
 

 

 

 

 

 
 

 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 

 

 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA HAYSP COMO 

UMA VANTAGEM COMPETITIVA 

 

 

 

 

ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SILVA 

 

 
 

 

 

 

 
 

JUNHO – 2015 



 

 

 

 

 

 
 
 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 

 

 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA HAYSP COMO 

UMA VANTAGEM COMPETITIVA 

 

 

ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SILVA 

 

 
ORIENTAÇÃO: 

PROFESSOR DOUTOR PAULO LOPES HENRIQUES (ISEG) 

DOUTORA ANA CRUZ (HAYSP) 

 

 

 

 

 
JUNHO – 2015



 

 

I 

 

Agradecimentos 

 

 

O presente relatório de estágio resulta de um processo de aprendizagem com a 

contribuição de algumas pessoas, as quais não poderia deixar de agradecer e que gostaria 

de realçar uma vez que sem as mesmas a elaboração deste trabalho não teria sido possível. 

Agradeço a todos os professores do mestrado do curso de ciências empresariais, em 

especial ao professor Dr. Paulo Lopes Henriques por toda a sua disponibilidade, 

dedicação e orientação na realização do presente relatório. Do mesmo modo agradeço à 

responsável do departamento de recursos humanos da Haysp - Recrutamento, Selecção e 

Empresa de Trabalho Temporário, a Dra. Ana Cruz, a oportunidade de participar nas 

atividades de gestão de recursos humanos na organização. A todos os colaboradores da 

Haysp, agradeço o respeito demonstrado e a transmissão de conhecimentos. Aos colegas 

de turma por todo o companheirismo durante este percurso académico. À Sílvia por todo 

o apoio demonstrado ao longo deste projeto. 

 

A todos vós, muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

 

Resumo 

 

A progressiva competitividade que carateriza a economia atual, tem criado nas 

organizações a necessidade de aprofundar questões relacionadas com a gestão de recursos 

humanos através das suas práticas, devidamente integradas e alinhadas com a estratégia, 

uma vez que as mesmas poderão repercutir-se significativamente no desempenho 

organizacional. Desta forma, torna-se possível que as organizações potenciem os seus 

recursos humanos para obterem vantagem competitiva sustentável ao longo do tempo. 

Para alcançar-se este resultado, é necessário que as organizações tenham a capacidade 

para acrescentar valor ao seu processo produtivo, as suas competências devem ser 

específicas e raras, o alinhamento e a integração das suas práticas de gestão de recursos 

humanos devem ser dificilmente imitáveis assim como os recursos humanos não devem 

ser passíveis de substituição. Assim o objetivo do relatório de estágio apresentado 

consiste em demonstrar a influência da gestão de recursos humanos no desempenho 

organizacional e como pode obter vantagem competitiva. O presente relatório resulta da 

experiência pessoal adquirida através de um estágio curricular realizado na Haysp. 

 

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, Estratégia, Desempenho 

Organizacional, Vantagem Competitiva. 
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Abstract 

 

The increasing competition in today’s economy has created the need for organizations 

to assess the role of human resources management in their practices, since when properly 

integrated in an organization’s strategy can have a significant impact in its performance. 

Thus, it is possible that organizations develop their human resources to generate sustained 

competitive advantage over time. To achieve this, it is necessary that organizations have 

the capability to add value to their productivity, their competencies should be rare and 

specific, the integration and alignment of human resource management practices should 

be difficult to imitate as well as their human resources should not be subject to 

replacement. The main goal of this report is to reiterate the influence of human resources 

management in the organizational performance and how it can become a way to obtain a 

competitive advantage. This work was supported by personal experience acquired in an 

internship accomplished at Haysp. 

 

Keywords: Human Resources Management, Strategy, Organizational Performance, 

Competitive Advantage. 
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1. Introdução 

No âmbito do Mestrado do Curso de Ciências Empresariais do Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, para a obtenção do grau de Mestre, existe 

a obrigatoriedade de realizar um Trabalho Final de Mestrado numa de três hipóteses, 

dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio. Neste sentido, optei por realizar 

um estágio curricular na Haysp - Recrutamento, Selecção e Empresa de Trabalho 

Temporário, organização que pertence ao grupo Hays e apresentar o presente relatório. 

Tive a possibilidade de estagiar na Haysp devido à participação num processo de 

recrutamento e seleção, o qual se sucedeu após uma resposta a um anúncio na bolsa de 

emprego do ISEG. Com a realização do estágio curricular que se iniciou a 29 de 

Dezembro de 2014 e teve término a 10 de Março de 2015, o mesmo teve como objetivo 

primordial compreender a influência da gestão de recursos humanos na Haysp e a 

vantagem competitiva que a mesma pode advir contribuindo para o seu reconhecimento 

no mercado de trabalho.  

Para o objetivo delineado foi necessária a colaboração da responsável do 

departamento de recursos humanos da Haysp, a Dra. Ana Cruz, que explicou um conjunto 

de práticas de gestão de recursos humanos desenvolvidas na organização nomeadamente 

os processos de recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e 

desenvolvimento bem como a importância da avaliação de desempenho. O estágio 

curricular permitiu ter a oportunidade de conhecer em detalhe a história, os valores e a 

estratégia da organização, a metodologia de trabalho, as tecnologias e bases de dados, o 

posicionamento da marca, os benefícios e políticas existentes. O estágio curricular 

decorreu no departamento de recursos humanos na qual teve-se como principais funções, 
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a participação em processos de recrutamento e seleção de candidatos, acolhimento e 

integração, formação e desenvolvimento, avaliação de desempenho, assim como o 

acompanhamento/apoio neste departamento. 

De forma a compreender-se a influência da gestão de recursos humanos na Haysp, 

após a introdução apresentada, capítulo 1, o relatório de estágio foi desenvolvido em 5 

capítulos. No capítulo 2, apresenta-se a revisão da literatura, na qual tentar-se-á 

compreender o que é a gestão de recursos humanos e como a mesma pode ter influência 

no desempenho organizacional, através de práticas de recursos humanos nomeadamente, 

recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e desenvolvimento e 

avaliação de desempenho. No capítulo 3 far-se-á a contextualização da Haysp, através de 

um enquadramento histórico, geográfico e económico do grupo, da sua missão, visão e 

valores assim como a caraterização do seu negócio. No capítulo 4 efetuar-se-á a descrição 

pormenorizada das atividades observadas e desenvolvidas durante o estágio curricular 

para posteriormente, no capítulo 5, discutir-se e analisar-se as atividades referidas à luz 

da revisão da literatura. Por fim, no capítulo 6, apresenta-se as conclusões do relatório de 

estágio referindo se os objetivos inicialmente delineados foram alcançados e a 

contribuição do estágio a nível pessoal, evocando a importância entre o mestrado do curso 

de ciências empresariais e a sua aplicabilidade na organização. 
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2. Revisão da Literatura 

Em outras décadas, o recurso estratégico mais relevante foi o capital, porém, nos anos 

oitenta, passou a afirmar-se a ideia de que os indivíduos eram o recurso organizacional 

mais importante para a competitividade (Brewster et al., 2010). De forma a melhorar as 

organizações no mercado de trabalho, terminou-se com a antiga gestão de pessoal de 

caráter meramente administrativo, passando a realçar-se a criatividade e a inovação dos 

colaboradores, o que fez com que os indivíduos deixassem de ser encarados como um 

custo, mas sim como ativo estratégico organizacional (Bilhim, 2011, p. 67).  

Numa sociedade cada vez mais competitiva como a que atualmente vive-se, as 

organizações devem conseguir ter a capacidade de se adaptarem às diversas dificuldades 

com que se deparam e apesar das mesmas, conseguir alcançar elevados níveis de 

desempenho através de ferramentas de gestão eficazes e eficientes que conduzam à 

melhoria dos níveis de produtividade dos seus recursos humanos (Sekiou et al., 2009, p. 

24). É igualmente importante compreender a forma como os colaboradores devem agir 

para executar corretamente o seu trabalho, definindo as atividades e responsabilidades 

exigidas em cada função (Gomes et al., 2010, p. 71).  

