




i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ao 

Afonso 

 e aos meus pais 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Este trabalho não se concretizaria sem a colaboração de um conjunto de pessoas, 

cuja contribuição quero aqui reconhecer e agradecer. 

 

Antes de mais, quero agradecer à minha orientadora, Professora Doutora Ilona 

Kovács, pela disponibilidade permanente, pelo conselho avisado e pela autonomia 

concedida durante o processo de elaboração do trabalho.  

 

Agradeço às empresas que participaram no estudo e, mais especificamente, aos 

membros que aceitaram colaborar através dos seus depoimentos. Um agradecimento 

muito especial para o Dr. Adelino Ferreira, o Dr. Nuno Ferreira, a Dra. Sandra Passos, 

a Dra. Licínia Filipe, a Dra. Susana Ferreira, a Sra. Sofia Febra, a Dra. Maria José 

Mouquinho, a Dra. Isabel Marques e para a Dra. Maria João Sargaço. 

 

São devidos os meus agradecimentos aos meus colegas e amigos, Jorge Rodrigues, 

António José Almeida e Rui Brites, pelas críticas e sugestões e pelo apoio prestado 

durante a redacção do trabalho. Agradeço, também, à Escola Superior de Ciências 

Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal, pelo apoio concedido.  

 

Finalmente, quero agradecer ao Luís, ao Afonso, aos meus pais e à minha irmã, bem 

como a todos os amigos, cuja presença e apoio facilitaram este percurso. 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objectivo estudar as práticas de gestão de recursos 

humanos em empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica e as 

percepções dos trabalhadores sobre o trabalho. Do ponto de vista metodológico, foi 

utilizada a metodologia de estudo multi-caso, em quatro empresas, recorrendo-se a 

um conjunto de técnicas de recolha de informação que passaram pela entrevista aos 

responsáveis de recursos humanos, pelo inquérito aos trabalhadores, pela análise 

documental e pela observação. Os resultados obtidos indicam que o sector de 

actividade, entendido em termos “societais”, emerge como factor importante na 

modelação das práticas de gestão de recursos humanos, contribuindo para as 

semelhanças entre as empresas que o integram. Constata-se que essas semelhanças 

se devem á necessidade de conformação com os requisitos da Qualidade e as 

exigências dos clientes. Constatou-se, também, que as empresas que têm 

implementado o modelo “lean” apresentam mais semelhanças entre si do que com as 

outras empresas nos modelos de gestão de recursos humanos e de conceptualizado 

capital humano. Estes modelos caracterizam-se pela formalização das práticas e pela 

conceptualização do capital humano como de baixo valor e singularidade. Quanto às 

percepções sobre as características do trabalho, os factores que parecem contribuir 

para as diferenças nas percepções dos trabalhadores das diferentes empresas, são a 

percepção do acesso à informação, entendida como comunicação formal, e a 

percepção do trabalho enriquecido, sendo o efeito destes factores moderado pela 

organização do trabalho em equipa. O trabalho em equipa emerge como o factor que 

contribui para uma percepção maior do acesso à informação e de uma chefia de 

apoio, sendo esse efeito reflectido na maior satisfação na participação e 

desenvolvimento no trabalho e nas relações interpessoais. A percepção do trabalho 

enriquecido tem efeitos sobre a percepção de uma cultura de inovação, mas não tem 

efeito sobre a satisfação com a participação e desenvolvimento no trabalho. A 

satisfação no trabalho também é condicionada pelas características sociográficas dos 

trabalhadores, como sejam, o sexo, a escolaridade a antiguidade na função e a 

antiguidade na empresa. 

 
Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, Modelos Organizacionais, 

Organização do trabalho, Percepções dos trabalhadores, 

Organização do Trabalho em Equipa, Acesso à informação. 
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Abstract 

 

 

This study‟s main aim is to analyze human resource management practices in firms in 

Portugal, linked to technology-intensive sectors, and the employees‟ perceptions of 

work. Our aim is based on the assumptions that the human resource management 

practices of the firms are shaped by the organizational models, in which interact 

organizational and environmental factors. It is also based on the assumption that firms 

linked to technology-intensive sectors are more likely to adopt more flexible models 

and flexible work practices. In order to achieve our aim we used multiple-case study 

methodology. Four firms we chosen for the case study. The methodology included the 

use of different data collecting techniques, namely: interviews with HRM directors, 

questionnaires to workers, documental analysis and observation. Our main findings 

were, first, the sector of activity, understood in societal terms, emerges as an important 

factor of isomorphism between the firms. This isomorphism is due to the necessity of 

firms to comply with the Quality Management requirements and the demands of clients. 

Second, the firms that have adopted the “lean” model have similar HRM systems and 

similar conceptualizations of human capital. Both firms have codifying HRM models 

and both conceptualize their human capital as having low value and singularity. Third, 

the perception of access to information and the perception of job enrichment are the 

two factors that differentiate employees‟ perceptions about work. These factors are, 

however, shaped by team-work. Team work seems to be responsible for a higher 

perception of access to information and to supportive leadership. The perception of job 

enrichment is correlated to the perception of an innovative culture but it appears not to 

influence the satisfaction with participation and personal development in work. Team 

work seems to enable the perception of access to information and of supportive 

leadership and contributes to a higher level of satisfaction. Some employee 

characteristics shape job satisfaction, namely: sex, level of education, and tenure. 

 

 

Keywords: Human Resources Management; Organizational Models, Work 

Organization, Employees‟ Perceptions, Team Work, Access to 

Information.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

As mudanças decorrentes da globalização, o aumento da concorrência, a volatilidade 

dos mercados, o ritmo acelerado de desenvolvimento tecnológico, requerem às 

empresas o desenvolvimento de competências e de capacidades que aumentem a sua 

flexibilidade e capacidade de permanente actualização. Preconizam-se para estes 

contextos a adopção de modelos de organização mais flexíveis, a introdução de novos 

modelos de organização do trabalho e/ou de práticas inovadoras de trabalho. A 

preconização dos novos modelos organizacionais e de trabalho têm subjacente a 

assumpção da importância do factor humano como activo estratégico das empresas e 

pressupõem uma evolução e/ou nova conceptualização da função pessoal. Esta última 

é conceptualizada como mais centrada no compromisso, na formação e no 

desenvolvimento do factor humano do que no controlo. 

 

A unanimidade nos discursos (dos organismos públicos, académicos e empresariais) 

relativamente à necessidade de adopção de modelos de organização mais flexíveis, 

que conjuguem as potencialidades das novas tecnologias com a participação e 

qualificação dos recursos humanos, tem-se traduzido ao nível empírico num conjunto 

de modelos e práticas organizacionais muito diversificado. Essa diversidade de 

aplicações do modelo e/ou das práticas inovadoras de trabalho, preconizadas nos 

diferentes discursos, parecem evidenciar diferentes conceptualizações, quer ao nível 

dos discursos quer ao nível empírico, bem como a influência dos factores específicos 

do contexto interno e externo às organizações, na modelação dos modelos e das 

práticas organizacionais.  
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Neste quadro, o presente trabalho teve como pergunta de partida: “Quais as práticas 

de gestão de recursos humanas adoptadas pelas empresas em sectores de elevada 

intensidade tecnológica e as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho?”. Esta 

pergunta de partida tem subjacentes três pressupostos. O primeiro, é o pressuposto 

que as práticas de gestão de recursos humanos adoptadas pelas empresas são 

modeladas pelos modelos organizacionais, resultantes da interacção de diversos 

factores do contexto interno e externo à organização. O segundo, é o pressuposto que 

as empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica são 

potencialmente mais receptivas à adopção de modelos organizacionais flexíveis e à 

adopção de práticas inovadoras de trabalho, porque se inserem em contextos que se 

caracterizam pela elevada incerteza e que requerem capacidades de diversificação e 

actualização constante das empresas. O terceiro, prende-se com o estudo das 

percepções dos trabalhadores e pode definir-se como o pressuposto de que os 

trabalhadores, enquanto actores organizacionais, actuam de acordo com o seu grau 

de autonomia, as suas motivações e interpretações sobre a situação de trabalho e, 

consequentemente, são uma fonte de informação privilegiada para compreender os 

efeitos das práticas de gestão de recursos humanos sobre as práticas diárias e/ou os 

contextos específicos de trabalho.  

 

Optou-se, neste estudo, por seguir uma perspectiva de análise de contexto, 

aproveitando os contributos múltiplos das diferentes abordagens, de forma a poder 

captar um conjunto mais alargado de factores que modelam as configurações 

estruturais e o funcionamento das organizações e as práticas de gestão de recursos 

humanos. Esta opção deveu-se a duas razões. A primeira, é constituída pelo conjunto 

de ambiguidades e ambivalências que envolvem as duas problemáticas para as quais 

remete o estudo, nomeadamente, a gestão de recursos humanos e os novos modelos 

organizacionais, que parecem denunciar a sua falta de estabilização e sistematização 

no campo teórico. As ambiguidades e a falta de estabilização são denunciadas nas 

discussões em torno dos conceitos de “gestão de recursos humanos” e do “modelo de 

organização flexível”, bem como nas ambiguidades em torno do conceito de 

“flexibilidade” e de “práticas inovadoras de trabalho” ou “práticas alternativas de 

trabalho” ou, ainda, “práticas de elevado desempenho”. Estas, são reforçadas pelas 

diferentes perspectivas de análise que propõem um conjunto de modelos de análise e 

de variáveis muito diversificado. A complexidade deste objecto de estudo requer, 

assim, abordagens mais holísticas, que permitam captar as ambiguidades e as 
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inconsistências que este contém. A segunda razão, é a falta de sistematização na 

literatura sobre a situação portuguesa, não obstante se ter constatado um aumento da 

produção literária sobre as mesmas, nas últimas décadas.  

