (2008) saliente que é interessante buscar um equilíbrio entre a teoria 

existente e pesquisa a partir dos dados. 

 

De acordo como Amaro (2007), neste método a recolha de dados usualmente é feita 

através de entrevistas, mas pode se recorrer também, a observação direta dos fenómenos 

em estudo, a pesquisa documental ou resultados de outras pesquisas, usando o processo 

de codificação dos dados. Existem três fases de codificação dos dados: 

 

a) Codificação aberta 

De acordo com Piedade et al., (2008), a codificação aberta, baseia-se na decomposição, 

análise, comparação conceptualização e categorização dos dados recolhidos, tendo 

como procedimento, efetuar questões como: o que é isto? O que significa? Para que 

serve? O que isso representa? “Neste processo de interpelação e comparação constante, 

o investigador identifica relações de similaridade que unem alguns conceitos e que, ao 

serem nomeadas, formam uma categoria conceptual”. 

 

b) Codificação axial  

Nesta fase o investigador procura estabelecer ligações entre as várias categorias, tendo 

em conta diversas condições: (1) condições causais (acontecimentos ou fatores que 

levam à ocorrência do fenómeno e que geralmente no texto analisado são referenciados 

por expressões como; desde que, porque, devido); (2) condições contextuais (conjunto 

de condições que especificam a localização de fenómenos, quer em termos de 

ocorrência ou resolução); (3) condições intervenientes (conjunto de fatores que podem 

afetar a ocorrência e desenvolvimento de fenómenos, como por exemplo: cultura, 

políticas sociais, …) e estratégias de ação (Piedade et al., 2008). 

 

c) Codificação seletiva  

Segundo Amaro (2007) “a codificação seletiva é um processo que procura identificar a 

categoria principal relacionando-a de forma sistemática com as outras categorias. Trata-
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se de um processo de integração de categorias semelhante à codificação axial, mas a um 

nível mais abstrato de análise”. É nesta fase que o investigador constrói a história ou a 

narrativa do fenómeno central do estudo. 

 

5.4.2 Recolha de Dados 

 

Para o estudo em questão optou-se por usar a entrevista como a fonte de recolha de 

dados, por ser mais prático e viável. A entrevista “como uma técnica de coleta de dados, 

podemos afirmar que não se trata de um simples diálogo, mas, sim, de uma discussão 

orientada para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, leva o 

informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que serão utilizadas 

na pesquisa” (Rosa et al., 2006:17). 

Segundo Marconi e Lakatos (2003) as entrevistas podem ser uma mais-valia importante 

para a investigação na medida em que, oferecem oportunidade para a obtenção de dados 

que não se encontram em fontes documentais e que são relevantes e significativos. Para 

Bell (1997) a grande vantagem desta técnica é o facto de se conseguir explorar ideias, 

testar respostas, investigar motivos e sentimentos. 

Para este estudo, contamos com algumas entrevistas (n=6) do tipo semiestruturadas
27

, 

sendo assim, elaborou-se previamente um guião (ver anexo 1), onde foram definidos um 

conjunto de questões tendo por base a problemática em estudo. Entrevistamos diretores, 

gestores e chefes de departamentos que estejam a trabalhar em Angola a mais de seis 

meses. As entrevistas tiveram uma duração de cerca de 10 minutos. 

As entrevistas foram gravadas em formato digital (com o consentimento prévio dos 

entrevistados) e posteriormente transcritas (ver anexo 2). As transcrições ocorriam, 

sempre que possível, após as entrevistas o que possibilitava que a informação recolhida 

contribuísse para melhorar a dinâmica das entrevistas seguintes, permitindo que fosse 

possível explorar tópicos com maior profundidade, segundo diferentes perspetivas. Feita 

a transcrição verbatim das entrevistas seguiu-se a grounded analisys dos dados.  

                                                           
27

 Neste tipo de entrevistas, as questões são abertas e, deverão ser formuladas de forma a permitir que o 

sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados (Rosa 

et al. 2006). 
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5.4.3 Tratamento dos Dados  

  

O processo de análise do conteúdo decorreu tendo em conta os princípios de grounded 

theory. Como é típico de pesquisas indutivas, os dados recolhidos foram analisados e 

reanalisados, de modo, que as construções e as relações possam emergir, Eisenhardt 

citado por (Pereira et al., 2009). Os dados soltos sem ligação ao trabalho foram 

excluídos.  

Tento em conta a sistematização atrás referenciado, codificação aberta, desta análise 

surgiu os códigos de primeira ordem (ver figura 5). De seguida, guiados pela 

codificação axial, emergiram a categorias teóricas (ver figura 5), onde ideias 

semelhantes foram agrupadas em um nível mais geral e abstrata de categorias 

conceituais, Locke, citado por (Pereira et al. 2009). Por último, através da codificação 

seletiva, as categorias teóricas foram integradas em dimensões de agregados teóricos 

(ver figura 5), para posteriormente, dar feitio a estrutura que tomou a forma de uma 

teoria (ver figura 6), (Strauss & Corbin, citado por Pereira et al., 2009). 