A gestão de recursos humanos refere-se a todas as decisões e ações que influenciam 

a relação entre as organizações e os colaboradores, assim uma gestão adequada pode ser 

fundamental na obtenção de vantagem competitiva sustentada, que uma organização pode 

dispor, a longo prazo (Zheng et al., 2010). Os recursos humanos e a forma como lidamos 

com estes, são fatores que têm cada vez mais relevância nas organizações (Rogelberg et 

al., 2010).  
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Um dos fatores que diferencia as organizações relativamente aos seus concorrentes é 

a capacidade de mobilizar o capital humano que dispõem para, desse modo, alcançarem 

os seus objetivos (Tarique e Schuler, 2010). Segundo os autores, sendo os indivíduos 

determinantes nas organizações, quanto maior for o seu investimento, maior o seu retorno 

em valor e, consequentemente, maior o contributo para o desempenho.  

Torrington et al. (2011, pp. 205-222), afirmam que as saídas dos colaboradores das 

organizações têm desvantagens como o custo e tempo requerido para os processos de 

recrutamento, seleção e formação do novo colaborador, mas também a perda de um 

recurso em quem a organização investiu para a concorrência pode levar a uma imagem 

negativa para o mercado de trabalho. Torna-se assim importante compreender como as 

organizações podem atrair e reter os seus colaboradores uma vez que as suas 

competências podem estar associadas à obtenção de vantagem competitiva (Hytter, 2007; 

Ortlieb e Sieben, 2012).  

Hausknecht et al. (2009), efetuaram um estudo sobre as organizações, e como estas 

deveriam preocupar-se em compreender os fatores que induzem os colaboradores a 

desvincularem-se mas também o que os faz continuarem nas mesmas. A melhor forma de 

motivar os colaboradores consiste em compreender o que desejam da organização que 

representam e proporcionar-lhes isso, visto que cada colaborador tem necessidades 

diferentes e as quais as organizações devem saber gerir de acordo com as suas 

possibilidades (James e Mathew, 2012).  

De forma a gerir a permanência dos colaboradores, permitindo-lhes exercer e 

desenvolver as suas competências, as organizações devem utilizar práticas de gestão de 

recursos humanos através de estratégias eficazes, que permitam identificar os fatores que 
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sejam valorizados pelos mesmos para que os façam permanecer o máximo de tempo 

possível nas organizações (Vos e Meganck, 2009; Yamamoto, 2011).  

Segundo Scroggins e Benson (2010), as mudanças constantes nas organizações 

impulsionaram a gestão de recursos humanos a adotar uma postura que facilitasse o 

envolvimento e a participação dos colaboradores, requerendo a implementação de um 

conjunto de práticas, uma vez que passou a ser considerada como um fator central das 

organizações (Voorde et al., 2010). As diferentes abordagens que as organizações 

configuram o seu conjunto de práticas de gestão de recursos humanos têm influência nas 

atitudes e comportamentos dos colaboradores e, através destes, no desempenho 

organizacional (Ngo et al., 2008; Visser, 2010). As práticas de gestão de recursos 

humanos devem ser observadas como forma de uma aquisição ótima quer do desempenho 

dos colaboradores, quer da obtenção de resultados, uma vez que só assim será possível 

que as organizações consigam benefícios significativos face aos constantes desafios da 

atualidade (Gurbuz, 2009).  

A gestão de recursos humanos como um conjunto de práticas advém da necessidade 

de concetualizar os seus resultados, obtidos através dos indivíduos, que se constituem 

como um fator fundamental na obtenção de vantagem competitiva e a necessidade de 

controlar os seus efeitos nas organizações, não podendo dissociar-se a estratégia 

organizacional (Akdere, 2009). A gestão de recursos humanos envolve a integração e a 

implementação de um conjunto de práticas com coerência interna (Jabbour et al., 2012), 

sendo que a sua utilização não garante um resultado mensurável no desempenho 

organizacional (Lengnick et al., 2009).  
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Assim as práticas que a integram e a sua forma de implementação, devem ser 

conciliadas com a estratégia, assegurando que as competências necessárias estejam 

presentes para que as organizações sejam competitivas por deterem conhecimento único 

(Kasinath e Pradesh, 2011; Zhao et al., 2011). A estratégia consiste num conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações que exploram as competências de forma 

a obter vantagem competitiva, sendo estabelecida pelas organizações através da sua 

missão, visão e dos seus valores (Guthrie et al., 2009). Segundo os autores, a estratégia 

implica a tomada de decisão sobre objetivos a longo prazo, mas também o que as 

organizações deverão fazer para passar do estado atual ao desejável.  

A utilização de uma gestão de recursos humanos de forma sistemática e estratégica, 

permite às organizações desenvolverem conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

colaboradores que correspondam às suas necessidades, utilizando os recursos humanos 

de forma mais eficiente e produtiva (Lin et al., 2012). Uma visão estratégica da gestão de 

recursos humanos é fundamental nas organizações com o objetivo de maximizar os ativos 

disponíveis e integrar as competências pretendidas (Kaya et al., 2010). Com a certeza de 

que todas as ações adequadas e necessárias serão implementadas, de forma a alcançar os 

objetivos pretendidos, a gestão de recursos humanos quando alinhada com a estratégia de 

uma organização pode ser fundamental para obter vantagem competitiva (Brío et al., 

2008). Assim, a gestão de recursos humanos assume-se como a combinação de práticas 

orientadas para a melhoria do desempenho organizacional (Kouhy et al., 2009). 

De forma a evidenciar a relação entre a gestão de recursos humanos e o desempenho 

das organizações, Hitt et al. (2009, pp. 4-16), identificaram duas perspetivas, a primeira, 

a comportamental (behavioral view), descreve um sistema de gestão de recursos 
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humanos, que visa desenvolver e motivar o comportamento dos colaboradores através das 

suas competências e a segunda perspetiva, a do recurso (resource-based view), refere 

quais as caraterísticas que são necessárias para que essas competências possam produzir 

uma melhoria no desempenho das organizações. Estas perspetivas têm subjacente o 

princípio de que os recursos humanos podem potenciar a obtenção de vantagem 

competitiva sustentável ao longo do tempo. Segundo os autores, este resultado implica, 

no entanto, que estejam reunidos quatro requisitos, os quais: ter a capacidade para 

acrescentar valor ao processo produtivo de uma organização, as suas competências devem 

ser específicas e raras, o alinhamento e a integração das práticas de gestão de recursos 

humanos devem ser dificilmente imitáveis assim como os recursos humanos não devem 

ser passíveis de substituição. Na presença dos quatro requisitos mencionados, considera-

se que a gestão de recursos humanos tem o potencial de obter vantagem competitiva, uma 

vez que, influencia as competências existentes nas organizações, através do 

desenvolvimento do seu capital humano mas também constituindo-se como um fator 

determinante na implementação da estratégia (Absar et al., 2010). 

O foco da gestão de recursos humanos consiste em fomentar o desempenho humano 

ao nível de excelência para a concretização dos objetivos organizacionais (Janssens e 

Steyaer, 2009). Como consequência desse objetivo inerente à gestão de recursos 

humanos, as suas práticas têm o potencial para melhorar o desempenho organizacional, 

tendo por base comportamentos, atitudes e habilidades necessariamente exigidas pelo 

trabalho (Ferguson e Reio, 2010). De forma a alcançar os objetivos das organizações e 

para a concretização dos mesmos, os colaboradores necessitam de desenvolver e 

demonstrar conhecimentos, capacidades e mesmo as suas caraterísticas individuais, as 

quais não devem ser ignoradas pelas organizações, podendo comprometer o resultado 
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pretendido (Kavitha et al., 2010). As caraterísticas individuais podem influenciar os 

comportamentos, atitudes e habilidades sendo que, quando o contexto é favorável à 

aprendizagem, promovem a criatividade e a inovação (Guest, 2011). Assim verifica-se 

que os indivíduos com motivação intrínseca perante determinadas tarefas demonstram 

maior criatividade e inovação (Hirst et al., 2009).  