 

Aproveitando os múltiplos contributos das várias teorias, que remetem para a 

importância dos factores de contexto interno e externo à organização, na modelação 

das práticas organizacionais, e mais especificamente nas práticas de gestão de 

recursos humanos, enunciaram-se quatro objectivos específicos. O primeiro, foi 

estudar o sistema organizacional e os factores de contexto que modelam as práticas, 

considerando-se como factores de contexto relevantes: a actividade específica da 

empresa; o seu percurso ou história; a sua dimensão; a sua configuração estrutural; a 

sua cultura, entendida como os artefactos e valores manifestos; as características do 

pessoal, o processo produtivo e a organização do trabalho, bem como factores 

externos como o sector de actividade em que actua, as imposições legais, as 

exigências dos clientes e os requisitos da certificação da qualidade.  

 

O segundo objectivo, foi caracterizar a função RH e as práticas de gestão de recursos 

humanos da empresa. Neste objectivo, considerou-se como relevante a caracterização 

da função RH, relativamente ao seu posicionamento na hierarquia da empresa, os 

membros afectos à função e as suas características sociográficas (sexo, formação 

inicial e experiência profissional), bem como as responsabilidades e actividades 

atribuídas à função. As práticas de gestão de recursos humanos estudadas foram o 

recrutamento e selecção, o acolhimento e integração, a avaliação de desempenho, a 

formação profissional, a gestão de carreiras e as remunerações e incentivos.  

 

O terceiro objectivo, foi a análise da relação entre os processos produtivos e os 

modelos de organização do trabalho e a introdução de práticas inovadoras de 

trabalho. Para concretizar este objectivo foram considerados relevantes os meios de 

informação e os mecanismos de participação, bem como a organização do trabalho 

que pode potenciar ou constranger a participação, a colaboração e a aprendizagem.  
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O quarto objectivo, foi a análise das percepções dos trabalhadores sobre o trabalho, 

entendendo-se o trabalho numa perspectiva sistémica ou de situação de trabalho. 

Foram contempladas como dimensões de análise as características do trabalho 

(conteúdos e condições de trabalho), os valores organizacionais e a satisfação no 

trabalho. 

Os objectivos propostos foram concretizados através da metodologia de estudo de 

caso, contemplada na pesquisa exploratória, que permite a integração de informação 

de natureza qualitativa e quantitativa, e permite o recurso a um conjunto diversificado 

de fontes, que possibilitam a descrição do fenómeno no seu contexto. O estudo 

contemplou quatro casos. Três casos respeitam a empresas ligadas a sectores de 

elevada intensidade tecnológica e uma empresa ligada ao sector de elevada 

intensidade de conhecimento. Foram utilizadas várias técnicas de recolha de 

informação, que incluíram a entrevista aos responsáveis pela função Recursos 

Humanos, o inquérito por questionário aos trabalhadores, seleccionados pelo processo 

de amostragem por conveniência, enquanto fontes primárias, bem como a observação 

e a análise dos documentos das empresas.  

 

O trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos. O Capítulo 1 centra-se sobre a 

problemática da gestão de recursos humanos, partindo da discussão em torno do 

significado do conceito de “gestão de recursos humanos”, confrontando as posições 

que defendem que se trata de uma nova conceptualização da função pessoal com 

aquelas que defendem que representa uma evolução da gestão do pessoal. As mais 

extremadas defendem que se trata de mera retórica. Ainda neste capítulo, analisam-se 

as diferentes perspectivas de sistematização das teorias, procurando salientar-se as 

variáveis de análise que propõem, bem como os contributos e limitações de cada uma. 

São analisadas três perspectivas: a perspectiva do “best-fit”, seguindo as 

sistematizações das teorias realizadas por Delery e Doty (1996) e Guest (1997); a 

perspectiva denominada contextualista, que inclui a perspectiva mais societal, que 

procura conceptualizar um modelo europeu de gestão de recursos humanos, a 

perspectiva do novo institucionalismo e a perspectiva política; e, por último, a 

perspectiva dos recursos.  

 

O Capítulo 2 inicia-se com a caracterização do modelo tradicional taylorista-

burocrático, salientando os princípios que este preconiza e as suas limitações. De 
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seguida, apresentam-se as abordagens alternativas que se tornaram dominantes, a 

partir dos anos setenta. Estas abordagens foram analisadas de acordo com os 

paradigmas em que se enquadram, as concepções que pressupõem do homem no 

trabalho e da natureza do trabalho, bem como as principais teorias organizacionais 

que as suportam, os seus contributos e limitações. Foram consideradas como 

abordagens “moda” o Movimento da Qualidade de Vida no Trabalho (anos setenta), a 

Gestão pela Cultura (anos oitenta) e a Abordagem da Aprendizagem Organizacional (a 

partir dos anos noventa).  

 

No Capítulo 3, analisam-se as mudanças técnico-organizacionais e as suas 

implicações sobre as práticas de gestão de recursos humanos. Partindo do 

pressuposto que a adopção do novo modelo de “organização flexível” depende do 

modo como este é conceptualizado, procura-se neste capítulo analisar as diferentes 

conceptualizações do modelo nos diferentes discursos (dos organismos públicos, da 

Gestão e da Sociologia) e as implicações que as diferentes conceptualizações podem 

ter sobre as práticas de gestão de recursos humanos. Procura-se, também, analisar os 

factores de contexto que têm modelado a introdução deste modelo ao nível empírico 

e/ou práticas, bem como as razões que estão subjacentes à sua adopção e os efeitos 

dos mesmos sobre as práticas de gestão de recursos humanos.  

 

No Capítulo 4 descreve-se a metodologia do estudo. Após a justificação das opções 

metodológicas, são discutidos os objectivos específicos enunciados anteriormente, os 

métodos e técnicas. Incluem-se nestes últimos, as razões da escolha das quatro 

empresas, discutem-se as variáveis do estudo, bem como as fontes e instrumentos de 

análise e o tipo de análise realizada. Salientam-se, neste capítulo, as dificuldades e os 

constrangimentos que surgiram ao longo da realização do trabalho de campo. 

 

O Capítulos 5 centra-se na análise dos casos, tendo como objectivo analisar as práticas de gestão 

de recursos humanos e os factores de contexto que as modelam, em cada um. Esta análise teve 

como base o recurso a várias fontes de informação, de natureza qualitativa e quantitativa, de 

forma a permitir analisar as semelhanças e diferenças entre as práticas prescritas e as práticas em 

uso.  

 

No Capítulo 6 analisam-se as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho nas 

dimensões referidas, nomeadamente, as percepções sobre as características do 

trabalho, os valores da organização e a satisfação no trabalho. Procuram-se, neste 
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capítulo, os factores diferenciadores das percepções sobre o trabalho, entendido como 

situação de trabalho, isto é, numa perspectiva sistémica.  

 

No Capítulo 7 é realizada uma análise comparativa dos quatro casos, de acordo com 

as dimensões: a caracterização das empresas, a função Recursos Humanos, as 

práticas de gestão de recursos humanos; as práticas inovadoras de trabalho; e a 

percepção dos trabalhadores. Procurou-se analisar as semelhanças e as diferenças 

entre as empresas dos casos, visando identificar os factores que conduzem a essas 

semelhanças e diferenças. 

 

No último capítulo apresentam-se as principais conclusões deste estudo, bem como as 

limitações e as pistas para investigações futuras.  
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CAPÍTULO 1 - A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, 

SIGNIFICADO(S) E PERSPECTIVAS 
 

 

 

Este capítulo analisa a problemática da Gestão de Recursos Humanos, a qual 

começou a ganhar forma enquanto corpo teórico a partir nos anos oitenta. Incide sobre 

a discussão em torno do significado(s) do conceito de “gestão de recursos humanos”, 

as razões que marcaram a sua emergência e difusão e as diferentes perspectivas de 

análise. Procura compreender os diferentes contributos de cada abordagem, bem 

como as suas limitações e críticas a que têm sido sujeitas. 

 

 

1.1 Gestão de Recursos Humanos: em torno do significado(s)  

 

As mudanças decorrentes da globalização, a difusão de novas tecnologias de 

informação e comunicação, as alterações do mercado de trabalho, a necessidade de 

flexibilizar as estruturas organizacionais e de qualificação dos trabalhadores, entre 

outras, têm sido apresentadas como um conjunto de factores que levaram à 

emergência do conceito “gestão de recursos humanas” e a uma nova concepção e/ou 

transformação da função de pessoal (Walton, 1985; Beer, 1997; Mohrman e Lawler, III, 

1997; Hendry e Pettigrew, 1990; Brewster e Larsen, 2000; Boxall, 1993). Do ponto de 

vista conceptual, no entanto, a designação “gestão de recursos humanos” como uma 

nova forma de conceptualizar a gestão do pessoal, parece estar longe de se constituir 

como um campo de conhecimentos estabilizado e consensual (Brewster e Larsen, 

2000; Boxall, 1993; Legge, 1995a; 1995b; Brewster e Larsen, Moura, 2000).  