 

Para além, dos critérios de análise do conteúdo acima mencionado, tivemos em conta 

também, as normas estabelecidas por Bardin citado por Sendas et al., (2008):  

a. Exclusão mútua (cada indicador não pode ser incluído em mais do que uma 

categoria);  

b. Homogeneidade (num mesmo conjunto de categorias, só deve existir uma 

dimensão de analise);  

c. Pertinência (o sistema de categoria deve responder aos objetivos da investigação 

e às caraterísticas da mensagem); 

d. Subjetividade (as condições de entrada dos indicadores na subcategorias devem 

ser clarificadas); 
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Figura 7 - Modelo explicativo sobre como as características da gestão do 

desempenho das empresas angolanas podem refletir a cultura de nacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria  

Avaliação do desempenho ainda é pouco usual nas 

empresas angolanas, mas “será uma realidade a 

curto e médio prazo” 

 Os gestores estão a implementar sistemas de 

avaliação de desempenho, porque a atenção passa a 

estar concentrada no capital humano  

 

Conhecer a cultura nacional, ter em conta as 

diferenças entre províncias e a sua influência no 

comportamento dos empregados  

 
Ter em conta o tipo de empresa, e/ou sector de 

atuação “hierárquica ou em equipa é essencial para 

a implementação de um sistema mais participativo 

ou vertical” 

 

Inevitabilidade 

Cultura Nacional 

 

Valor da gestão do 

capital humano  

 

Tipo de Organização 

 

Condições Sociais  

 

Condições 

Estruturais 

 

Código de Primeira 

Ordem 

 

Categoria Teórica  

 

Dimensões de 

agregado Teórico 

 

Planear a longo prazo, definir os objetivos, os 

métodos e as técnicas, o avaliador e ter um 

acompanhamento anual  
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processo de avaliação, para que serve, as vantagens 

e preparar os gestores para o ato de avaliar  

 

Comunicar os colaboradores qual foi o seu 

desempenho (os pontos forte e fracos) “e que a sua 

participação seja mais ativa naquilo que será o 

resultado final”  
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necessidades de formação (curso e áreas) e avaliar 
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própria formação   
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Implementação 
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Figura 8 - Modelo explicativo sobre como as características da gestão do 

desempenho das empresas angolanas podem refletir a cultura nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

5.5 Apresentação e a Análise dos Resultados  

 

Após a recolha de dados e feita a devida análise, torna-se necessário proceder a 

apresentação dos resultados. A sequência de apresentação tem em conta o modelo 

conceptual que emergiu da categorização. Como se pode ver na imagem acima, o 

mesmo baseia-se em três dimensões, cada uma delas identifica um conjunto de variáveis 

a ter em conta na implementação de um sistema de GD em Angola.  

 

5.5.1 Condições Estruturais   

 

As condições estruturais representam a cultura nacional do país onde a organização está 

sediada. Ela manifesta-se na maneira de ser, estar e pensar das pessoas, e 

consequentemente influencia o modo de funcionamento das organizações. Na literatura 

de gestão autores como Hofstede, Cunha e Teixeira evidenciam estas influências.   

Tendo em conta a força da cultura nacional, o diretor da empresa de consultoria disse: 

 

“A cultura influencia o comportamento das pessoas, pois elas levam as suas vivências 

do dia-a-dia para as empresas, porque elas não são da porta para dentro uma entidade e 

da porta para fora outra entidade”. 

Condições Estruturais  

Condições Sociais  

Condições Organizacionais  
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Com esta citação, percebemos que a cultura é um fator a ter em conta principalmente, 

quando são implementas novas práticas numa determinada empresa, ou quando uma 

determinada sociedade adota práticas usados no exterior.  

Ainda tendo em conta a cultura angolana, o gestor de RH proferiu que:  

“As empresas estrangeiras têm de ter em conta a cultura do país, e as vezes até as 

diferenças que existem entre as províncias”. 

Esta afirmação demonstra a heterogeneidade da cultura angolana referido no capítulo 5, 

apesar das semelhanças há aspetos que distinguem uma dada província da outra e, 

dentro destas, existem ainda as subculturas. 

 

E, o diretor da construção imobiliária disse o seguinte exemplo: 

“Não posso admitir que por causa do óbito de um vizinho um empregado falte 3 dias ao 

trabalho ou então, faltar ao trabalho por causa de um jogo de futebol…, isto é 

complicado porque culturalmente já estão habituados a isso. Mas apesar disso as 

empresas têm de implementar processo que sejam produtivos”. 

 

Isso, demonstra que, as diferenças culturais não podem constituir embargo para 

implementação de novas práticas de gestão e o bom funcionamento das empresas. Para 

tal, é preciso adequar os modelos a cada situação específica (Hofstede, 2003). 

 

Um outro exemplo foi dito pelo diretor da empresa de consultoria, que exprimiu o 

seguinte: “Em Angola o conceito de família é muito alargada – tem de se ter algum 

cuidado com isso, porque pode dificultar ou enviesar o processo de avaliação, pois é 

difícil separar o profissional do pessoal”. 

 

Já, o diretor financeiro destacou o medo pelas crenças, como um fator que também pode 

enviesar o processo, porque o avaliador pode não atribuir, por exemplo uma nota 

negativa ao avaliado, por receio de feitiço. Esta alegação esta de acordo com a tese 

defendida por Redinha (2009) o povo angolano revela-se muitas vezes aprisionado às 

suas crenças, ora pelo medo ou por superstições. 

 

Por outro lado, também é necessário segundo o gestor de RH ter-se em conta: 

(…) “O tipo de organização, hierárquica ou em equipa é essencial para a implementação 

de um sistema mais participativo ou vertical” 
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Numa primeira fase, um sistema de avaliação vertical, isto é, feita pelo superior direto 

com auxílio do departamento de RH seria o ideal, porque a distância entre os superiores 

hierárquicos e os funcionários em Angola é muito elevada. O chefe é tratado por 

“chefe” ou “doutor”, isto é, dá-se muito valor ao status. Posteriormente, quando o 

sistema de GD estiver enraizado, bem compreendido, se poderá implementar uma 

avaliação mais participativa, de uma maneira faseada. 