A criatividade pode ser definida como a produção de novas ideias associadas a 

produtos, serviços e procedimentos, sendo que a inovação deve ser utilizada para colocar 

em prática o potencial valor dessas mesmas ideias (McLean, 2009). A inovação é um 

conceito fundamental, uma vez que a aplicabilidade de novas ideias, permite obter 

vantagem competitiva para os indivíduos, organizações, indústrias, regiões, e países num 

ambiente económico cada vez mais globalizado e incerto (Vila et al., 2014). Ao assumir-

se que a inteligência está associada à criatividade e inovação, não garante necessariamente 

o desenvolvimento profissional do indivíduo, na medida em que a mesma poderá estar 

dependente da personalidade e de fatores contextuais (Neves et al., 2008, p. 13). Para os 

autores, não é relevante que o indivíduo possua um conjunto de caraterísticas individuais, 

potenciais de um desempenho considerável, se esse desempenho não ocorrer.  

Desta forma, torna-se relevante mencionar o conceito de competências, sendo que 

estas só se efetivam, se forem aplicadas nas ações, opondo-se à capacidade e potencial 

(Goswami e Mathew, 2011). Sendo as organizações fundamentalmente constituídas por 

um conjunto de indivíduos, é determinante gerirem as suas competências e colocá-las em 

prática de forma integrada, de acordo com a identidade da organização, bem como do seu 

contexto organizacional, de modo a maximizar o potencial de criatividade e inovação 

(Dewettinck e Remue, 2011). O conceito de competências consiste num conjunto de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao indivíduo e às organizações, que 

funcionam como uma ferramenta permitindo promover o desenvolvimento (Vazirani, 

2010).  

Tendo em consideração as exigências e as mudanças a nível mundial no mercado de 

trabalho, foram-se consolidando os procedimentos tradicionais e desenvolveu-se um novo 

método de gestão de recursos humanos (Hayton e Kelly, 2006). Segundo os autores, 

consiste numa gestão de recursos humanos com base nas competências, com ênfase nos 

resultados obtidos, não só no cargo e na função específica, mas também em todo o 

percurso que um colaborador pode ter numa organização. A gestão de recursos humanos 

com base nas competências, serve para planear, selecionar e desenvolver as competências 

necessárias para alcançar os objetivos estratégicos das organizações, uma vez que a sua 

implementação, potenciando a partilha e gestão do conhecimento, pode levar ao aumento 

da motivação intrínseca dos colaboradores e assim obter melhorias significativas no 

desempenho organizacional (Leenheer et al., 2010).  

No entanto, nem todas as competências têm um valor determinante, ou seja, nem todas 

são competências nucleares. Para que se compreenda quais as competências nucleares 

que os colaboradores precisam de ser potenciadas e desenvolvidas, as organizações 

necessitam de investir num processo sistemático de aprendizagem e inovação 

organizacional (Agha et al., 2012). Para os autores, as competências nucleares são o 

conjunto de conhecimentos determinantes de uma organização, pertencente a uma 

unidade estratégica de negócio que visam obter vantagem competitiva perante os seus 

concorrentes. As competências nucleares resultam da aprendizagem coletiva, envolvendo 

a coordenação de diversas habilidades de produção, a integração de várias correntes 
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tecnológicas e acrescentam valor ao seu processo produtivo das organizações (Trejo, 

2010). O autor considera o potencial interno das organizações como forma de 

desenvolvimento estratégico, sendo o fator humano o único elemento ativo que 

efetivamente pode acrescentar valor ao processo produtivo e o mais difícil de ser 

replicado pela concorrência.  

A utilização de uma gestão de recursos humanos com base nas competências facilita 

o desenvolvimento das práticas pelos gestores, na qual poderão gerir melhor cada uma 

destas, nomeadamente, recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e 

desenvolvimento e avaliação de desempenho (Savaneviciene e Stankeviciute, 2011). 

Segundo Gomes et al. (2010, p. 182), sendo os recursos humanos um dos fatores mais 

relevantes do desempenho das organizações, o processo de recrutamento e seleção 

assume-se de extrema importância, uma vez que procura corresponder às necessidades 

internas das organizações, através de métodos e técnicas específicas. Câmara et al. (2013, 

p. 383), referem que o recrutamento pode ser definido como um conjunto de fases que 

uma organização executa, com o intuito de identificar um grupo considerável de 

candidatos, atraindo-os para posterior seleção. Para os autores, a seleção entende-se como 

um processo de tomada de decisão, sobre um conjunto de candidatos com a possibilidade 

de ocupar um determinado cargo disponível numa organização. Assim, o processo de 

recrutamento e seleção parte do pressuposto de que existem diferenças individuais, 

havendo assim a necessidade de se comparar as condutas observadas através de critérios 

pré-estabelecidos. Sendo o principal objetivo desta abordagem a comparação das 

caraterísticas individuais e as exigências do seu trabalho com o pressuposto de analisar a 

probabilidade de êxito na execução das funções, os resultados combinados desses 

critérios permitem obter indicadores que facilitem uma decisão posterior.  
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Desta forma, segundo Torrington et al. (2011, pp. 155-203), o recrutamento consiste 

em oito fases interdependentes, na qual é fundamental a escolha dos métodos e técnicas 

que possibilitem identificar se o candidato apresenta ou não as competências requeridas. 

Para os autores, a primeira fase consiste na análise do ambiente interno e externo de forma 

a estabelecer o contexto em que o recrutamento ocorre. A segunda fase consiste na análise 

do cargo de trabalho a ser preenchido e a terceira fase tem como objetivo a identificação 

dos critérios para avaliar os candidatos, sendo de realçar que nestas fases a análise e a 

descrição de funções permite identificar sobre as principais atividades e as competências 

necessárias para desempenhar as funções delineadas. A quarta fase consiste na 

identificação das fontes de recrutamento de candidatos, as quais poderão ser internas ou 

externas. As fontes de recrutamento internas referem-se aos colaboradores da organização 

na qual estão inseridos e que por interesse da mesma, ou dos próprios, demonstram 

disponibilidade para assumir outras funções internas, sendo que fontes de recrutamento 

externas estão associadas a indivíduos não colaboradores na organização. A quinta fase 

do processo de recrutamento tem como objetivo delinear possíveis técnicas para alcançar 

as fontes definidas. Ao nível do recrutamento interno pode-se destacar técnicas, tais como 

transferências, promoções ou concursos internos para colaboradores. Ao nível do 

recrutamento externo existem diversos meios nomeadamente, candidaturas espontâneas, 

anúncios nas universidades, nas escolas, nos media, nos locais públicos das organizações, 

feiras de emprego, centros de emprego, agências de emprego e recrutamento online que 

segundo Aspridis et al. (2013), são uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas 

organizações para publicar ofertas de emprego. A sexta fase do processo de recrutamento 

consiste na escolha das fontes e técnicas mais apropriadas para determinado cargo a ser 

preenchido por um novo colaborador. Apesar da diversidade da existência de fontes e 
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técnicas de recrutamento, o importante é adequá-las às situações e contextos, às 

orientações da organização, ao resultado da análise das funções, tendo em consideração 

as vantagens e desvantagens. A sétima fase consiste em realizar as atividades inerentes 

às fontes e técnicas escolhidas, nomeadamente a elaboração de anúncios de ofertas de 

emprego e consequente escolha da forma de divulgação dos mesmos. Por fim, na oitava 

fase do processo de recrutamento, após receção das candidaturas, redige-se a lista dos 

candidatos, para que se possa iniciar o processo de seleção.  

Por sua vez, Torrington et al. (2011, pp. 155-203), referem que a seleção divide-se 

em quatro fases. A primeira fase consiste na definição dos critérios de seleção, avaliando 

se o candidato está adequado ao grupo tendo em consideração a cultura da organização, 

os atributos valorizados pela mesma e as caraterísticas do cargo a ocupar a fim de 

confrontar com a personalidade, atitudes, flexibilidade, empenho e objetivos do 

candidato. Na segunda fase do processo de seleção procede-se à utilização dos 

instrumentos de seleção, nomeadamente o curriculum vitae, fichas de candidatura, 

referências, testes individuais de personalidade, motivação, aptidões, conhecimentos 

técnicos ou de cultura geral, testes em grupo que servem para identificar o perfil de cada 

candidato em equipa, observar as competências dos candidatos, expressão verbal, 

raciocínio lógico, argumentação e resolução de problemas, provas de responsabilidade 

civil nomeadamente o registo criminal, assessment centres e entrevistas. Assessment 

centres são provas de simulação de situações reais, as quais confrontam os candidatos e 

avaliam a forma como estes enfrentam-nas. As entrevistas permitem avaliar algumas 

competências, esclarecer algumas questões, permitem conhecer as expetativas de ambas 

as partes e informar o candidato sobre a função, a organização, as perspetivas de carreira 

profissional e as possibilidades de desenvolvimento. A terceira fase do processo de 
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seleção consiste na recolha e análise da informação sobre os candidatos. Finda a recolha 

e análise, é possível identificar as diferenças individuais em relação a um conjunto de 

requisitos relevantes para assumir adequadamente uma determinada função, e assim 

proceder-se à quarta fase do processo de seleção, que consiste na escolha do candidato 

para ocupar determinado cargo de trabalho.   