 

Apesar da gestão de recursos humanos, enquanto prática sustentada por um corpo 

teórico autónomo, só começou a afirmar-se nos anos oitenta nos Estados Unidos da 
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América (Boxall, 1993; Gilbert, 2000). Importa referir que o conceito de “recursos 

humanos”, no âmbito da gestão não, é recente. Hendry e Pettigrew (1990), por 

exemplo, referem que nos anos sessenta o conceito já aparecia nos trabalhos de 

Schultz e Becker e nos anos setenta começou a ser difundido no vocabulário dos 

académicos britânicos.  

 

Boxall (1993) atribui a origem da gestão de recursos humanos nos Estados Unidos da 

América a dois trabalhos de referência (nomeadamente, o artigo intitulado “Strategic 

Human Resource Management”, publicado em 1982 e depois em livro em 1984, 

escrito por Tichy, Fombrun e Devanna, da Michigan Business School, e o livro 

“Managing Human Assets” de Beer, Spector, Lawrence, Mills e Watson, da Harvard 

Business School, que foi publicado em 1984). Tendo sistematizado a literatura sobre a 

gestão de recursos humanos em dois grandes grupos de significado; designadamente, 

a gestão de recursos humanos como um novo quadro teórico e a gestão de recursos 

humanos como uma nova estratégia de gestão orientada para o compromisso, este 

autor defende que os dois trabalhos supra-citados enquadram-se no primeiro grupo de 

significado. Segundo o autor estes trabalhos são representativos de um novo quadro 

teórico, pois, procuram encontrar uma explicação teórica para as relações entre as 

políticas de pessoal e as estratégias organizacionais e não tanto “etiquetar” a gestão 

de recursos humanos como um padrão particular da estratégia de gestão. 

 

Apesar de Boxall (1993) enquadrar os dois modelos no mesmo grupo de significado, 

os trabalhos de Devanna et al. (1984) e Beer et al.(1984) distinguem-se no tipo de 

abordagem que propõe. Devanna et al. (1984) conceptualizaram um modelo do ciclo 

dos recursos humanos para explicar as etapas pelas quais passam todos os gestores 

de recursos humanos, nomeadamente, selecção, retribuição, avaliação de 

desempenho e desenvolvimento. Os autores defendem que a avaliação de 

desempenho, apesar de lhe ser dada pouca importância, é a chave para um sistema 

efectivo de recursos humanos. Ao assumir que a eficácia e eficiência da organização 

dependem da articulação das políticas e práticas de gestão de recursos humanos com 

a estratégia do negócio e do grau de consistência e integração das actividades entre 

si, o modelo de Devanna et al. (1984) apresenta-se, segundo Boxall (1993) como um 

modelo “unitarista”. Pode, também, ser considerado como um modelo de contingência, 
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na medida em que defende que diferentes estratégias de negócio implicam diferentes 

estratégias de gestão de recursos humanos (Moura, 2000).  

 

O modelo desenvolvido por Beer et al. (1984) apresenta-se, segundo Boxall (1993), 

como uma conceptualização melhorada das relações entre as políticas de gestão de 

recursos humanos e as outras variáveis organizacionais. Apesar de ter presente a 

importância do alinhamento entre a estratégia de gestão de recursos humanos com a 

estratégia de negócios, ao contrário do modelo proposto por Devanna et al. (1984), 

que se apresenta como um instrumento de gestão, procurando formas de melhorar o 

alinhamento (“tight fit”), o modelo de Beer et al (1984) não descura a relevância do 

envolvimento dos trabalhadores e das relações com os sindicatos.  

 

O modelo apresenta como objectivo principal ““(…) theorize „employee influence‟ as 

the integrative element in all HR policies” (Boxall, 1993: 654), partindo do pressuposto 

que as práticas noutras áreas, como os sistemas de trabalho, o fluxo de RH e as 

recompensas, dependem da forma como os gestores estruturam a influência dos 

trabalhadores (Beer et al., 1984, Cit in. Boxall, 1993). Trata-se, segundo Moura (2000), 

de um modelo que se pode enquadrar no que o autor designa de abordagem de “multi-

interessados”, na medida em que pressupõe que o processo de gestão das pessoas 

engloba todas as decisões e acções que afectam as relações entre os trabalhadores e 

a organização. É um modelo cíclico em que os “interessados” (nomeadamente, os 

accionistas, a comunidade, os sindicatos e os trabalhadores) interagem com os 

factores situacionais (características do trabalho, a filosofia de gestão, a legislação, 

etc.) na escolha das políticas de gestão de recursos humanos. Os resultados dessas 

políticas (nomeadamente, competências, envolvimento, congruência, eficácia de 

custos) produzem efeitos retroactivos a longo prazo (bem-estar individual e social, 

eficácia organizacional) sobre os interessados e sobre o contexto. 

 

No segundo grupo de significado, isto é, na conceptualização da gestão de recursos 

humanos como uma nova estratégia de gestão orientada para o compromisso, Boxall 

(1993. 653) enquadra os autores que, segundo ele, consideram a gestão de recursos 

humanos como “(…) a positive form of union avoidance”. Integra neste grupo David 

Guest (1993) que considera ser o principal autor desta corrente, bem como Kochan et 
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al. (1986), apresentando como razões as posições “unitaristas” que preconizam e o 

facto de definirem práticas inovadoras de trabalho para substituir as tradicionais 

relações laborais, em particular as relações com os sindicatos e a negociação 

colectiva. Entendidas como a melhoria das condições de trabalho, a maior segurança 

no trabalho, os mecanismos de participação, as oportunidades de desenvolvimento e a 

percepção de justiça, as práticas inovadoras de trabalho são apresentadas como 

formas de evitar que os trabalhadores sintam a necessidade de recorrer à participação 

directa. Em suma, Boxall (1993) considera que neste grupo de significado se podem 

enquadrar os autores e/ou abordagens que não apresentam definições da função mas 

um conjunto de inovações que visam tornar a gestão de recursos humanos numa 

estratégia de envolvimento.  

 

À semelhança de Boxall (1993), Storey (1995) sublinha que o conceito de gestão de 

recursos humanos não é um conceito novo, defendendo que a origem da gestão de 

recursos humanos pode ser situar-se nos anos oitenta, quando esta começou a ter 

uma aceitação “mais séria”. Storey (1995) reforça que o que mudou não foi a 

mensagem de uma nova filosofia de gestão mas a sua aceitação mais séria. 

Anteriormente, segundo o autor, o conceito era utilizado para “sinalizar” a possibilidade 

de uma forma alternativa e mais sofisticada da gestão do pessoal. Os factores que 

contribuíram para uma aceitação mais séria da gestão de recursos humanos foram 

(Storey, 1995): a gestão de recursos humanos começa a ser reconhecida como uma 

preocupação central da gestão; o desempenho da função recursos humanos é 

integrado na gestão de linha; o factor humano passa a ser considerado como um 

investimento, que é preciso formar e desenvolver, em vez de um mero custo; o foco da 

função recursos humanos passa da conformação para o compromisso.  

 

O último factor, nomeadamente a passagem da conformação para o compromisso, foi 

apresentado por Walton (1985) como uma designação da gestão de recursos 

humanos. Walton (1995) identificou duas estratégias de gestão para lidar com a força 

de trabalho, nomeadamente, a estratégia de controlo e a estratégia de compromisso, 

que se consubstanciam em dois modelos. A estratégia de controlo preconiza um 

modelo de gestão da força de trabalho que se enquadra na gestão tradicional do 

pessoal. Esta estratégia tem subjacentes os princípios básicos do modelo taylorista, 

bem como a concepção simplista do homem no trabalho (homo economicus). As 
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práticas preconizadas no quadro desta estratégia são: a divisão e a estandardização 

do trabalho; a dicotomia entre quem concebe (e detém a autoridade) e quem executa; 

a gestão da mão-de-obra baseada numa relação entre os ganhos de produtividade 

directa do trabalho e o acréscimo do salário – primeiro critério do controlo do 

desempenho do trabalhador. A estratégia de compromisso, que Walton (1985) remete 

para os anos setenta, reflecte as práticas preconizadas pela abordagem sócio-tecnica, 

embora esta não seja explicitada. Esta estratégia assenta em factores-chave como a 

segurança no trabalho, a formação e a participação dos trabalhadores, por forma a 

garantir “(…) employees access to due process and providing them the means to be 

heard on such issues as production methods, problem solving, and human resource 

management policies and practices is also a challenge” (Walton, 1985:80). A estratégia 

de compromisso pressupõe o achamento das estruturas, a coordenação baseada em 

objectivos por oposição à coordenação baseada em normas e procedimentos, a 

organização do trabalho em equipas semi-autónomas e as remunerações baseadas 

nas competências.  