 

5.5.2 Condições Sociais  

 

É a segunda condição que emergiu da análise dos dados e tem a ver com o momento 

pelo qual Angola esta passar. Atualmente o país vive momentos de paz, de reconstrução 

e crescimento económico, como foi referenciado acima. Tendo em conta o momento 

atual, o gestor de RH disse: 

(…) “Deve-se ter em conta os estágios de desenvolvimento do país”. 

O diretor imobiliário fez uma declaração mais clara, quando exprimiu, “Angola esta a 

passar por um período estável, tendo atualmente quadros qualificados e com vontade de 

trabalhar. Para tal, é necessário apostar na otimização dos recursos humanos, porque os 

recursos naturais acabam”. 

E o diretor financeiro declarou que “as empresas têm-se preocupado mais com a gestão 

do capital humano e não com a tecnologia”. 

A partir destas declarações, nota-se claramente, que existe um consenso entre os 

entrevistados que a GD é uma ferramenta indispensável para o atual momento que o 

país atravessa. É hora de investir no capital humano. Autores como, Teixeira (2005) e 

Moura (2000), demonstram a importância de capital humano para o desenvolvimento 

das empresas e do país. 

O gestor de RH finaliza, dizendo: “Avaliação de desempenho será uma realidade em 

Angola a curto, médio prazo”. 

Esta citação foi caracterizada de “inevitabilidade” porque realça o quão importante é, e 

será a GD para otimização da mão-de-obra qualificada, uma vez que ainda não se tem 

em abundância no país.  
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5.5.3 Condições Organizacionais  

 

A última categoria representa a cultura organizacional, isto é, as caraterísticas 

específicas de cada organização que vão influenciar a elaboração e implementação de 

um SGD. Sendo a GD um sistema amplo, para o diretor financeiro, o diretor da área de 

informática e a chefe de fiscalização, ela deve ser:  

“Planeado a longo prazo, alinhar os objetivos pessoais aos objetivos empresariais, 

definir os métodos e as técnicas, o avaliador e ter um acompanhamento anual”. 

Referências como essas foram agregadas sob a categoria teórica “estratégia de 

implementação” porque se pretende fornecer um sistema que sirva de estratégia para a 

GRH, que seja proactivo cujo principal benefício reverte para a organização, os gerentes 

e para o próprio funcionário, (Chiavenato 2004, Gomes et al., 2008). 

Sendo o processo novo “é necessário ter uma implementação faseada” como disse o 

gestor de RH. E, para o diretor da empresa de consultoria “no primeiro ano pode 

funcionar apenas como teste”. A incorporação destes dois aspetos, servirão para que, os 

colaboradores possam adaptar-se a nova realidade, assim como, os gestores/diretores e a 

própria dinâmica organizacional. 

Caetano (2008:103) menciona a necessidade de um teste piloto, antes da implementação 

efetiva de um SGD, isto é, a conceção de um SGD apenas se conclui depois da 

realização de uma aplicação teste a um grupo de membros da organização, durante um 

período de tempo. Ainda segundo Caetano “esta aplicação visa averiguar a validade 

global do sistema, incluindo a pertinência e adequação das dimensões, das âncoras de 

avaliação, dos níveis da escala, dos procedimentos, do instrumento e das instruções”.  

Para que o processo seja bem-sucedido e, em simultâneo obter compromisso de todos, à 

que envolver os parceiros, por isso, o gestor de RH manifestou esta importância 

dizendo:  

“É necessário estabelecer relações com os sindicatos e associações de trabalhadores 

para que o sistema de avaliação seja bem-sucedido”. Este tipo de discurso foi 

caraterizado como “confiança e parceria”.  

De acordo com Caetano (2008:97), na conceção de SGD é necessário envolver os 

parceiros “esta participação para além de poder estimular a motivação para mudança e 
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de facilitar a difusão do conhecimento pelas diversas unidades permite a todo momento 

confrontar a conceção do sistema com testes de realidade ou críticas dos seus principais 

utilizadores.”  

Na mesma linha de pensamento, Gomes et al., (2008) defende que, “a confiança é um 

dos requisitos cruciais para todos os intervenientes num processo de gestão do 

desempenho”. Com isso, podemos dizer que, quando existe confiança existe parceria, 

ou seja, se sou seu parceiro é porque tenho confiança em si.  

O gestor de RH proferiu um exemplo com os sindicatos dizendo, “recentemente, falei 

com os sindicatos, que as vezes também são avessos a este tipo de experiência 

(implementação de um sistema de avaliação de desempenho) e o feedback foi positivo”. 

Para Sousa (2008), a envolvência de parceiros no SGD implica a criação de um sistema 

abrangente e aceite por todos os intervenientes. 

Segundo o diretor imobiliário “é preciso explicar aos empregados o funcionamento do 

processo de avaliação, isto é, para que serve, as vantagens e preparar os gestores para o 

ato de avaliar”. Estas afirmações foram categorizadas de “formação e a informação”. E 

para completar o mesmo entrevistado aludiu ainda, “a formação deve começar no topo”. 

 A formação dos gestores é um dado muito importante, porque permite fomentar neles o 

papel de orientador dos seus colaboradores, criar um sistema justo e de confiança capaz 

de evitar alguns erros que causam enviesamento do processo, (Gomes et al., 2008; 

Sousa, 2008).  