Após a tomada de decisão sobre qual o candidato para ocupar determinado cargo de 

trabalho, e após aceitação do mesmo, é fundamental o seu acolhimento e a sua integração 

para que, o mais atempadamente possível, o novo membro se considere parte da 

organização (Caetano e Vala, 2007, pp. 301-324). Segundo os autores, a admissão 

representa, para o novo colaborador, um período de aprendizagem de novas tarefas 

associadas a um novo cargo, e assim, as organizações devem dispor de um plano de 

acolhimento e integração formalizado, uma vez que tanto o êxito como o fracasso 

individual, em contexto organizacional, dependem das interações sociais que cada 

indivíduo estabelece desde o dia da sua admissão. Durante o processo de acolhimento e 

integração de novos colaboradores nas organizações, deve-se proceder à distribuição de 

um manual de acolhimento que permite conhecer as informações sobre segurança, de 

documentos sobre a organização e todas as suas formalidades, mas também a realização 

de uma visita guiada pela organização, que permita ao novo colaborador conhecer os 

vários departamentos existentes, sendo de realçar a importância de existir um primeiro 

contato com o responsável máximo da organização sendo considerado uma forma de 

reconhecimento atribuído ao novo colaborador pela organização. Estes processos 

permitem ter uma perspetiva da visão, missão, valores, normas e crenças da organização 

na qual o novo colaborador está inserido. Durante o processo de acolhimento e integração 

é importante a presença de um tutor responsável pelo acompanhamento e avaliação do 
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novo colaborador de forma a não colocar em causa todo o processo. A avaliação tem 

como principal objetivo acompanhar a evolução do novo colaborador na organização, 

permitindo determinar se é possível e desejável a sua continuação na mesma. 

Segundo Bilhim (2011, p. 57), a gestão de recursos humanos está centrada no 

pressuposto de que os colaboradores são ativos essenciais das organizações e que os seus 

valores podem ser potenciados através de uma abordagem sistemática e coerente de 

investimento na formação e desenvolvimento. Para Gomes et al. (2010, pp. 370-425), o 

desenvolvimento consiste em todas as atividades de longo prazo, destinadas a enriquecer 

as capacidades individuais em congruência com as necessidades e os objetivos da 

organização. Segundo os autores, a formação consiste num instrumento que tem como 

objetivo o desenvolvimento dos colaboradores numa determinada organização. Assim, a 

formação destina-se a colmatar necessidades específicas relacionadas com a função do 

colaborador e corresponde ao processo, através do qual os indivíduos aprendem novos 

conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos relevantes para a realização do 

seu trabalho que, por sua vez, deverão ser aplicados de forma a melhorar os níveis de 

desempenho. Desta forma, não será demais salientar a necessidade de articulação entre a 

formação e a gestão estratégica das organizações para que permita a curto/médio prazo 

ser traduzida em decisões organizacionais que potenciem a utilização plena das 

competências. Encontra-se assim presente a noção de formação como uma ferramenta de 

gestão orientada para potenciar o desempenho, não só dos colaboradores, mas também da 

própria organização de forma a alcançar os objetivos pretendidos. 

 Gomes et al. (2010, pp. 400-420) referem que o ciclo de formação consiste em cinco 

fases, desde a fase zero até à fase quatro. A fase zero consiste numa fase inicial que visa 
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o alinhamento entre as políticas de formação e a estratégia da organização. A primeira 

fase corresponde à identificação ou diagnóstico das necessidades de formação através de 

uma análise ao nível individual e organizacional. A segunda fase consiste na programação 

na qual estão apresentados os objetivos que os formandos deverão adquirir, a 

identificação de quem deverá receber a formação e quem deverá ser o formador, dos 

conteúdos da formação, a localização, data e hora da formação, os métodos e os recursos 

da formação. A terceira fase baseia-se na execução da formação que se encontra 

dependente de fatores, como a adequação dos programas às necessidades da organização, 

o material apresentado, a qualidade, o desempenho e motivação dos formadores e dos 

formandos. Por fim a quarta fase, consiste na avaliação, que serve para refletir sobre as 

estratégias da formação e da aquisição dos conhecimentos adquiridos pelos 

colaboradores.  

Segundo Chatzimouratidis et al. (2012), os métodos e técnicas de formação utilizados 

nas organizações são diversos, entre os quais, formação on-the-job que permite aos 

colaboradores assimilar o conhecimento através da prática; orientação na qual o tutor 

orienta o formando dando-lhe indicações de como deverá desempenhar as suas tarefas e 

esclarece as dúvidas que este possa ter; estágio que resulta da formação no local de estágio 

concomitantemente com a aprendizagem na sala de aula; e-learning que consiste num 

modelo de aprendizagem utilizando a internet como meio de comunicação e distribuição 

de conteúdos; formação em sala na qual o formador transmite de forma estruturada e 

unidirecional os conteúdos da matéria selecionada aos formandos; aprendizagem de 

forma autónoma sendo fornecido materiais como livros, manuais, programas interativos 

para que o colaborador possa adquirir o conhecimento pretendido e estudos de caso que 
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permitem aos formandos analisarem e discutirem questões de trabalho delineando 

estratégias de forma a solucionar os problemas.  

Apesar da formação e desenvolvimento apresentarem algumas dificuldades que 

possam trazer às organizações, nomeadamente o tempo de implementação, investimentos 

financeiros e o autodesenvolvimento, estas são superadas por um conjunto de vantagens 

(Aguinis e Kraiger, 2009). Segundo os autores, a formação e o desenvolvimento, 

contribuem para a melhoria do desempenho das tarefas e no compromisso de ações que 

possibilitam estimular as potencialidades dos colaboradores. A formação e o 

desenvolvimento assumem-se de extrema importância não só para os indivíduos mas 

também para as organizações, uma vez que consolidam e promovem a melhoria no 

desempenho. 

A avaliação de desempenho tem vindo a tornar-se cada vez mais uma forma 

estratégica de integração de práticas de recursos humanos, sendo importante neste 

contexto, compreender-se o quanto esta ferramenta de gestão pode ser fundamental para 

a valorização dos colaboradores, motivando-os e envolvendo-os nos negócios das 

organizações (Kondrasuk, 2011). Segundo o autor, a avaliação de desempenho permitirá 

às organizações determinar falhas nas competências dos seus colaboradores permitindo a 

sua resolução através de planos de formação orientados para o desenvolvimento de cada 

colaborador ou das equipas como um todo, alinhando e conduzindo no percurso a seguir 

para alcançar os objetivos das suas funções.  

Segundo Gomes et al. (2010, pp. 484-530), numa primeira fase, a avaliação de 

desempenho consiste em estabelecer objetivos que estejam de acordo com os objetivos 

da organização mas também que tenham em consideração os objetivos do avaliado, 

tornando-se evidente para cada colaborador o que é esperado dele e como vai ser avaliado 
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o seu desempenho. Desta forma cria-se um compromisso entre o colaborador e o 

responsável de departamento de forma a alcançarem os objetivos organizacionais. Além 

de delinear os objetivos, é necessário efetuar-se o acompanhamento do colaborador, ao 

longo do ciclo de avaliação de forma a não colocar em causa todo o processo. A fase final 

da avaliação de desempenho consiste numa entrevista, sendo o momento em que o 

avaliador e o avaliado discutem o desempenho do avaliado, como poderão maximizar os 

seus pontos fortes e melhorar os seus pontos fracos assim como perspetivar o trabalho 

futuro. Para os autores, a avaliação de desempenho consiste numa ferramenta de gestão 

que tem como finalidade validar o processo de recrutamento e seleção assim como 

melhorar gradualmente e de forma sustentada, o desempenho dos colaboradores que são 

avaliados em função de um conjunto de objetivos previamente estabelecidos. 