 

Storey (1995) discute o conceito de gestão de recursos humanos em dois campos 

distintos, nomeadamente, o empírico e o conceptual. No que concerne ao campo 

empírico, Storey (1995) considera que têm sido encontradas poucas evidências 

sistemáticas nos estudos sobre as práticas organizacionais que permitam demarcar a 

gestão de recursos humanos da gestão do pessoal. O autor enquadra, por exemplo, 

os trabalhos de Legge (1995, Cit in Storey, 1995) neste campo. No que concerne ao 

campo conceptual, Storey (1995) considera que se pode interpretar o conceito de 

gestão de recursos humanos em sentido estrito e em sentido lato, bem como recorre à 

abordagem que distingue a gestão de recursos humanos hard da soft. Entendido em 

sentido estrito, o conceito de gestão de recursos humanos é utilizado como uma 

etiqueta para designar uma abordagem que conceptualiza a mão-de-obra como um 

valor e não como um custo. Nesse quadro, a gestão de recursos humanos preconiza a 

formação e o desenvolvimento dos trabalhadores, bem como a definição de medidas 

que reforçam a atracção e a retenção dos trabalhadores mais comprometidos com a 

organização. Entendido em sentido mais lato, o conceito é utilizado para designar um 

conjunto mais amplo de iniciativas de gestão, que incluem medidas que reforçam uma 

utilização “mais flexível” da mão-de-obra e um conjunto de medidas centradas no 

indivíduo. Na distinção entre hard e soft, a primeira traduz uma abordagem racional, 

quantitativa, em que o factor humano é tratado como um factor económico, enquanto a 
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abordagem soft, tendo como suporte a Escola das Relações Humanas, centra-se na 

motivação, na liderança e na comunicação. Esta última distinção, da gestão de 

recursos humanos como um conjunto de iniciativas de gestão hard e soft, vem colocar 

o problema da “integração”. A “integração” tem vindo a ser utilizada como critério de 

avaliação da eficácia da gestão de recursos humanos (Arthur, 1992; 1994; Huselid, 

1995; Becker e Gerhart, 1996; Lado e Wilson, 1994). Independentemente desta 

classificação, Storey (1995a:9) defende que a gestão de recursos humanos demarca-

se pelo facto de “(..) in both hard and soft versions, is that it eschews the joint 

regulative approach – and even more so the craft regulative approach.” Permitindo, 

nesse quadro, uma utilização mais plena dos recursos humanos, através da sua 

reconversão ou intensificação.  

 

Brewster e Larsen (2000) reforçam a posição de Storey (1995) relativamente à 

demarcação do conceito de gestão de recursos humanos da gestão administrativa de 

pessoal. Os autores consideram que o conceito de gestão de recursos humanos é um 

conceito fundamental, na medida em que “(...) the HRM concept attempts to integrate 

the interplay between individual, task and organization” (Brewster e Larsen, 2000:2). 

Contudo, sublinham que, apesar da sua importância, este contém alguns 

enviesamentos no modo como tem sido difundido, nomeadamente: a atribuição de 

maior importância à gestão de recursos humanos do que na realidade tem para a 

obtenção de vantagens competitivas por parte das organizações; o facto de ser 

percepcionado como algo de positivo e desejável; a focalização exclusiva nos 

resultados e nas denominadas “boas práticas”. 

 

Os autores identificam seis problemas contidos nos pressupostos básicos da definição 

de Storey (1995). Para Storey (1989:7, Cit. in Brewster e Larsen, 2000:6), “Human 

resource management is a distinctive approach to employment which seeks to achieve 

competitive advantage through the strategic deployment of a highly committed and 

capable workforce, using an integrated array of cultural, structural and personnel 

techniques”. O primeiro problema, nesta definição, é o facto de reflectir o pressuposto, 

comum na maioria da literatura produzida sobre este domínio, que a estratégia de 

gestão de recursos humanos se enquadra num quadro racional e deve estar alinhada 

com a estratégia de negócio, sendo essa relação desejável e boa. Este pressuposto 

tem conduzido a inúmeros estudos que procuram definir de forma clara o que se 
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entende por estratégia organizacional. O segundo problema, parte do pressuposto que 

existe a priori e/ou que poderá criar-se uma força de trabalho competente e envolvida, 

que cumprirá os objectivos que garantam a implementação da gestão de recursos 

humanos. Este pressuposto conduz à limitação da utilização do próprio conceito e/ou a 

confundi-lo com um elevado compromisso (“high commitment”).  

 

O terceiro problema, prende-se com o pressuposto que a gestão de recursos humanos 

deveria ser medida única e exclusivamente em termos das vantagens competitivas, 

que são obtidas pelas organizações. Este pressuposto conduz tendencialmente a uma 

visão normativa do conceito. O quarto problema, é o facto da definição apresentada 

negligenciar a interacção entre os níveis organizacional e individual, reflectindo uma 

perspectiva unilateral e descontextualizada. O quinto problema, reporta para a gestão 

de recursos humanos ao nível transnacional. Ao partir do pressuposto que a “prática” 

da gestão de recursos humanos nas organizações as torna mais eficientes, 

possibilitando-lhes uma maior intervenção ao nível macroeconómico, seria de esperar 

que essa “prática” fosse predominante na maioria dos países, facto que não é 

demonstrado pelos estudos transnacionais. O sexto problema, reporta para a 

distinção, contestada por vários autores, entre a gestão de recursos humanos soft e 

hard. Esta, segundo Brewster e Larsen (2000), carece actualmente de qualquer tipo de 

utilidade em termos práticos. 

 

Na discussão em torno do significado ou significados do conceito de gestão de 

recursos humanos, importa salientar a existência de posições não consensuais no que 

respeita à demarcação da gestão de recursos humanos da gestão do pessoal. 

Destacam-se aqui os autores que defendem que não existe uma demarcação entre a 

gestão de recursos humanos e a gestão do pessoal ou administração do pessoal, mas 

sim uma evolução da função pessoal (Torrington, 1995; Mahoney e Dekop, 1996), e a 

posição mais extremada de Legge (1995a; 1995b) que considera o conceito como 

mera retórica.  

 

No que respeita ao conceito recursos humanos, Torrington (1995) defende que não 

existe maior lugar-comum do que afirmar-se que o recurso mais valioso de uma 

organização são os seus recursos humanos, porque estes representam, segundo ele, 
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o problema mais importante e mais difícil de gerir, na medida em que são os 

responsáveis pelos erros difíceis de corrigir. Segundo Torrington (1995:66), “HRM is 

no revolution but a further dimension to a multi-faceted role.” O autor considera que a 

gestão de recursos humanos emerge, por um lado, como uma forma de “embelezar” e 

atribuir maior autoridade a quem a executa, e por outro, como uma forma de eliminar o 

papel de mediação que a função teve ao longo dos anos, instituindo-a numa 

perspectiva mais unitarista. Num quadro de flexibilidade, em que se distinguem os 

trabalhadores nucleares e os periféricos, a gestão de recursos humanos estaria mais 

centrada na estratégia e no planeamento da mão-de-obra do que na mediação e 

resolução de problemas, sendo a participação dos trabalhadores realizada através de 

programas que incluem, entre outros, a corporate culture, o team-building e os 

sistemas integrados de remuneração.  

 

Mahoney e Dekop (1996), tal como Torrington (1995), defendem que a gestão de 

recursos humanos representa uma evolução da “administração do pessoal” 

(“personnel administration”). Os autores identificam seis marcos que permitiram a 

evolução da administração do pessoal para a gestão de recursos humanos. O primeiro 

foi o desenvolvimento do planeamento do pessoal que passou de uma perspectiva de 

previsão de necessidades de pessoal para uma perspectiva mais prospectiva e 

estratégica, ajustado com a estratégia organizacional. O segundo foi a passagem da 

participação indirecta para a participação directa dos trabalhadores, decorrente da 

influência do Movimento da Qualidade de Vida no Trabalho e do modelo japonês (os 

círculos de qualidade), que veio permitir o alargamento da negociação colectiva e das 

relações laborais e uma gestão mais participativa e a influência directa dos 

trabalhadores. O terceiro marco foi a passagem do conceito de “morale” para o de 

clima e posteriormente de cultura organizacional. Esta passagem representa um 

avanço em termos conceptuais e metodológicos, na medida em que representa a 

passagem de uma análise mais isolacionista ou individualista para uma análise grupal. 

A “morale”, entendida como o modo como os indivíduos subordinam os seus 

objectivos pessoais aos da organização (Davis, 1959, Cit in Mahoney e Dekop, 1996), 

apesar de ser conceptualizada como um constructo grupal é operacionalizada (e 

medida) como uma característica individual da satisfação no trabalho. Enquanto o 

clima e a cultura organizacional, entendidos como o conjunto de percepções, valores, 

ritos e tradições partilhadas pelos indivíduos na organização permitem introduzir uma 

medida verdadeiramente grupal. O quarto marco, referido pelos autores, foi a 
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passagem do trabalho individual para o trabalho em grupo e/ou em equipa. O trabalho 

em grupo ou equipa ao ter subjacente o alargamento e enriquecimento das tarefas 

veio substituir a concepção-base da função, enquanto algo de fixo e circunscrito à 

tarefa, pela concepção do trabalho definido através das competências.  