Segundo Sousa (2006), a avaliação de desempenho, serve como base para práticas de 

gestão de recursos humanos. Estas práticas, segundo o gestor de RH permitem: 

“Conhecer a situação da empresa perante as necessidades de formação e avaliar se 

existem perspetivas da empresa organizar a sua própria formação”. Este discurso foi 

caracterizado como “necessidades de formação”. O mesmo entrevistado acrescenta, 

“(…) na realidade é que as empresas angolanas não têm um processo muito estruturado 

de identificação de necessidades de formação”.  

Mas é uma prática que aos poucos vai se delineando, nota-se sobretudo nas grandes 

empresas públicas e privadas. Pois, o diretor da empresa de consultoria disse, “cada vez 

mais, há planos de formação estabelecidos no início do ano”. E o diretor financeiro 
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disse que, “algumas empresas têm implementado ações de formação com ajuda ou não 

de empresas privadas”. A implementação de sistemas de gestão de desempenho virá 

reforçar esta prática, porque a formação esta ligada “aos anseios de desenvolvimento e 

valorização dos trabalhadores e às necessidades das organizações, contribuindo para o 

sucesso de ambos” (Bilhim, 2009:259). 

Para além de diagnosticar as necessidades de formação, com adoção desta prática, vai 

ser possível remunerar os funcionários tendo em conta o seu desempenho. Entretanto, 

não é uma prática comum em Angola remunerar os funcionários tendo em conta o seu 

desempenho.  

Para o diretor imobiliário a adoção desta medida será importante para, “premiar os bons 

desempenhos e acabar com os sistemas totalitários, em que todos ganham o mesmo e 

quando há aumento abrange a todos”. Esta citação sublinha a necessidade de 

diferenciação a nível do aumento salarial ou dos prémios, de modo, a compensar os 

bons funcionários. 

De acordo com Sousa (2006), as recompensas dos colaboradores podem ser, 

extrínsecas, isto é, são de natureza material, assumindo em muitos casos a forma de 

prémios monetários, exemplo salários, os incentivos, os benefícios simbólicos de 

estatutos. Ou intrínsecas que são mecanismos de recompensas intangíveis, tais como, 

feedback positivo, maior autonomia de desenvolvimento profissional, maior autonomia 

e responsabilidade no exercícios das tarefas, referencias em revistas, jornais da empresa 

e/ou regalias de isenção de horários. 

A gestão de desempenho, também poderá auxiliar no processo de recrutamento e 

seleção de pessoas, porque o recrutamento/seleção nos últimos anos tem sido muito 

recorrente em Angola, tanto no sector público como privado, devido ao momento de paz 

que se vive, que permitiu a abertura de várias províncias que estavam isoladas durante o 

período de guerra.  

Segundo o gestor de RH as empresas angolanas tendem a recrutar com base nas 

“componente técnica, mais ainda há grande défice nesta ótica, porque apesar de haver 

muitos jovens que se formam fora do país, muitos deles não regressam ou o regresso é 

lento”.  
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Segundo o diretor financeiro, a sua empresa tem participado nos fóruns de 

recrutamento
28

 tanto interno como no exterior do país, para recrutar candidatos. Nestes 

fóruns, participam estudantes, e recém-licenciados, a maioria sem experiencia 

profissional, o que nos leva a concluir que, nestes eventos o recrutamento nem sempre 

tem por base a experiencia profissional, mas sim a formação.  

Pelo que, o recrutamento com base na “experiencia” como referiu o diretor imobiliário, 

dependo do cargo para que se recruta. Pois segundo o mesmo entrevistado, “encontrar 

candidato com formação e experiencia em Angola nem sempre é fácil”. 

Independentemente do tipo de recrutamento “o facto de uma empresa dispor de um 

plano de recrutamento sobre quais e quantas qualificações devem ser recrutadas ao 

longo do ano, é, por si só, já um sinal de gestão e eficiência” (Bilhim, 2007:242). 

Por último a avaliação de desempenho poderá servir de “feedback e participação”. Esta 

categorização foi obtida através da citação dita pelo gestor de RH, é preciso “comunicar 

os colaboradores qual foi o seu desempenho (os pontos forte e fracos) e que a sua 

participação seja mais ativa durante o processo de AD”.  

Parece claro a importância do feedback neste processo, pois não basta apenas avaliar é 

necessário ajudá-lo a melhorar os pontos fracos. E a literatura de gestão é consensual 

nesta matéria, (Gomes et al., 2008 e Caetano 2008). 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 São eventos que têm sido realizados pelas embaixadas angolanas, pela Elite Angolan Careers ou pela 

Global Career Company, tanto em Angola como em países com uma grande comunidade de angolanos. 

Nele participam várias empresas privadas que atuam no mercado angolano, para recrutar somente 

candidatos nacionais. 
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6 Considerações Finais  

6.1 Conclusões da Investigação  

 

Ao longo do processo de investigação, o objetivo que acompanhou sistematicamente a 

realização deste trabalho, traduziu-se na tentativa de, identificar as relações entre as 

caraterísticas da cultura angolana e as práticas de gestão empresarial em Angola e 

definir qual pode ser a melhor prática de GD no contexto cultural angolano.  

Neste último capítulo intitulado considerações finais, procuramos sintetizar as 

principais conclusões, limitações e sugestões para futuras investigações. Apos a análise 

dos dados recolhidos, criou-se o modelo integrativo acima apresentado que integra três 

grandes áreas.  