3. Contextualização da Haysp 

3.1. O grupo Hays 

 

A Hays é uma organização britânica que foi fundada como um grupo de gestão de 

carreiras em 1969 pelo ex-CEO Denis Waxman. O negócio de recrutamento especializado 

foi adquirido pela Hays plc, em 1986. Em 2003, a Hays anunciou, após uma revisão 

estratégica, reposicionar-se no mercado apenas como um negócio de recrutamento 

especializado abdicando de todos os negócios não nucleares, incluindo operações 

comerciais e logística.  

Ao contatar com a Hays, torna-se pertinente e adequado compreender o seu contexto 

na comunidade na qual se insere. As suas operações expandem-se em 240 escritórios, 

nomeadamente em 33 países distribuídos por 3 zonas, as quais: APAC (Asia Pacific) que 

engloba a Austrália, China, Hong Kong, Japão, Malásia, Nova Zelândia e Singapura, 

http://www.hays.cn/en/
http://www.hays.com.hk/
http://www.hays.com.my/
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CE&ROW (Continental Europe & Rest of World) que inclui Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, 

Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Índia, Itália, Luxemburgo, 

México, Holanda, Polónia, Portugal, República Checa, Rússia, Suécia, Suíça e a UK&I 

constituída pelo Reino Unido e Irlanda.  

 

 

 

Figura 1 - Distribuição geográfica da Hays. 

 

 

A Hays tem aproximadamente 8.237 colaboradores que encontram-se distribuídos 

pelas zonas anteriormente descritas sendo que em Portugal, a organização encontra-se 

distribuída em 5 departamentos (Anexo A – Organigrama da Haysp), constituída por uma 

equipa de 54 colaboradores.  

O grupo é constituído por equipas especializadas que atuam em diversos setores de 

mercado, nomeadamente, auditoria, banca, construção, consultoria, contabilidade e 

finanças, engenharia, fiscalidade e jurídico, imobiliário e manutenção, indústria, 

marketing, construção e equipamentos, media, publicidade, comunicação, recursos 

humanos, retalho automóvel, retalho e distribuição, seguros, suporte administrativo, 

tecnologias de informação, telecomunicações, turismo e lazer, o que permite partilhar 

http://www.hays.at/
http://www.hays.com.br/
http://www.hays.cl/
http://www.hays.com.co/
http://www.hays.in/
http://www.hays.it/
http://www.hays.lu/
http://www.hays.com.mx/
http://www.hays.pt/
http://www.hays.ru/
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ideias, conhecimentos e experiências de forma a oferecer excelentes resultados em todas 

as áreas de negócio. 

O grupo Hays ao longo dos últimos anos tem vindo a obter uma melhoria progressiva 

a nível económico, trabalhando em direção aos objetivos do seu negócio. 

 

 

Figura 2 - Resultado operacional da Hays. 

 

 

Ao nível de resultado operacional a Hays em 2010 obteve 80.5 milhões de libras, em 

2011 obteve 114.1 milhões de libras, em 2012 obteve 128.1 milhões de libras e em 2013 

obteve 125.5 milhões de libras. Segundo os resultados de 2014, estes revelam uma 

evolução positiva face ao ano 2013 evidenciando um crescimento de 5% no volume de 

vendas, 19% de rendimento por ação, contribuindo para um aumento significativo de 20% 

de crescimento do resultado operacional alcançando 140.3 milhões de libras. 
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3.2. Missão, Visão e Valores 

 

A missão da Hays consiste em escolher os candidatos que melhor correspondam às 

necessidades das organizações que irão representar e de forma a tornar-se uma marca de 

referência para os atuais e futuros clientes. A Hays tem como visão a paixão pelo trabalho, 

o desejo de aprofundar e partilhar conhecimentos, a orientação para alcançar os resultados 

e o compromisso com os seus clientes em proporcionar um serviço de excelência.  

Para alcançar os objetivos anteriormente mencionados a Hays rege-se por 4 principais 

valores, os quais, Ambitious (como uma organização orientada para alcançar os seus 

objetivos. Ser dinâmico, positivo e motivado, encontrando soluções para alcançar os 

resultados e detetar oportunidades de desenvolvimento fomentando o espírito de equipa), 

Passionate about people (a organização visa criar relacionamentos valiosos entre todos 

os seus colaboradores e clientes de forma a criar um ambiente adequado de trabalho), 

Expert (através das indústrias e profissões, a experiência profissional e o conhecimento 

único dos mercados e dos indivíduos é compartilhado com os clientes, colaboradores e 

com toda a sua rede global em expansão) e Inquisitive (através da curiosidade, querendo 

compreender mais sobre os indivíduos e o mercado do trabalho, adquirindo mais 

conhecimento e melhorando o seu desempenho nas organizações).  

A Hays procura compreender as necessidades dos seus clientes e encontrar soluções 

de qualidade que os ajudem a otimizar os seus recursos, superar as suas expetativas, além 

de garantir a motivação dos colaboradores e dos seus parceiros. Um dos principais 

objetivos da organização é que prevaleça um relacionamento a longo prazo tanto com os 

clientes como com os candidatos, demostrando um interesse ativo no desenvolvimento 

das suas carreiras profissionais. A Hays investe num conjunto de atividades internas e 

num ambiente organizacional adequado para que os colaboradores possam partilhar os 
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seus valores, princípios e objetivos comuns que, ao estarem claramente definidos e 

assimilados, permitem enfrentar as dificuldades inerentes no mercado de trabalho. Na 

Hays todo o trabalho é realizado com autonomia, que premeia e promove cada 

colaborador de acordo com o seu desempenho individual. O suporte financeiro da Hays 

permite investir nos seus colaboradores de forma a melhorar o seu desempenho para que 

se tornem uma mais-valia na organização (Anexo B – Ciclos do negócio Hays entre os 

candidatos e clientes).  

3.3. Negócio 

 

A Hays recruta e seleciona os candidatos que considera ser os mais adequados para 

determinado cargo através das suas práticas de recrutamento e seleção. A Hays faculta 

um serviço de recrutamento personalizado, oferecendo oportunidades de emprego 

utilizando a sua experiência e conhecimento do mercado para colocar os candidatos em 

organizações, mas também para que estas encontrem a equipa certa para as ofertas de 

emprego que dispõem. Para a Hays compreender os clientes, as necessidades dos 

candidatos e desenvolver valiosos relacionamentos profissionais é fundamental para a 

concretização dos objetivos do negócio. A experiência dos profissionais da Hays e os seus 

conhecimentos dos diversos setores de mercado permitem fazer uma análise, 

identificando os candidatos que considera ser os mais adequados, direcionando-os para 

os seus clientes. Assim de forma a otimizar os seus recursos, a Hays segmentou o seu 

mercado em 3 marcas de negócio, cada uma com o seu próprio processo, as quais, Hays 

Executive, Hays Recruiting Experts Worldwide e Hays Response. 



ANDRÉ SILVA A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA HAYSP COMO UMA VANTAGEM COMPETITIVA 22 

22 

 

 

Figura 3 - Segmentação de mercado da Hays. 

 

Hays Executive 

Marca especializada na identificação de perfis de direção, através de serviços de 

headhunting, de estudos de mercado e de evolução de carreira de perfis qualificados. A 

Hays Executive é responsável pelo recrutamento e seleção de gestores de topo e cargos 

similares, com remunerações a partir de 50.000 euros ilíquidos/ano.  

Hays Recruiting Experts Worldwide 

Esta marca dedica-se ao recrutamento apenas de perfis permanentes de caráter 

operacional, técnico e comercial de quadros médios e superiores com remuneração entre 

os 21.000 e 50.000 euros ilíquidos/ano. Assim na Hays Executive como na Hays 

Recruiting Experts Worldwide, os candidatos irão representar organizações clientes. 