O quinto marco foi a passagem de uma perspectiva de resolução de problemas para 

uma perspectiva de responsabilização. Isso viria a permitir a passagem de uma 

administração ou gestão do pessoal centrada na resolução de problemas, como o 

absentismo, o turnover e a satisfação no trabalho, para uma orientação para a eficácia 

organizacional, que inclui a medição da produtividade e o desempenho organizacional. 

O sexto marco foi a evolução da formação profissional, inicialmente entendida em 

sentido mais estrito de aquisição de competências específicas orientadas para o 

desempenho da função, para a formação profissional conceptualizada em sentido 

mais lato visando o desenvolvimento do potencial dos trabalhadores e como 

instrumento de gestão de carreiras.  

 

Mahoney e Dekop (1996) consideram que a integração dos dois conceitos, 

“administração de pessoal” e “gestão de recursos humanos”, foi provavelmente mais 

conseguida na prática organizacional do que ao nível académico. Os autores prevêem 

uma tendência evolutiva para uma maior integração que terá como foco central a 

gestão estratégica de recursos humanos. 

 

Legge (1995a;1995b) assume uma posição mais extremada, ao defender que existe 

uma mera diferença de linguagem entre a gestão do pessoal e a gestão de recursos 

humanos. Essa diferença de linguagem, segundo a autora, só vem preconizar um 

conjunto de valores, como o individualismo e a ética do trabalho, que são 

característicos do sonho americano “WASP” (White, Anglo-Saxon, Protestant).  

Assim, a gestão de recursos humanos não representa uma nova conceptualização da 

função pessoal, isto é, não se apresenta como uma nova prática mas mais como uma 

nova retórica que propõe um modo de gerir as pessoas orientado primordialmente 

para a obtenção de vantagens competitivas. Baseando-se na evolução da função 

pessoal no Reino Unido, a autora argumenta que a utilização do conceito de gestão de 

recursos humanos pretende, por um lado, resolver alguns problemas e ambiguidades 

contidas na gestão do pessoal, aludindo às contradições entre o patriarcado e o 
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capitalismo e por outro, pretende credibilizar a função, demonstrando que esta 

contribui para o sucesso da organização, ultrapassando com isso o complexo de 

inferioridade da função (subalternizada e feminizada), relativamente às outras funções 

de gestão.  

 

Contudo, apesar de defender que os conceitos não se distinguem, Legge (1995a) 

identifica três diferenças entre a gestão do pessoal e a gestão de recursos humanos. A 

primeira diferença refere-se à diferença de percepção da gestão do pessoal e da 

gestão de recursos humanos. A gestão do pessoal, é percepcionada como qualquer 

coisa exercida pelos gestores sobre os subordinados, excluindo-se eles próprios 

dessa gestão enquanto a gestão de recursos humanos vem colocar a ênfase no 

desenvolvimento de uma equipa de gestão e é percepcionada como algo que se dirige 

a todos e especialmente aos gestores. A segunda diferença é o papel da função 

pessoal ao nível da gestão de linha. A gestão do pessoal, enquanto função, tem como 

papel principal implementar as políticas e práticas de pessoal. Na gestão de recursos 

humanos é atribuído à função um papel proactivo de gestão das pessoas, pois a 

função é vista como uma responsabilidade do negócio. A terceira diferença é o facto 

de na gestão de recursos humanos, comparativamente à gestão do pessoal, a gestão 

pela cultura ser assumida como uma actividade fundamental da gestão de topo. 

 

Keenoy (1997;1999), relativamente à demarcação da gestão de recursos humanos da 

gestão do pessoal, considera que as posições de Storey (1995) e de Legge (1995) são 

demasiado extremadas. O autor defende a sua posição com base numa revisão crítica 

de duas obras de referência dos autores acima mencionados, nomeadamente, o livro 

intitulado “Human Resource Management: a Critical Text” de Storey (1995) e o livro 

intitulado “Human Resource Management- Rhetorics and Realities” de Legge (1995). 

Keenoy (1997) encara estas obras como dois grandes contributos sobre o significado 

do conceito de gestão de recursos humanos, bem como sobre o impacto da gestão de 

recursos humanos na regulação das relações laborais e na reconstrução de 

significados sobre a vida organizacional. Contudo, defende que a importância atribuída 

ao conceito contribui para as indefinições que emergem em torno deste. O autor 

sublinha que “(…)  the more we study HRism, the more we find out about it and the 

more we elaborate it, the more elusive and obscure it becomes” (Kennoy, 1997:825). 

Para Keenoy (1997), a gestão de recursos humanos emerge, tal como as outras 
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abordagens (taylorismo, Relações Humanas, Movimento da Qualidade de Vida no 

Trabalho e o Desenvolvimento Organizacional), com o objectivo de garantir um 

ajustamento mais eficiente entre os objectivos da organização e dos trabalhadores. 

Para o autor o que é questionável na gestão de recursos humanos é a sua afirmação 

como um conjunto de práticas “friendly”, tal como tem vindo a ser preconizada por um 

grupo de actores que desempenham um papel relevante na criação de uma nova 

ideologia cultural da organização (políticos, consultores, sindicatos, etc.). Salientando 

as diferenças que tem constatado entre a retórica prescrita e a realidade 

experienciada, Keenoy (1997) questiona a utilização da gestão de recursos humanos 

como um mero artefacto sociocultural de regulação das relações laborais.  

Recorrendo a uma metáfora, nomeadamente a metáfora de “holograma”, Keenoy 

(1999) tem uma visão mais ampla da gestão de recursos humanos. Preconiza que a 

gestão de recursos humanos enquanto identidade “singular” pode ser descrita como 

“(…) the fluid, multi-faceted, mutually implicated social artefacts which are the 

„continuing-outcome‟ of the process of contextualized social accomplishment manifest 

in contemporary employment relations” (Keenoy, 1999:16). Neste quadro, a gestão de 

recursos humanos não é mais do que um substantivo colectivo que enforma uma 

multiplicidade de conceitos e métodos utilizados na gestão e controlo das relações 

laborais. Esta definição não preconiza uma visão simplista visão simplista e redutora 

da gestão de recursos humanos, na medida em que considera que esta tem 

subjacente algumas assumpções que permitem uma nova conceptualização da 

“realidade gestão de recursos humanos”.  

 

O autor parte do pressuposto que “Contradiction is merely the absence of logical 

coherence, not of rationale, practical harmony or pragmatic accommodation” (Keenoy, 

1999:17). Esta perspectiva procura privilegiar e recomendar uma abordagem que 

admita o paradoxo, a ambiguidade, a identidade pluralista e a incerteza, em que a 

realidade é concebida de modo dinâmico no sentido de “tornar-se” (becoming) em vez 

de “ser” (enquanto algo de fixo). Trata-se, segundo Keenoy (1999), de uma definição 

que possibilita conciliar: a flexibilidade com a especialização dos trabalhadores; os 

trabalhadores nucleares e os periféricos; o compromisso e envolvimento com o 

alheamento; as políticas hard e soft. Ao enfatizar o significado analítico e a “implicação 

mútua” no processo de construção discursiva e de realização social, a definição 

apresentada vem reforçar a gestão de recursos humanos como uma das componentes 

da acção social e não uma mera observadora dessa acção. Isso permite ultrapassar 

alguns problemas de “instabilidade linguística” e de representação, que frustraram as 
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concepções mais tradicionais da gestão de recursos humanos, quando estas 

pretendem medir ou fixar factos multi-dimensionais em modelos bidimensionais.  

 

A conceptualização da gestão de recursos humanos como sendo socialmente 

construída, tecida em diferentes realidades e projectada como uma combinação de 

artefactos intelectuais, educacionais, ideológicos, culturais, económicos e 

organizacionais, tem como consequência a necessidade de criação de práticas mais 

reflexivas e, consequentemente, vem privilegiar o recurso a metodologias mais 

qualitativas. Keenoy (1999) preconiza uma abordagem qualitativa que enfatize a 

dimensão tempo, a natureza do discurso e as realizações subjectivas, como a mais 

adequada para captar as interacções complexas, os paradoxos, as ambiguidades e as 

incertezas que ocorrem nas diferentes “realidades”.  

 

Em suma, a discussão em torno do conceito de gestão de recursos humanos pode ser 

sistematizada em duas grandes posições. Uma que defende a demarcação clara entre 

a gestão de recursos humanos da gestão do pessoal, ou seja, defende a gestão de 

recursos humanos como uma nova conceptualização da função pessoal (Boxall, 1993; 

Storey, 1995; Brewster e Larsen, 2000). Outra, contrária, que defende que não existe 

demarcação entre a gestão de recursos humanos e a gestão do pessoal. Inserem-se 

nesta última os autores que defendem a gestão de recursos humanos como uma 

evolução da função pessoal (Torrington, 1995; Mahoney e Dekop, 1996) e/ou como 

mera retórica (Legge, 1995a). Por último, destaca-se uma perspectiva mais holística, 

apresentada por Keenoy (1997;1999), que enfatiza as ambiguidades, ideologias e 

realidades sociais e culturais que esta problemática integra, da qual ela é 

simultaneamente produto e instrumento de acção.  