A primeira área designa-se condições estruturais, como ilustra a figura 8, esta evidencia 

a cultura nacional do país. O conhecimento da cultura nacional é um aspeto decisivo 

para o sucesso da implementação de práticas não só de gestão de desempenho, mas 

também, de qualquer outra área, seja ela de políticas sociais, financeiras…, etc. Esta 

importância, confirmou-se durante as entrevistas realizadas, pois foi um dos aspetos 

salientados pelos entrevistados.  

Segundo Finuras (2011:118) esta importância deve-se, “pela impossibilidade constatada 

pelas empresas multinacionais em gerir da mesma forma as suas diferentes subsidiárias 

espalhadas pelo mundo e, por outro, pela globalização que dilui cada vez mais a 

fronteira entre empresas regionais e multinacionais”. Mas também, pela “crescente 

internacionalização da atividade empresarial, que coloca em contacto empresas 

provenientes de diferentes culturas e que expõe a diferença entre diferentes maneiras de 

fazer negócios. Por outro lado, a globalização estimula a circulação internacional das 

técnicas e modelos de gestão, contribuindo assim, para homogeneização da atividade 

em várias partes do mundo” (Cunha et al., 2008).  

Sucede porém, que esta pressão para homogeneidade pode colidir com as caraterísticas 

específicas das culturas locais, que podem resistir à implementação de práticas que lhes 

são alheias. Razão pela qual, os gestores devem levar em linha de conta particularidades 

individuais da cultura nacional, para serem bem-sucedidos e evitar incompatibilidade.  
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De acordo com Hofstede (2003:271), a cultura nacional entendida como programação 

mental “é um condicionamento, normalmente inconsciente, que deixa os indivíduos 

considerável liberdade para pensar, sentir e agir, mas dentro dos constrangimentos que o 

seu ambiente social oferece em termos de opções de pensamento, sentimentos e ações”. 

Esta programação se difere de um grupo de pessoas ou de uma sociedade para outra, 

seguindo normas raramente reconhecidas e muitas vezes mal compreendidas.  

Como a vida humana é um todo integrado, a sua compreensão deve envolver todos estes 

aspetos, porque estão presentes em todas as esferas da vida, isto é, na família, no 

trabalho, na sociedade etc…, as suas vivências no local de trabalho, são o 

prolongamento das vivências familiares.  

Esta programação faz com que cada país esteja fortemente implicado no seu programa 

mental o que justifica a adaptação ou mesmo a criação de modelos próprios de gestão, 

de sistemas financeiro ou de políticas sociais…, tendo em conta a cultura de cada 

região/país. No entanto, é preciso ter em conta, que as culturas não são boas ou más, não 

são corretas ou incorretas, simplesmente, temos de conviver e aproveitá-las da melhor 

forma. 

Já as condições sociais, são determinadas pelas atuais circunstâncias do país. 

Atualmente vive-se uma paz efetiva, deste ponto de vista devolveu-se a esperança aos 

cidadãos e deu-se a possibilidade de pensar no futuro. Por outro lado, estão criadas as 

condições para a retoma do crescimento e da construção da economia nacional. 

As reformas que o Governo tem implementado na administração pública e o forte 

investimento estrangeiro no país que tem levado um recrutamento maciço de 

candidatos, denunciam estas condições. Sendo assim, é momento ideal para desenvolver 

e promover práticas de gestão eficazes, capazes de gerir os RH, porque não basta apenas 

recrutar. 

Com as enormes potencialidades de recursos naturais que angola possui, aliadas às boas 

práticas de GRH e com vontade e determinação do homem, estarão criadas as condições 

para o desenvolvimento sustentado e efetivo do país.  

Por último, temos as condições organizacionais, estas representam aspetos específicos 

de cada organização, tanto no que se refere ao processo de criação e implementação 
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como também os objetivos que se pretendem alcançar. De acordo com Hofstede (2003), 

as organizações de um mesmo país distinguem-se nas práticas específicas.  

Um SGD é um instrumento que permite as empresas alcançarem resultados a partir do 

desempenho dos funcionários. Por isso, a sua adoção e consequente implementação, não 

se trata apenas de um mecanismo de controlo burocrático composto por formulários, é 

imprescindível conhecer a realidade em questão, a fim de encontrar uma alternativa que 

atenda às necessidades das organizações. Por isso, achamos que, não convém adotar 

modelos feitos ou copiados de outros países/empresa, porque podem fracassar e gerar 

efeito oposto ao desejado.  

Como a gestão de desempenho é uma configuração de práticas de gestão de recursos 

humanos, com base neste estudo, a nível organizacional, ela deverá funcionar como um 

processo periódico e contínuo que, para além, de medir e desenvolver o desempenho 

dos colaboradores, deverá alinhar-se aos objetivos estratégicos da organização. Isto é, 

deverá contribuir para o desenvolvimento efetivo de processos claros de gestão da 

formação, gestão de carreiras e gestão de recompensa e benefícios Cunha et al., (2008).  

Mas, a fixação dos objetivos deverá obedecer a uma calendarização, serem 

quantificáveis e devem envolver o colaborador individualmente e como parte de uma 

equipe, merecendo um acompanhamento anual e, não apenas de uma avaliação final. 

Sendo uma tarefa chave na gestão de pessoas, a GD deverá funcionar como meio para 

retenção, motivação e desenvolvimento dos colaboradores e, também, deverá ser 

percecionada como justa e equitativa, cabendo ao departamento de recursos humanos 

assegurar a uniformização de critérios na sua implementação (Camara, et al., 2007). 