Hays Response 

A Hays Response é uma marca do grupo, desenvolvida com o objetivo específico de 

fornecer aos seus clientes uma resposta rápida, soluções flexíveis e eficazes, de forma a 

satisfazer as necessidades de cada organização. Assim dedica-se ao recrutamento de 

colaboradores para funções permanentes com o salário ilíquido até 21.000€/ano mas 

também para funções temporárias englobando todos os níveis salariais. Na Hays 
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Response os colaboradores pertencem à Hays, no entanto prestam serviços para outras 

organizações clientes. 

Numa indústria que tem diversas oportunidades de crescimento, a Hays assenta em 4 

pilares estratégicos de forma a sustentar todo o seu negócio, os quais: ser reconhecida 

como a única marca global consistente de serviço ao cliente, com crescimento adaptado 

às oportunidades de mercado; selecionar oportunidades de negócio, responder às 

necessidades dos clientes e expandir o seu negócio em novos países; recrutar, contratar e 

reter os colaboradores que consideram ser os mais adequados, oferecer formação e 

possibilitando oportunidades de progressão na carreira profissional; eficácia operacional, 

maximizando a produtividade, melhoria de tecnologia e impulsionar a eficiência através 

de sistemas automatizados. 

4. Descrição das Atividades do Estágio 

O estágio curricular efetuado na Haysp ocorreu no escritório em Lisboa no 

departamento de recursos humanos, com início no dia 29 de Dezembro e término no dia 

10 de Março de 2015. Durante o mesmo, teve-se a oportunidade de participar em 

atividades de gestão de recursos humanos nomeadamente, recrutamento e seleção, 

acolhimento e integração, formação e desenvolvimento, avaliação e desempenho.  

Os processos de recrutamento e seleção (Anexo C – Processo Recrutamento e 

Seleção) iniciam-se quando os clientes ou os responsáveis de cada departamento da 

Haysp reportam ao departamento de recursos humanos a necessidade de integrar na sua 

equipa novos colaboradores. Esta necessidade é exposta à consideração da direção e caso 

seja aprovada, o processo de recrutamento e seleção é iniciado. A primeira fase do 

processo de recrutamento e seleção começa por analisar do ambiente interno e externo de 
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forma a estabelecer o contexto em que o recrutamento ocorre, identifica-se o 

departamento e posteriormente o cargo de trabalho para o qual se pretende recrutar um 

novo colaborador. Em conjunto com os clientes ou responsáveis de determinado 

departamento da Haysp, estes determinam o perfil do candidato que pretendem admitir. 

Nesta fase é efetuada a análise e descrição de funções que consiste num processo 

estruturado e sistemático de recolha de informação sobre as tarefas que um colaborador 

deve desempenhar no âmbito do seu trabalho, para que se possam definir os critérios de 

avaliação dos candidatos. A análise e descrição de funções na Haysp, é fundamental para 

os processos de recrutamento e seleção, na qual permite identificar as competências 

necessárias que o novo colaborador deve possuir para desempenhar determinada função. 

Durante o estágio curricular pode-se observar diferentes técnicas de identificação de 

candidatos sobretudo ao nível do recrutamento externo nomeadamente através de ofertas 

de emprego expostas nos websites de universidades, empregos, rede sociais ou no website 

da Haysp, sendo também possível enviar candidaturas espontâneas. Independentemente 

do meio de apresentação da candidatura dos candidatos, todas são direcionadas para o 

website da Haysp de modo a ficarem registadas no One Touch, atual base de dados 

utilizada na organização. Assim, através do sistema informático Daxtra este converte 

essas mesmas candidaturas para o One Touch sendo possível ficar com todos os dados 

pessoais dos candidatos, habilitações académicas, experiência profissional, formações e 

todos os resultados obtidos durante o processo de recrutamento. A Haysp também 

possibilita de forma esporádica a mobilidade dos seus colaboradores para organizações 

pertencentes ao grupo, possibilitando aos mesmos concorrer a oportunidades internas. Na 

Haysp, após a escolha das fontes e técnicas de recrutamento mais apropriadas para 

determinado cargo a ser preenchido por um novo colaborador, realizam-se os anúncios 
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para as ofertas de emprego. Os anúncios publicados são objetivos, descrevendo a função, 

os requisitos como habilitações académicas mínimas exigidas e experiência profissional 

requerida. No final do anúncio da oferta de emprego é ainda referido um conjunto de 

benefícios, tais como a integração num ambiente de trabalho e regalias em vigor na 

organização. Após receção das candidaturas, redige-se uma lista dos candidatos que 

enviaram o curriculum vitae, para que se possa iniciar o processo de seleção.  

Ao ser identificado o perfil do colaborador pretendido, inicia-se o processo de seleção 

na qual é realizada uma triagem entre as candidaturas consideradas válidas. Efetua-se uma 

pesquisa na base de dados One Touch e seleciona-se os candidatos que possam ter o perfil 

indicado para a função pretendida sendo-lhes comunicado concomitantemente por via 

telefónica e correio eletrónico para comparecerem nas instalações da Haysp para 

procederem à realização de assessment centres e de uma entrevista. Assessment centres, 

consistem num conjunto de atividades de grupo orientadas para a resolução de 

determinados estudos de caso relacionados com o negócio da Hays, nomeadamente, a 

elaboração de um plano de negócio e posterior apresentação, estruturar um conjunto de 

questões básicas a colocar a um possível cliente assim como redigir um anúncio para uma 

oferta de emprego. Posteriormente realizam-se as entrevistas. As entrevistas são 

individuais e semiestruturadas, nas quais apresentam-se algumas questões em inglês, e 

têm como objetivo conhecer o percurso académico e profissional do candidato, a sua 

personalidade, comportamento e o relacionamento interpessoal. As mesmas servem para 

observar e verificar se o candidato possui um determinado conjunto de competências que 

são relevantes para o grupo Hays. As quais, a comunicação, a apresentação, o trabalho 

em equipa, o dinamismo e a orientação para os resultados. Uma vez realizadas estas fases, 

elabora-se um relatório com a apreciação global de todos os candidatos verificando qual 
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o candidato que apresenta os requisitos necessários e que corresponde ao perfil 

inicialmente delineado. Uma vez recolhida toda a informação sobre todos os candidatos, 

e a sua avaliação, aquele que for considerado o mais adequado para a função será 

informado que terá uma nova entrevista individual desta vez juntamente com o 

responsável do departamento para o qual se está a selecionar novos colaboradores, sendo 

esta presença fundamental, pois como responsável do departamento que o novo 

colaborador vai integrar, pode mais facilmente compreender se o indivíduo detém as 

competências necessárias à função em questão e decidir qual o candidato a admitir. Nesta 

entrevista apresenta-se ao candidato a informação mais pormenorizada sobre as funções 

que irá desempenhar, o salário e verifica-se a sua disponibilidade, ambição e as suas 

expetativas. Após a entrevista e consequente avaliação, caso o responsável do 

departamento para a qual pretende recrutar esteja de acordo, comunica-se novamente com 

o candidato de forma a agendar, caso o mesmo aceite, a assinatura do contrato e início da 

sua integração na organização. Aos candidatos entrevistados mas não selecionados é 

efetuado sempre uma comunicação via telefone ou correio eletrónico a informar que não 

foram selecionados no âmbito do processo em questão mas agradecendo a sua 

disponibilidade. A Haysp considera esta tarefa extremamente importante uma vez que 

está em causa a imagem e reputação da organização. 

Em relação ao processo de acolhimento e de integração, a Haysp dispõe de um 

programa predefinido para os novos colaboradores (Anexo D – Processo Acolhimento e 

Integração). O processo de acolhimento e integração na Haysp inicia-se com a fase da 

contratação, na qual se preparam todas as formalidades, assegurando todo o processo 

administrativo nomeadamente, o preenchimento de uma ficha de admissão, fotocópias de 

documentos pessoais, que devem estar concluídas aquando do início de funções do novo 
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colaborador, e posteriormente, solicita-se aos advogados que prestam serviço à 

organização, a realização do contrato de trabalho. Consequentemente comunica-se à 

segurança social a entrada de um novo colaborador na organização. O novo colaborador 

é também encaminhado para consulta de medicina do trabalho para a realização de 

exames médicos. Ainda antes da chegada do novo colaborador existe a preparação do 

processo de acolhimento e integração específico, a qual é realizada entre o responsável 

de departamento do novo colaborador e o departamento de recursos humanos. Nesta fase 

nomeia-se o tutor, prepara-se e discute-se o plano de integração e adapta-se o horário do 

novo colaborador ao do tutor nomeado para garantir o acompanhamento por parte deste. 