A discussão em torno do conceito, se por um lado, vem salientar que a gestão de 

recursos humanos como corpo teórico autónomo não se encontra estabilizado, por 

outro, enfatiza a relevância desta problemática, conforme refere Boxall (1993:646): 

“Confusion over terminology is not the same as irrelevance.” Segundo Tyson (1995) a 

gestão de recursos humanos torna-se uma problemática relevante por diferentes 

razões, nomeadamente: as razões de natureza social, resultante do facto da gestão de 

recursos humanos, enquanto gestão do emprego, ser determinante para o 

funcionamento da sociedade; as razões de natureza política, relacionada com a forma 

como as relações de poder inerentes ao trabalho e ao emprego, bem como as 
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relações entre trabalho e recompensas, terem fortes impactos nos problemas sociais; 

as razões de natureza cultural, que se prende com o facto de a gestão de recursos 

humanos ter como principal contributo assegurar, no contexto organizacional, o 

exercício da autoridade, a definição dos papéis e a partilha de valores e objectivos 

comuns, entre outros.  

 

 

1.2. Diferentes perspectivas da Gestão de Recursos Humanos: as 

perspectivas do “best-fit”, de contexto e dos recursos 

 

Neste subcapítulo descrevem-se as teorias que se enquadram na perspectiva do “best 

fit”, conforme foram sistematizadas por Delery e Doty (1996) e Guest (1997). As 

teorias que se enquadram no “best-fit” têm como preocupação central resolver o 

problema de ajustamento (ou “fit”) entre as práticas de gestão de recursos humanos e 

a estratégia da organização, tendo como objectivo garantir o melhor desempenho e/ou 

a melhor adaptação ao meio envolvente.  

 

O ajustamento pode ser operacionalizado como (Wood, 1999): (1) “strategic fit” ou 

ajustamento estratégico, entendido como o ajustamento entre as práticas de gestão de 

recursos humanos e a estratégia de negócio ou da organização; (2) “organizational fit” 

ou ajustamento organizacional, entendido como o ajustamento entre um conjunto de 

práticas ou sistemas de gestão de recursos humanos e os outros sistemas dentro da 

organização; (3) “environmental fit” ou ajustamento com o contexto externo, entendido 

como o ajustamento entre as práticas de gestão de recursos humanos e os factores do 

ambiente externo; (4) “internal fit” ou ajustamento interno, entendido como a coerência 

e consistência, isto é, como o grau de integração do conjunto ou sistema de práticas 

de gestão de recursos humanos.  

 

1.2.1. Perspectiva do “best-fit”: o Modelo de Delery e Doty 

 

Delery e Doty (1996) sistematizaram a literatura sobre a gestão estratégica de 

recursos humanos em três categorias ou perspectivas dominantes, nomeadamente, a 

universalista, a contingencial e a configuracional. O modelo proposto por Delery e Doty 

(1996) enquadra-se na perspectiva do “best-fit” porque as teorias que contemplam 
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focalizam-se primordialmente na relação (e no ajustamento) entre as práticas de 

gestão de recursos humanos e o desempenho. 

 

1.2.1.1. Perspectiva universalista 

 

Delery e Doty (1996) enquadram na perspectiva universalista as teorias que partem do 

pressuposto que existe uma relação linear entre o sistema de práticas gestão de 

recursos humanos e o desempenho organizacional, podendo os efeitos desse 

“sistema” ser medido através de indicadores financeiros (lucro, volume de vendas, 

etc.). Estas teorias preconizam um “sistema”, entendido como um conjunto de “boas 

práticas” ou “high performance work practices”, que conduzam a um elevado 

desempenho. Os autores inserem nesta perspectiva as abordagens de Huselid (1995), 

Pfeffer (1994), Osterman (1994) e Guest (1997).  

 

Huselid (1995) estudou o impacto dos sistemas de “high performance work practices” 

sobre o desempenho organizacional. Nos estudos realizados o autor fez duas 

constatações importantes. A primeira foi ter constatado que o sistema de práticas (de 

elevado desempenho) tem impactos ao nível do turnover e da produtividade, bem 

como ao nível financeiro, quer a curto quer a longo prazo. A segunda foi ter constatado 

que os efeitos diferenciadores das práticas de elevado desempenho dependem mais 

da sua adopção do que do ajustamento estratégico ou ajustamento interno. Conforme 

sublinha Huselid (1995:658), “(…) the substantial main effects associated with systems 

of high performance work practices, one might conclude that the adoption of such 

practices is more important than any efforts to ensure these policies are internally 

consistent or aligned with firm competitive strategy.” Contudo, apesar dos resultados 

obtidos, o autor defende que futuras investigações devem centrar-se no estudo do 

ajustamento interno (ou integração) e estratégico.  

 

Pfeffer (1994) apresenta um dos modelos mais representativos do “best-fit” e da 

perspectiva universalista. O autor identificou e preconiza 16 “boas práticas” de gestão 

de recursos humanos como garantia de um bom desempenho. As práticas 

preconizadas são: (1) a segurança no emprego; (2) a selecção e recrutamento; (3) os 

salários elevados; (4) os incentivos; (5) a propriedade dos empregados; (6) a partilha 

de informação; (7) a participação e o “empowerment”; (8) as equipas de trabalho; (9) a 

formação e o desenvolvimento; (10) a rotação dos postos de trabalho; (11) o 
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igualitarismo simbólico; (12) a compressão de salários; (13) a promoção; (14) a 

perspectiva de longo prazo; (15) a medição de práticas; (16) a filosofia envolvente.  

 

Posteriormente, Pfeffer (1998) apresenta um modelo de práticas mais afinado, que 

designou como as “sete práticas de sucesso”. As sete práticas preconizadas são: (1) a 

segurança no emprego; (2) a contratação selectiva do novo pessoal; (3) as equipas 

auto-geridas e descentralização do processo de decisão como princípios básicos do 

desenho organizacional; (4) elevadas retribuições em termos comparativos, 

contingentes com o desempenho organizacional; (5) formação extensiva; (6) 

distinções reduzidas entre estatutos e poucas barreiras entre níveis hierárquicos 

incluindo artefactos como: vestuário; linguagem e diferenças salariais; (7) partilha 

extensiva de informação financeira e sobre desempenho organizacional a todos os 

níveis organizacionais. Neste novo modelo o autor reforça o pressuposto do “best-fit”, 

nomeadamente que a gestão eficaz das pessoas pode aumentar significativamente o 

desempenho económico das organizações, bem como a perspectiva universalista ao 

enfatizar que estas sete práticas caracterizam “a maioria se não todos os sistemas” 

que produzem lucro através das pessoas. 

 

O modelo das “boas práticas” de Pfeffer (1994) tem suscitado o debate em torno de 

um problema basilar nas teorias do “best-fit”, nomeadamente o problema da 

operacionalização da medição dos efeitos das práticas prescritas (Purcell, 1999; 

Pfeffer, 1997). Pfeffer (1997) responde a esta discussão, defendendo que a ênfase na 

medição do efeito das práticas é inseparável da visão que existe da função recursos 

humanos. Para o autor o problema da “medida” das práticas é indissociável da 

necessidade que existe em “medir” a função. Aponta como razões que levam à 

necessidade de “medir” a função as seguintes: (1) a conceptualização dos recursos 

humanos como um custo a reduzir, levando ao outsourcing de algumas funções da 

organização; (2) a assumpção que o objectivo principal da gestão de recursos 

humanos é contribuir para a produtividade organizacional e para o lucro a curto prazo; 

(3) a necessidade em medir todas as dimensões da função, mesmo as que não estão 

integradas; (4) a não distinção da função recursos humanos de outras funções de staff 

da organização, no sentido em que esta deve ser responsável pela consecução de 

objectivos mensuráveis e económicos da organização.  

 

Embora Pfeffer (1997) subscreva a necessidade em “medir” a função recursos 

humanos, na medida em que esta tem como papel a consecução de objectivos 
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financeiros, considera que a função comporta uma dimensão simbólica não 

mensurável. Essa dimensão simbólica traduz-se na manutenção dos valores e da 

cultura organizacional. 

 

Mais recentemente, Pfeffer (2005) atribuiu uma nova actividade à função recursos 

humanos. Sem deixar de reforçar que a gestão de recursos humanos deve centrar-se 

nas práticas de sucesso como vantagem competitiva, Pfeffer (2005) defende que a 

função tem uma actividade mais importante, sendo essa a: “(…) the diagnosing and 

changing of mind-sets and mental models” (Pfeffer, 2005: 127). Tal como as outras 

práticas, o diagnóstico e a mudança dos “esquemas mentais” devem ser submetidos à 

monitorização e medição. Pfeffer (2005) operacionaliza a medição desta actividade 

como o grau de consenso entre os membros da organização sobre o que eles 

percepcionam como sendo as causas do desempenho e a estratégia da organização. 

O autor sugere que essa medição seja efectuada através da aplicação de inquéritos. 

Esta nova actividade vem atribuir à função recursos humanos o papel de guardiã da 

cultura da organização, transformando esta última numa das dimensões críticas do 

desempenho organizacional.  

 

Outra abordagem que Delery e Doty (1996) inserem na perspectiva universalista é a 

de Osterman (1994). O trabalho de Osterman (1994) é um contributo para a análise 

das variáveis organizacionais, incluindo as práticas de gestão de recursos humanos, 

que potenciam a adopção do que Osterman (1994) designa de “práticas de trabalho 

flexível” (“flexible work practices”). O autor define como uma “organização de trabalho 

flexível” (“flexible work organization”) as empresas que adoptam uma combinação de 

diferentes práticas e não uma prática em particular e/ou específica.  