Em suma, o sistema de gestão de desempenho, como todos os outros subsistemas de 

gestão de Recursos Humanos, somente tem razão de existir na medida em que 

permanece coerente com a sua verdadeira filosofia, a de promover o crescimento da 

empresa, o desenvolvimento do empregado e da equipa, delegando responsabilidades e 

buscando o comprometimento. 

A realização deste projeto apresenta, ainda assim, algumas limitações, que resultam, em 

grande medida, da revisão da bibliografia. Pois, apesar de existir uma diversidade de 

literatura a nível internacional sobre AD/GD, em Angola este tipo de estudo é 

praticamente inexistente. Por outro, tratando-se de um estudo qualitativo, com recurso a 
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técnica de entrevista, houve dificuldade em entrevistar um grande número de pessoas, 

pelo que, o resultado do estudo pode não refletir a opinião da maioria. Porém, os 

entrevistados conhecem bem a realidade empresarial no contexto angolano, as suas 

experiências e vivências contribuíram para a realização deste trabalho.  

O estudo hora apresentado, é inovador na área da gestão do desempenho para as 

empresas angolanas, esperamos que o mesmo seja capaz de contribuir para a otimização 

dos recursos humanos e, como tal, torna-se pertinente sugerir a implementação do 

modelo integrativo no contexto real e sua posterior análise, de modo a validar os 

objetivos que nos propusemos. Sugerimos também como linha de investigação futura, a 

análise da implementação do SGD na administração pública e Verificar o seu real 

impacto na modernização dos serviços pública. Outra linha de investigações futura 

passa ainda pela, análise das praticas de gestão de recursos humanos em Angola.  
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Anexo 1 – Guião de entrevista  

 

1 Nome “facultativo” 

2 Empresa “facultativo” 

3 Cargo ou função que ocupa  

4 Há quanto tempo trabalha com empresas angolanas ou em Angola? 

5 Acha que a área de recurso humano atualmente tem tido maior atenção? 

6 Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua opinião acha que 

as empresas estão preparadas para este desafio? E os funcionários? 

7 Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de desempenho, 

pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na realidade angolana?  

8 Quais têm sido as principais estratégias, em relação: 

-Ao recrutamento e seleção;  

-A remuneração; 

-A formação dos funcionários; 
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Anexo 2 – Entrevistas 

 

1- “Nome – Jorge Cravo 

2- Empresa – leadership empresa de consultoria 

3- Cargo ou função que ocupa facultativo” – “partner” gestor de recursos 

humanos e responsável pela área de gestão e mudanças  

4- Há quanto tempo trabalha com empresas angolanas ou em Angola – desde 

de 2005 (presença regular em Luanda) 

5- Acha que a área de recurso humano atualmente tem tido maior atenção? 

Há empresas que estão muitos avançados, sobre tudo na área petrolífera, têm sistemas 

de avaliação muito robustos. Entretanto, há empresas que ainda estão muito atrasados, 

não têm sistemas de avaliações sólidas, ainda fixam notas e não existe feadback. Este 

atraso, não se refere apenas as pequenas e medias empresas, as grandes também. 

Nos últimos anos tenho trabalhado com algumas empresas do sector público que estão a 

dar os primeiros passos nesta matéria. Tem havido grande abertura da parte dos gestores 

para o desenvolvimento, pois já se percebeu que é uma área fundamental para o 

desenvolvimento não só das empresas mas também do país. Porque há muitos países 

que se desenvolveram com base no capital humano, por exemplo Cabo-Verde é olhado 

como boa prática de desenvolvimento. Os países que têm outros recursos fizeram o 

caminho inverso, pelas infraestruturas, mas reconhecem o valor do capital humano.  

6- Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua 

opinião acha que as empresas estão preparadas para este desafio? 

Sim estão, mas que a gestão de recursos humanos nesta vertente mais robusta de 

avaliação de desempenho, modelos de competência, planificação de formação, vai ser 

um futuro real a curto e médio prazo 

Em relação aos funcionários - Com base numa experiencia em Luanda, em que a 

leadership apresentou um modelo de avaliação de desempenho a uma determinada 

empresa, o que implica que: 

 Que avaliação de desempenho se faça de uma forma sistemática; 

 Que haja uma cultura de feedback entre avaliado e avaliador; 

 E, que o avaliado tenha uma participação mais ativa do avaliado naquilo que 

será o resultado final; 

Para isso, obrigatoriamente, as empresas e avaliadores sobretudo os avaliados estejam 

preparados para este processo. Por exemplo, na apresentação do modelo de avaliação 

para a esta empresa, a aceitação foi tremenda, os colaboradores gostaram, porque os 
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obriga que estejam mais aculturados na forma de funcionamento da empresa e 

reconhecem o mérito no processo. 

Recentemente, falei com os sindicatos, que as vezes são também avessos a este tipo de 

experiencia e o feedback foi positivo. 

7- Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de desempenho, 

pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na realidade angolana?  

1º Definir os objetivos que se pretendem alcançar com a prática de avaliação de 

desempenho. Ela pode ser, um sistema que apenas pretende avaliar as pessoas que 

produziram resultados ou tirar desta sistema algo que sirva como base para tomada de 

decisões e que permita melhorar as atividades da própria empresa? 

2º Ter claramente a cultura que existe na empresa, é mais hierárquica ou em equipa, os 

funcionários estão ou não preparados. Só assim, se poderá implementar um sistema 

mais participativo ou mais vertical. 