No primeiro dia do novo colaborador na Haysp, ocorre o seu acolhimento sendo esta fase 

realizada unicamente pelo departamento de recursos humanos, que consiste em receber o 

novo colaborador dando-lhe as boas-vindas, fornecer uma formação inicial sobre a 

Haysp, que tem como objetivo apresentar a organização, a história, a missão, a visão, os 

valores, a estratégia de negócio, a metodologia de trabalho, as tecnologias, as bases de 

dados, o posicionamento da marca, o seu código de conduta, explicar as regras de 

segurança, entregar o kit de boas vindas (inclui uma caneta, uma fita, um objeto com o 

símbolo da organização, uma bola anti stress, um manual de acolhimento n constam as 

normas e orientações que todos os colaboradores devem aplicar na sua função), apresentar 

e explicar a intranet, visitar as instalações e por fim a apresentação do novo colaborador 

ao diretor, ao responsável de departamento e aos colegas. Este procedimento serve, não 

só para facilitar a integração do novo colaborador na organização, mas também para 

permitir conhecer o funcionamento da mesma. Consequentemente, o responsável de 

departamento ou o tutor apresenta mais detalhadamente o manual de acolhimento, 

comunica-se as expetativas para a função e apresenta-se o plano de integração específico 
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do novo colaborador, na qual constam as atividades a desenvolver durante o período de 

integração. Por fim, o responsável de departamento juntamente com o departamento de 

recursos humanos realizam uma avaliação da integração do novo colaborador, 

determinando se é desejável a sua continuação na organização. 

De forma a potenciar os recursos humanos, a formação na Haysp permite introduzir 

a dinâmica necessária para que o desempenho da organização esteja ajustado ao 

desenvolvimento do negócio (Anexo E – Ciclo Processo de Formação). Na Haysp 

verifica-se um investimento na formação dos seus colaboradores para executarem as suas 

funções com a maior eficácia e eficiência possível, permitindo a oportunidade de 

desenvolvimento profissional. Assim utilizam-se técnicas de formação on-the-job e de 

formação em sala, as quais são realizadas por colaboradores Haysp ou formadores 

externos devidamente certificados para tal. Ainda referente à formação, através da 

intranet da organização, qualquer colaborador pode aceder a uma ferramenta denominada 

Management Direct, um recurso de aprendizagem e conhecimento online que contém 

artigos sobre diversos negócios, perfis de organizações e da indústria, entrevistas, 

definições de negócios, orientações sobre as melhores práticas de gestão de recursos 

humanos e oferece também atividades formativas na qual estão organizadas de forma 

coerente, as necessidades de desenvolvimento de cada colaborador e do negócio. Ao 

longo do estágio curricular, desenvolveu-se atividades relacionadas com o processo da 

formação nomeadamente, o agendamento de formações na Haysp, verificando se a sala 

de formações estava disponível no(s) dia(s) pretendido(s) assim como, a gestão das 

inscrições dos colaboradores. Estas são solicitadas na intranet da organização com a 

indicação do local, data e hora da formação, os objetivos, o formador, os conteúdos, 

métodos e os recursos da formação. Antes do início de cada formação assegurou-se que 
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a sala estava devidamente preparada com os materiais necessários. Relativamente às 

formações externas, as mesmas ocorriam quando um responsável de departamento 

sugeria ao departamento de recursos humanos que determinado colaborador necessitava 

de formação sobre determinado tema. O responsável do departamento procedia ao 

agendamento da formação pretendida para o seu colaborador com entidades credenciadas 

para tal. Após a conclusão das formações em que os colaboradores participaram, 

procedeu-se ao seu registo na base de dados. 

É fundamental que os objetivos de cada colaborador estejam relacionados com os da 

organização de forma a existir um percurso comum que contribua para a melhoria do 

desempenho. Desta forma na Haysp é realizada uma avaliação de desempenho que 

consiste numa ferramenta da gestão de recursos humanos que tem por objetivo identificar 

as ações e resultados dos colaboradores durante um determinado período de tempo. No 

processo de avaliação de desempenho a Haysp rege-se por um plano anual designado por 

Hays Performance and Career Tracker (Anexo F – Avaliação de Desempenho). Este 

plano anual realiza-se entre o responsável de cada departamento e os seus colaboradores 

sendo desenvolvido em 4 entrevistas individuais a cada 3 meses sendo 2 obrigatórias, 

nomeadamente em Janeiro e em Julho. Uma vez que a Hays tem a sua sede no Reino 

Unido, o ano fiscal ocorre de 1 de Julho a 30 de Junho. Desta forma em Julho é realizada 

uma entrevista obrigatória que consiste em definir objetivos pretendidos para cada 

colaborador. Assim é importante a função dos responsáveis de cada departamento pois 

definem e implementam planos para os seus colaboradores de forma a conseguirem 

alcançar os seus objetivos. A cada Janeiro é realizada uma nova entrevista obrigatória de 

forma a transmitir ao colaborador sobre o seu desempenho até ao momento. Se necessário 

pode-se realizar entrevistas em Outubro e/ou Abril para corrigir determinados pontos que 
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necessitem ser melhorados. A avaliação de desempenho não deve ser entendida como um 

instrumento de controlo, com intenção de punir ou recompensar os avaliados, mas sim de 

melhorar os resultados. Os responsáveis de departamento são os avaliadores de 

desempenho, sendo que os avaliados têm a possibilidade de conhecer quais os aspetos 

que a organização e os responsáveis de departamento valorizam, as expetativas, o 

comportamento e o desempenho de cada colaborador dentro da organização. Os mesmos 

também têm a oportunidade para se autoavaliar tal como para fazer uma autocrítica sobre 

o seu desenvolvimento. Para os avaliadores, a avaliação de desempenho pode trazer 

benefícios, pois permite-lhes ter uma comunicação mais centralizada com os seus 

colaboradores, e assim adotar estratégias com o intuito de colmatar eventuais lacunas no 

trabalho e consequente melhoria no desempenho organizacional. A avaliação de 

desempenho possibilita avaliar todos os colaboradores a curto, médio e longo prazo e 

permite definir a contribuição de cada um para a organização. Esta avaliação de 

desempenho também lhes indica quais são as suas obrigações e o que é esperado deles, o 

programa de atividades a desenvolver e permite ainda a participação destes na solução de 

problemas. Para além destas mais-valias, a avaliação de desempenho permite identificar 

os colaboradores que necessitam de formação, assim como oferecer oportunidades, aos 

que tenham condições para serem alvos de promoção ou transferência. A realização de 

um diagnóstico de necessidades alinhado estrategicamente, identificando lacunas nas 

competências e possibilitando a sua avaliação eficaz, permite, desta forma, que o processo 

de avaliação de desempenho seja orientado para os resultados e para a melhoria contínua 

dos seus colaboradores.  
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5. Discussão e Análise Crítica 

Considerando a revisão da literatura (Hitt et al. 2009; Absar et al., 2010; Trejo, 2010; 

Zheng et al., 2010), os colaboradores são os ativos mais importantes que as organizações 

detêm para conseguirem obter vantagem competitiva no mercado de trabalho. Desta 

forma, a gestão de recursos humanos nas organizações direciona as práticas com base em 

estratégias organizacionais que poderão vir a potenciar o seu desenvolvimento e 

consequente melhoria no desempenho organizacional (Visser, 2010; Zhao et al., 2011; 

Lin et al., 2012). A conceção de estratégias eficazes é um processo que deve ser 

permanente e ter-se sempre em consideração o contexto organizacional, uma vez que a 

atualidade é constituída por mercados de trabalho cada vez mais competitivos (Scroggins 

e Benson, 2010). As práticas de gestão de recursos humanos complementam-se entre si 

em função dos indivíduos e das organizações, sendo também essencial que todas estejam 

estrategicamente alinhadas com os principais vetores da organização, nomeadamente a 

missão, a visão e os valores. As práticas de gestão de recursos humanos servem para 

valorizar o capital humano, pelo que todas são essenciais e não estão dependentes, 

exclusivamente, da aplicabilidade de cada uma destas, mas da sua interligação (Guthrie 

et al., 2009).  