 

O autor identificou quatro práticas de trabalho flexível, nomeadamente, as equipas de 

trabalho auto-geridas, a rotação de trabalho, os círculos de qualidade e a gestão a 

qualidade total, bem como algumas práticas de gestão de recursos humanos de 

suporte, como sejam a segurança no emprego e as remunerações. Segundo 

Osterman (1994), a segurança no trabalho e as promoções por antiguidade, por 

oposição à promoção por mérito, não são bons preditores da “utilização” da 

organização de trabalho flexível, apontando como possível razão para tal a mudança 

do mercado de trabalho nos EUA. As práticas de gestão de recursos humanos que 

Osterman (1994) considera que se enquadram nas práticas de trabalho flexível são: os 
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sistemas de remuneração e incentivos inovadores; a formação extensiva; os esforços 

para reforçar o envolvimento e o compromisso.  

 

No seu trabalho Osterman (1994) constatou que existe um conjunto de factores de 

contexto que estão fortemente correlacionados com a adopção e implementação das 

práticas de trabalho flexível. Os factores que identificou são: a inserção num mercado 

internacional competitivo; uma elevada competência tecnológica; valores orientados 

para os trabalhadores; uma estratégia de superioridade da empresa, que enfatiza o 

serviço, a qualidade e a variedade dos produtos, por oposição ao baixo custo; o 

sentimento de pertença a uma organização “maior”; a ausência dos sindicatos e da 

pressão para atingir objectivos a curto prazo. 

 

O trabalho desenvolvido por Osterman (1994) veio reforçar as ambiguidades em torno 

da eficácia da integração ou “internal fit” das práticas X. Os resultados obtidos por 

Osterman (1994) contrariam as expectativas de algumas teorias sobre as “high 

performance work practices”, na medida em que não revelam o efeito diferenciador da 

integração das diferentes práticas. Tal como Huselid (1995), acima mencionado, 

Osterman (1994) constatou uma diferença significativa entre as empresas que 

adoptam práticas de trabalho flexível e as que não adoptam qualquer tipo de práticas 

deste tipo, mas não constatou diferenças entre as empresas que adoptam um “cluster” 

de práticas e as que adoptam práticas de forma pouca integrada. O autor aponta como 

explicação o facto de as empresas estudadas se encontrarem em processo de 

mudança, durante o qual vão adoptando progressivamente novas práticas, que 

eventualmente se integram umas nas outras. Segundo Osterman (1994:186), os 

resultados que obteve não lhe permitem construir “modelos-tipo”, conforme sublinha: 

“At a minimum it seems to me that these data indicate that it is too early to construct‟ 

ideal types‟ of internal labor markets or „transformed firms.” 

 

Num estudo mais recente, Osterman (2000) replicou o inquérito do estudo anterior, 

realizado em 1992. O objectivo era verificar de que forma os ganhos de produtividade 

e qualidade, decorrentes da aplicação das práticas de elevado desempenho, 

beneficiavam os trabalhadores. Neste estudo Osterman (2000) chegou à conclusão 

que as organizações, designadas de “High Performance Work Organizations”, que 

apresentavam uma produtividade mais elevada, quer em termos de outputs quer de 

qualidade, devido a uma gestão mais eficiente da mão-de-obra, não proporcionam 

maiores ganhos mútuos. O autor constatou uma correlação positiva entre a 
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implementação das práticas de trabalho de elevado desempenho e os “layoffs” 

(separação dos trabalhadores), não tendo constatado uma correlação entre a 

implementação dessas práticas e as remunerações. Osterman (2000), tal como no 

estudo anterior, apresenta como justificação o facto de as empresas que adoptaram 

este tipo de práticas se encontrarem em reestruturação, o que as leva 

simultaneamente a efectuar um número mais elevado de “layoffs” e a criar um maior 

número de novos empregos.  

 

Os resultados obtidos por Osterman (2000) corroboram, também, os resultados 

obtidos por Delaney e Huselid (1996) sobre o efeito diferenciador da adopção das 

práticas na percepção do desempenho organizacional e o efeito não diferenciador da 

complementaridade entre essas mesmas práticas. Delaney e Huselid (1996) 

estudaram o que designaram de “práticas progressivas de gestão de recursos 

humanos” em organizações lucrativas e não lucrativas. Constataram que 

determinadas práticas têm uma correlação positiva com a percepção de eficácia do 

desempenho organizacional e não constataram uma correlação entre a 

complementaridade das práticas e a percepção de eficácia do desempenho 

organizacional. As práticas de gestão de recursos humanos identificadas pelos autores 

foram: a selecção do staff recorrendo a critérios elevados e métodos sofisticados; a 

formação profissional; os incentivos. 

 

Nas críticas à perspectiva universalista, destaca-se aqui a crítica de Becker e Gerhart 

(1996). Os autores, posicionando-se na perspectiva dos recursos, defendem que a 

eficácia de um sistema de gestão de recursos humanos depende da singularidade 

desse sistema, bem como de um conjunto de decisões sobre o conteúdo da função 

recursos humanos na organização. Defendendo que esta última deve estar alinhada 

com a estratégia da organização. Preconizam como a situação “ideal” aquela em que 

“(…) the entire HRM system that is a source of value, and the core competencies 

required to create this value are largely firm-specific and not easily replicated through 

outsourcing”(Becker e Gerhart, 1996:797). Dão, como exemplo, da singularidade do 

sistema e das especificidades do contexto em que este se insere o seguinte: numa 

perspectiva de custo-benefício, algumas actividades como o recrutamento, selecção e 

contratação podem ser externalizadas (outsourcing), enquanto as mesmas actividades 

podem constituir-se como funções nucleares quando é adoptada uma perspectiva 

estratégica de gestão de recursos humanos.  
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Em síntese, inserem-se na perspectiva universalista um conjunto de modelos que 

defendem uma resposta determinista e comportamentalista para o “best-fit”. Partindo 

do pressuposto que é possível identificar um conjunto de práticas que levam à eficácia 

organizacional e à obtenção de vantagens competitivas, as teorias que se enquadram 

na perspectiva universalista preconizam uma relação simplista e determinista entre as 

práticas de gestão de recursos humanos e o desempenho organizacional. Se, por um 

lado, a relação entre o sistema de gestão de recursos humanos e o desempenho 

organizacional parece encontrar suporte teórico e empírico, por outro, a natureza dos 

sistemas e os impactos destes sobre o desempenho organizacional não reúnem 

consenso. Relativamente ao nível dos impactos, para alguns autores o sistema de 

gestão de recursos humanos tem impactos económicos, ou seja, ao nível dos outputs, 

mas para outros os sistemas de gestão de recursos humanos funcionam a um nível 

intermédio, como mediadores do desempenho organizacional (Becker e Gerhart, 1996; 

Lado e Wilson, 1994). No que respeita à eficácia ou efeitos, apresentam como 

limitação o facto de não conseguirem dar uma resposta consistente ao problema da 

medição das práticas nem ao problema da relação entre a integração ou 

complementaridade entre as práticas e o desempenho e/ou competitividade 

organizacional. 

 

1.2.1.2. Perspectiva contingencial 

 

A segunda perspectiva identificada por Delery e Doty (1996) é a perspectiva 

contingencial. Esta perspectiva parte de dois pressupostos básicos. O primeiro é 

conceptualizar que a relação entre as práticas de gestão de recursos humanos e o 

desempenho organizacional é mediada por diferentes factores de contingência. Os 

factores de contingência referidos são: a dimensão da empresa; a idade da empresa; 

a tecnologia; a intensidade de capital; a taxa de sindicalização; o sector de actividade; 

a localização; os “shareholders”. O segundo é partir da assumpção que existe um 

conjunto de relações complexas entre: (1) as variáveis de gestão de recursos 

humanos; (2) as variáveis de gestão de recursos humanos e os indicadores de 

desempenho; (3) as variáveis de gestão de recursos humanos e os factores de 

contingência; (4) e por último, entre o desempenho e os factores de contingência.  

 

Segundo Delery e Doty (1996), enquadram-se nesta perspectiva os trabalhos dos 

autores da teoria da contingência mais “mainstream”, como sejam, Miles e Snow 
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(1984), Schuler e Jackson (1987), Fombrun et al. (1984), Lengnick-Hall e Lengnick-

Hall (1988), bem como os autores tradicionais da abordagem contingencial, 

nomeadamente Woodward (1965), Pugh e Hinnings (1976), Pugh e Payne (1977) e 

Mintzberg (1979, Cit in Delery e Doty, 1986).  

 

No presente trabalho destacam-se os modelos de Miles e Snow (1984), Schuler e 

Jackson (1987) e Lengnick-Hall e Lengnick-Hall (1988), porque se apresentam como 

os mais representativos desta perspectiva, bem como os modelos de Woodward 

(1965) e de Mintzberg (1995), dado a sua relevância para a análise dos modelos 

organizacionais e de produção, que constituem o nosso objecto de estudo. 