3º Ter uma estratégia faseada do desenvolvimento de avaliação de desempenho, porque 

“o ótimo é inimigo do bom”, o que implica dizer que as empresas devem implementar 

de uma forma faseada para se chegar ao destino, para que, os colaboradores assimilem e 

tirem proveito de cada fase” 

Por outro lado, as empresas estrangeiras também têm de ter em conta a cultura do país, 

os estágios de desenvolvimento do país, e as vezes ate as diferenças que existem entre 

províncias. Ainda não fui nas outras províncias, mas já contactei algumas pessoas de 

outras províncias, já fiz reuniões com eles, e há dificuldades que eles sentem que já não 

são sentidas em Luanda. É importante para quem vem de fora ter em conta estas 

diferenças. 

8- Quais têm sido as principais estratégias, em termos de recrutamentos e 

seleção?  

Angola está a fazer o caminho que outros países e empresas fazem, recrutar pela 

componente técnica, mas ainda há grande défice nesta ótica, as pessoas que estudam 

fora muitos deles não regressam, e o processo de regresso também é lento. O que vai ser 

decisivo daqui a dez anos é trabalhar a componente comportamental das pessoas e, para 

tal, será necessário recrutar com base no comportamento vai ser decisivo para 

desenvolvimento das empresas e Angola enquanto país.  

Em relação a remuneração? – não é muito frequente em Angola haver um sistema de 

recompensas associados as práticas de avaliação de desempenho ou competências, mas 

algumas empresas já começam a desenvolver de forma gradual um sistema de 

recompensas tendo em conta estes aspetos.  

O sistema de AD basicamente tem servido para identificar necessidades de formação, e 

começam agora a entrar na lógica de gestão dos angolanos que possa ter também uma 
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componente remunerativa indexada ao desempenho, ao desenvolvimento de 

competência, mas ainda não está muito instituído.  

Em relação a formação dos funcionários – tem sido informal ou não?  

Tem sido mais informal, na realidade é que as empresas angolanas não têm um processo 

muito estruturado de identificação de necessidades de formação (como responder as 

necessidades que têm internamente, promover as ações de formação necessárias para 

reduzir o gap entre aquilo que tenho e desejo e depois avaliar), não há esta cultura 

sistematizada de planeamento, realização e avaliação do ciclo de formação. As pessoas 

vem uma formação que acham interessante propõem a administração se aprova ou não 

aprova.  

É necessário desenvolver a formação interna, constituição de bolsas de formadores 

internos que serve para disseminar a formação e o conhecimento que esta dentro da 

organização centralizado no colaborador e faze-lo chegar ao resto da cultura. 

Mas normalmente, os antigos funcionários ajudam na formação dos funcionários, 

embora já haja alguns programas de acolhimento e nomeação de um tutor, mas são 

práticas pouco frequentes. 

 

Entrevista 2 

1- Nomes - Pedro Lima e Pedro Silva 

2- Empresa – empresa de consultoria 

3- Cargo ou função que ocupa facultativo” 

Pedro Silva – diretor geral   

Pedro Limas – diretor da área de informática  

 

4- Há quanto tempo trabalha com empresas angolanas ou em Angola 

Pedro Silva, a dois anos, e Lima a três anos  

5- Acha que a área de recurso humano atualmente tem tido maior atenção? 

Sim, esta área tem evoluído porque a nova geração tem mais acesso a 

informação, as universidades e novos cursos  

6- Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua 

opinião acha que as empresas estão preparadas para este desafio?  

Em algumas empresas sim, sobretudo a nível do estado, já se nota a preocupação em 

fazer algum tipo de avaliação. Algumas já têm implementada e outras na face de 

implementação. É um processo a decorrer 

E, os funcionários? 
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Acho que nos casos que se conhece os funcionários e as empresas estão preparados, 

porque é um processo a decorrer, no primeiro ano serve como teste, alinham-se os 

objetivos não muito ambiciosos para que as pessoas percebam do que se trata e como se 

desenrola. 

 

7- Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de 

desempenho, pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na 

realidade angolana? E, quais as dificuldades que podem encontrar?  

É preciso ter em conta que o processo é novo, deve-se explicar as pessoas o propósito, 

alinhar os objetivos pessoais e empresariais e sobretudo ter um acompanhamento 

durante o ano, o que pode influenciar como um diferenciador, (Pedro Lima). 

É necessários também, ter em conta a cultura angolana, porque influi no comportamento 

das pessoas, pois as pessoas levam as suas vivencias do dia-a-dia para as empresas, (as 

pessoas não são da porta para dentro outra entidade e da porta para fora outra entidade).  

Exemplo, a família em Angola é alargada – tem de se ter algum cuidado com isso, 

porque pode dificultar o processo de avaliação, pois é difícil separar o profissional do 

pessoal. 

 

8- Quais têm sido as principais estratégias, em termos de recrutamentos e 

seleção? 

Atualmente, a nova geração apresenta mais formação então parte-se por ai. 

Em relação a remuneração  

….  

Em relação a formação dos funcionários – tem sido informal ou não? 

Cada vez mais, há planos de formação estabelecidos no início do ano, e não é feito de 

uma forma a espontâneo, como trabalhamos com grandes empresas públicas e privadas 

nota-se algum avanço neste sentido.  

 

Entrevista 3 

1- Nome - Francisco Zagalo 

2- Nome da empresa - construção imobiliária  

3- Cargo ou função que ocupa - diretor geral  

4- Há quanto tempo trabalha em Angola? - A 10 meses  
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5- Acha que a área de recurso humano atualmente tem tido maior atenção? 