Ao longo da elaboração deste trabalho também é mencionado o conceito de 

competências e a sua importância na obtenção de vantagem competitiva (Agha et al., 

2012). O conceito de competências quando relacionada com a gestão de recursos 

humanos, revela uma forte interdependência de fatores que se combinam para possibilitar 

tal articulação. O desafio das organizações é que compreendam que a gestão de recursos 

humanos com base em competências consiste num processo a longo prazo para obter 
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resultados devendo-se investir nesta abordagem se as organizações valorizarem realmente 

os indivíduos como o recurso mais importante de que dispõem. 

Tendo em consideração que o capital humano constitui-se como o elemento 

fundamental que existe nas organizações, os resultados da revisão da literatura (Hytter, 

2007; Tarique e Schuler, 2010; Ortlieb e Sieben, 2012), referem que determinadas 

medidas e estratégias influenciam significativamente a permanência dos colaboradores 

nestas. Deste modo, torna-se importante que a gestão de recursos humanos consiga 

minimizar as saídas dos colaboradores das organizações uma vez que as mesmas podem 

trazer desvantagens como o custo e o tempo requerido para a admissão de um novo 

colaborador, sendo que a perda de recursos em quem a organização investiu pode levar a 

uma imagem negativa para o mercado de trabalho (Hausknecht et al., 2009; James e 

Mathew, 2012). Para uma retenção eficaz dos colaboradores, os benefícios têm de ser 

adequados e adaptados de forma a corresponderem às necessidades e consequentemente 

à satisfação dos colaboradores nas organizações (Vos e Meganck, 2009; Yamamoto, 

2011).  

Face à contextualização da Haysp e após o acompanhamento das práticas de gestão 

de recursos humanos, é possível afirmar que existe um alinhamento entre as medidas 

aplicadas com os objetivos estratégicos da organização. Todo o processo de recrutamento 

e seleção, mencionado por Torrington et al. (2011), faz parte da estratégia de retenção 

dos colaboradores.  

De modo a atrair um elevado número de potenciais colaboradores, no processo de 

recrutamento utilizado na Haysp deve-se destacar o facto de frequentemente serem 

utilizados as técnicas de recrutamento externas, nomeadamente, a elaboração de anúncios 

publicados em websites de emprego e universidades. Estas são técnicas de baixo custo e 
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de rápido acesso. Ao nível do processo de seleção e uma vez que a mesma tem como 

objetivo encontrar os candidatos que melhor correspondam às necessidades atuais e 

futuras da organização, aplicando diversas técnicas de avaliação dos candidatos, na 

Haysp, os instrumentos de seleção principalmente utilizados são as entrevistas e 

assessment centres, as quais por si só, podem não ser suficientes para prever desempenhos 

futuros. Assim, para determinados cargos são efetuados testes de personalidade para 

aferir se de facto o candidato possui as competências necessárias para a função à qual se 

está a candidatar.  

Relativamente ao processo de acolhimento e integração de novos colaboradores 

verifica-se que a Haysp compreende a importância da integração de um novo colaborador 

na organização, para que retire o melhor aproveitamento desta nova parceria, pelo que 

este processo está definido através das caraterísticas que a revisão da literatura menciona 

como essenciais nomeadamente a distribuição de um manual de acolhimento, visita 

guiada pela organização, formação inicial de acolhimento e integração e por fim, uma 

avaliação de todo o processo (Caetano e Vala, 2007). Para a Haysp, o processo de 

acolhimento e a integração é fundamental para que consiga que o novo colaborador se 

adapte o mais rápido possível tanto à organização como à função que irá desempenhar.  

No que diz respeito à formação e desenvolvimento dos colaboradores, estes são 

definidos de acordo com os objetivos da organização (Gomes et al., 2010). Uma vez 

identificadas as necessidades do negócio, identificam-se as competências necessárias e 

posteriormente, as ações de formação que permitem desenvolver essas mesmas 

competências ao exercício das suas funções. De entre as técnicas mencionadas na revisão 

da literatura, na Haysp, são utilizadas a formação on-the-job e a formação em sala, assim 

como a utilização da ferramenta Management Direct no qual os colaboradores podem 



ANDRÉ SILVA A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA HAYSP COMO UMA VANTAGEM COMPETITIVA 34 

34 

 

desenvolver as suas competências e repercutir-se na melhoria significativa do 

desempenho organizacional. 

 No que se refere à avaliação de desempenho, inicialmente são definidos os objetivos 

para os colaboradores que integram a organização assim como as condições necessárias 

que permitam melhorar gradualmente e de forma sustentada, o desempenho destes 

(Kondrasuk, 2011). A avaliação de desempenho é uma das práticas que serve para avaliar 

os colaboradores e garantir a sua continuidade na organização, no entanto na Haysp é 

efetuada apenas uma autoavaliação do colaborador e uma heteroavaliação pelo 

responsável de departamento na qual poderão evidenciar algumas divergências entre o 

desempenho efetivo dos colaboradores e o resultado obtido resultante da avaliação.  

Assim, as práticas de gestão de recursos humanos que devem existir nas organizações, 

segundo a revisão da literatura e de acordo com as atividades observadas e desenvolvidas 

durante o estágio curricular, verificam a sua aplicabilidade na Haysp, com exceção da 

fase 4 do processo de formação, nomeadamente a avaliação da formação que ainda não 

foi explorada. 

Assim, pode-se concluir que os resultados obtidos no presente relatório de estágio 

realçam a influência da gestão de recursos humanos da Haysp sendo um fator 

determinante no desempenho organizacional. Assumindo a Haysp, organização com 

potencial para acrescentar valor ao seu processo produtivo, com competências específicas 

e raras, o alinhamento e a integração das suas práticas de gestão de recursos humanos são 

dificilmente imitáveis assim como os seus recursos humanos não são passíveis de 

substituição, pode-se afirmar que consegue obter vantagem competitiva perante os seus 

concorrentes.  
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6. Conclusões 

Ao iniciar o estágio curricular, o principal objetivo consistia em compreender a 

influência da gestão de recursos humanos na Haysp e a vantagem competitiva que a 

mesma pode advir, assim como, adquirir conhecimentos práticos ao nível da gestão de 

recursos humanos. Com o término deste, podemos concluir que alcançou-se o objetivo 

inicialmente delineado. A realização do estágio curricular foi uma mais-valia, ao permitir 

integrar uma organização com a dimensão e o prestígio da Haysp, desenvolvendo e 

consolidando conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do percurso académico.  

De acordo com os autores mencionados neste relatório, a análise das atividades 

observadas e desempenhadas, a Haysp detém um conjunto de práticas de gestão de 

recursos humanos interligadas que se revelam eficazes perante os seus colaboradores. Na 

Haysp verifica-se uma preocupação constante com os colaboradores existindo na 

organização um ambiente que facilita o desempenho profissional. Paralelamente, 

verifica-se um investimento na formação dos colaboradores, fomentando o 

desenvolvimento e aprendizagem tanto a nível individual como organizacional. A 

imagem associada à organização transmite a ideia de desenvolvimento dos seus 

colaboradores mas também de uma estrutura que está em constante evolução com a 

contribuição de todos os que fazem parte da mesma.  

Considera-se assim, que toda a informação apresentada neste relatório de estágio, 

devidamente autorizada pela Haysp, e a participação em todas as referidas atividades de 

gestão de recursos humanos foram preponderantes, uma vez que, permitiram aprofundar 

conhecimentos e a compreender na prática, como os recursos humanos são, de entre todos 

os recursos organizacionais, o principal fator de vantagem competitiva de que uma 

organização pode dispor. 
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Anexos 

 

Anexo A – Organigrama da Haysp 
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Anexo B – Ciclos do negócio Hays dos candidatos e clientes 
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Anexo C – Recrutamento e Seleção 
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Anexo D – Acolhimento e Integração 
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Anexo E – Formação e Desenvolvimento 
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Anexo F – Avaliação de Desempenho 
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