É uma área muito importante, sobretudo numa terra, onde as pessoas ainda não estão 

treinadas e habituadas as novas metodologias e novas maneiras de trabalhar, 

(computadores, gestão de qualidade, definição de objetivos e avaliação de desempenho).  

6- Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua 

opinião acha que as empresas estão preparadas para este desafio?  

Ainda não, pois acho que é preciso investir na formação, e a formação deve começar ao 

mais alto nível, antes de ir aos empregados, devem ser primeiros os gestores. 

E, os funcionários? - Ainda não estão, porque devem perceber o que é, como funciona, 

que vantagens trás, … é um sistema que deve ser montado, de modo, a premiar o bom 

desempenhos, porque as pessoas não devem ser tratados do mesmo modo. Por exemplo, 

alguém pontual e que desempenha bem as suas tarefas tem que ter uma avaliação 

positiva.  

7- Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de 

desempenho, pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na 

realidade angolana? Ou quais as dificuldades que podem encontrar?   

São várias dificuldades, porque as pessoas estão habituadas a sistemas totalitários, por 

exemplo aumento de 2% para todos, todos ganham o mesmo na mesma função.Com AD 

deixar de ser assim, quem tem melhor desempenho ganha melhor. 

É necessário também ter em conta a cultura, porque culturalmente os povos são 

diferentes, mas apesar disso as empresas têm de implementar processo que sejam 

produtivos, por exemplo: não posso admitir que por causa do óbito de um vizinho um 

empregado falte 3 dias, e culturalmente é complicado porque já estão habituados a isso.  

Também não posso admitir que por causa de um joga de futebol os trabalhadores faltem 

ao trabalho, as pessoas têm que perceber que o país tem e evoluir, o país não avança se 

sempre que morrer um vizinho falta-se 2 a 3 dias ao trabalho.  

Angola esta a passar por um período estável, já tem quadros superiores, pessoas que 

querem trabalhar, é necessário apostar na otimização dos recursos humanos, porque o 

petróleo acaba 

8- Quais têm sido as principais estratégias, em termos de recrutamentos e 

seleção  

Recorre-se as empresas de recrutamento de e seleção que nos enviam os cv, depois são 

analisados e selecionamos com base na experiencia para a função e na disponibilidade 

versus o que estão dispostos a receber. Mas encontrar candidato com formação e 

experiencia em Angola nem sempre é fácil. 
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Em relação a remuneração? 

Cargo que ocupa e tempo de serviço  

Em relação a formação dos funcionários – tem sido informal ou não? 

Tem-se investido muito e temos um processo de formação grande, inclui bolsas de 

estudos para alunos  

 

Entrevista 4 

1- Nome – Rui Pereira 

2- Nome da empresa – consultoria  

3- Cargo ou função que ocupa – diretor financeiro  

4- Há quanto tempo trabalha em Angola? - A 2 anos   

5- Acha que a área de recurso humano atualmente tem tido maior atenção? 

Sim, porque as empresas têm- se preocupado mais com a gestão do capital humano e 

não com a tecnologia  

6- Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua 

opinião acha que as empresas estão preparadas para este desafio?  

Algumas sim outras não. E os funcionários – também não. Por experiencia que tive, 

eles ainda ficam muito desconfiados, o que implica dizer que precisas de mais 

informação   

7 -Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de 

desempenho, pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na 

realidade angolana?  

Definir os objetivos, os métodos e técnicas e o avaliador e serem acompanhadas … E no 

primeiro ano pode funcionar apenas como teste. 

Ter presente que a cultura angolana é diferente, o que funciona no exterior pode não 

funcionar cá. Porque temos diferentes maneiras de ver as coisas. Os valores as crenças, 

a maneira de ser e estar são diferentes. 

8 Quais têm sido as principais estratégias, em termos de recrutamentos e 

seleção?  

Recorremos aos fóruns de recrutamento ou as empresas de recrutamentos interno e no 

exterior do país  
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Em relação a remuneração? Como ainda não se remunera tendo em conta a avaliação 

de desempenho, temos em conta o cargo 

Em relação a formação dos funcionários – tem sido informal ou não? 

Algumas empresas têm implementado ações de formação com ajuda ou não de 

empresas privadas  

 

Entrevista 5 

Nome: Ana Batista 

Empresa: …. 

Cargo que ocupa: Engenheira civil, chefe de fiscalização  

Há quanto tempo trabalha em angola: a nove meses 

Acha que área de RH atualmente tem tido maior atenção?  

Acho que sim 

Avaliação de desempenho é uma ferramenta nova em Angola, na sua opinião acha 

que as empresas estão preparadas para este desafio?  

… penso que algumas já tem esta preocupação, mas no geral ainda não, pois nos 

estabelecimentos por onde andei, notei que não havia esta preocupação. Como em todos 

os casos e países, vai ser preciso dar formação das pessoas 

E os funcionários? 

Acho que sim, porque só é preciso vontade, motivação e que as pessoas percebam os 

beneficies deste serviço. 

Se alguma empresa quisesse implementar um sistema de avaliação de desempenho, 

pela sua experiência quais os aspetos a ter em conta na realidade angolana?  

Deve existir alguém que se responsabilize por acompanhar as pessoas, porque se forem 

bem orientados, alertados para o que é preciso, estarão dispostos a isso 

Em termos de recrutamentos e seleção – quais têm sido as principais estratégias?  

Recrutar angolanos,  

Em relação a remuneração – com base no tempo de permanência e cargo 

Em relação a formação – a empresa administrou formação   