 

Embora enquadrem o modelo de Miles e Snow (1984) na perspectiva contingencial, 

Delery e Doty (1996) consideram que as vantagens que este modelo apresenta 

também permitem integrá-lo na perspectiva configuracional. As três vantagens 

enunciadas por Delery e Doty (1996) são: (1) o modelo tem-se revelado como um forte 

preditor da eficácia organizacional; (2) as implicações do modelo para a definição das 

práticas de gestão de recursos humanos foram explicitadas por Miles e Snow (1984); 

(3) o modelo tem sido difundido e é utilizado na gestão estratégica de recursos 

humanos.  

 

Para Miles e Snow (1984) a função recursos humanos tem um papel de intermediário 

nas relações internas e externas à organização. Preconizam como papel para o 

responsável da função recursos humanos o seguinte: “(…) the role of broker – putting 

managers, work teams, and independent organizations in touch with each other and 

with appropriate outside agencies to obtain needed advice and technical assistance” 

(Miles e Snow, 1984:51). Admitem que, em contextos de introdução de novos modelos 

organizacionais, o responsável da função poderá assumir um papel de consultor 

interno no que respeita ao desenho e desenvolvimento organizacional  

 

O modelo de Miles e Snow (1984) relaciona o sistema de gestão de recursos humanos 

com a estratégia empresarial. Os autores tipificaram três tipos de empresas, 

nomeadamente: as empresas “defensivas”; as empresas “prospectoras”; as empresas 

“analisadoras”. As empresas “defensivas” focalizam-se no controlo e na eficiência. São 

empresas que operam em domínios produto-mercado estreitos, tendo uma linha de 

produto muito limitada. Estas empresas apresentam estruturas funcionais, recorrem a 

tecnologia intensiva e empregam gestores de topo muito qualificados. Os sistemas de 
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gestão de recursos humanos das empresas “defensivas” possuem como estratégia 

base a criação de recursos humanos e caracterizam-se por práticas do tipo colectivo. 

O recrutamento assenta no “fazer” e é feito essencialmente só para trabalhadores na 

base da estrutura. A selecção é baseada na eliminação dos indesejáveis. Os 

programas de formação são extensivos. A avaliação de desempenho é orientada para 

os procedimentos. As compensações são de acordo com a posição hierárquica, sendo 

o leque salarial alargado.  

 

As empresas “prospectoras” são empresas que se caracterizam pela procura contínua 

de oportunidades, novos mercados e produtos, possuindo uma linha diversificada de 

produtos. São empresas que se caracterizam pelo recurso a múltiplas tecnologias e 

competências em I&D (investigação e desenvolvimento), desenvolvimento e 

engenharia e realizam estudos de mercado. As empresas “prospectoras” apresentam 

estruturas divisionalizadas (quer por produto quer geograficamente) e são, 

comparativamente às empresas “analisadoras”, pouco eficientes. Os seus sistemas de 

gestão de recursos humanos caracterizam-se pela aquisição de recursos humanos e 

não pela criação de recursos humanos. Consequentemente, as práticas de gestão de 

recursos humanos focalizam-se na aquisição, identificação e avaliação das 

competências, através do recurso a processos de recrutamento e selecção 

sofisticadas e a sistemas de avaliação de desempenho centrados nos resultados (a 

gestão por objectivos). As compensações são individualizadas e com base no 

desempenho, tendo os incentivos um peso significativo na compensação global, 

regendo-se esta última pelas necessidades de recrutamento. Sublinhe-se, por último, 

que os programas de desenvolvimento são limitados, na medida em que este tipo de 

empresa privilegia a aquisição de competências e não o desenvolvimento das 

mesmas.  

 

As empresas “analisadoras” conjugam as características das empresas “defensivas” e 

“prospectoras”. Operam nos dois tipos de domínios produto-mercado, num estável e 

noutro incerto. Este tipo de empresas conjuga estruturas funcionais com estruturas 

matriciais de acordo com o tipo de produtos. Os seus sistemas de gestão de recursos 

humanos baseiam-se, essencialmente, na afectação dos recursos, através da 

articulação de práticas de aquisição e desenvolvimento de competências. O 

recrutamento é misto, sendo utilizadas várias abordagens de selecção. A avaliação de 

desempenho é individual, grupal e divisional, centrando-se nos procedimentos e na 

identificação de necessidades de pessoal e na formação. As compensações 
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dependem predominantemente da posição hierárquica com algumas considerações 

sobre o desempenho. A compensação global contém uma compensação base e vários 

incentivos.  

 

Schuler e Jackson (1987) partem do pressuposto que a gestão das pessoas é 

constituída por um menu de escolhas estratégicas que devem ser efectuadas pelos 

executivos de recursos humanos, tendo como fim promover comportamentos padrão 

que sejam consistentes e alinhados com a estratégia global da empresa. O modelo 

proposto por Schuler e Jackson (1987) relaciona as estratégias competitivas com os 

modelos de gestão de recursos humanos. As estratégias competitivas foram 

operacionalizadas de acordo com o modelo de Porter (1980), nomeadamente, as 

estratégias de inovação, focalização na qualidade e de redução de custos. 

 

As empresas que seguem uma estratégia de inovação são empresas que adoptam 

práticas que facilitam a cooperação e têm um comportamento orientado para o longo 

prazo. Essas empresas possuem as seguintes práticas: (1) a definição de empregos 

que exigem elevado nível de coordenação e interacção entre grupos de indivíduos; (2) 

a avaliação de desempenho como uma medida prospectiva e orientada para a 

produção do grupo; (3) empregos que permitem o desenvolvimento de competências 

que possibilitem o desempenho de outras funções; (4) sistemas de compensações que 

integram a equidade interna e externa ou baseada no mercado; (5) remunerações 

tendencialmente baixas mas que permitem ao trabalhadores desempenharem o papel 

de “stockholders”, dando-lhes a liberdade de combinarem um conjunto de incentivos; 

(6) sistemas de carreiras longos. 

 

As empresas com estratégias de melhoria da qualidade (“quality enhancement 

strategy”) são empresas que adoptam práticas que asseguram o comportamento leal e 

a identificação dos indivíduos com os objectivos da organização, bem como a sua 

flexibilidade e adaptabilidade a novas funções e às mudanças tecnológicas. 

Apresentam como práticas as seguintes: (1) a explicitação da descrição e análise de 

funções; (2) a elevada participação dos trabalhadores nas decisões sobre o conteúdo 

do trabalho e as condições afectas ao trabalho; (3) a avaliação de desempenho 

centrada no indivíduo e no grupo, orientada para os objectivos e para o curto prazo; 

(4) o tratamento igualitário dos trabalhadores com algumas garantias de segurança no 

trabalho; (5) a formação contínua e extensiva. 
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As empresas com estratégias de redução de custos possuem práticas que lhes 

permitem maximizar a eficiência, utilizando para o efeito instrumentos para controlar e 

monitorizar as actividades dos trabalhadores. Possuem como práticas as seguintes: 

(1) a descrição e análise de funções explícita e estável, com pouca margem para a 

ambiguidade; (2) uma divisão do trabalho que promove a especialização e a eficiência, 

sendo as carreiras limitadas ou estreitas; (3) a avaliação de desempenho orientada 

para os resultados a curto prazo; (4) compensações com base no mercado; (5) pouca 

formação profissional e desenvolvimento.  

 

Schuler e Jackson (1987) defendem que a escolha da melhor estratégia depende de 

vários factores, nomeadamente dos clientes, tipo de produtos ou serviços, etc.. 

Segundo os autores uma empresa pode adoptar diferentes estratégias em diferentes 

unidades de negócio. Contudo, consideram que a adopção de uma nova estratégia 

implica a adopção de novas práticas de gestão de recursos humanos, conforme 

sublinham “(…) all the components of a system of human resource practices need to 

be changed and implemented simultaneously” (Schuler e Jackson, 1987:217). Este 

último aspecto tem como pressuposto que é o conjunto de práticas, e não as práticas 

isoladas, que estimulam e reforçam o comportamento desejado. 

 

Schuler e Jackson (1989) também demonstraram que as estratégias e o ciclo de vida 

dos produtos estão relacionadas com as prioridades da gestão de recursos humanos. 

Constataram que as empresas com produtos na fase de crescimento são mais 

receptivas à adopção de estratégias de inovação quando comparadas com as 

empresas em que os produtos estão em fase de maturação. As empresas com 

estratégias de inovação enfatizam mais a utilização de práticas inovadoras do que as 

empresas com estratégias de custo-benefício.  

 

Wright e McMahan (1992) enquadram os modelos de Miles e Snow (1984) e de 

Schuler e Jackson (1987; 1989) no que designam de abordagem comportamental da 

gestão estratégica de recursos humanos. Apresentam como razões para esta 

classificação as seguintes: (1) estes modelos definem comportamentos modelo para 

cada estratégia organizacional, que podem ser testados; (2) identificam as práticas de 

gestão de recursos humanos que produzem esses comportamentos; (3) partem do 

pressuposto que as estratégias organizacionais determinam as práticas de gestão de 

recursos humanos, que têm, como função produzir os comportamentos modelo dos 

trabalhadores e consequentemente os resultados desejados pela organização.  
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O modelo de Lengnick-Hall e Lengnick-Hall (1988) é outro modelo que Delery e Doty 

(1996) inserem na perspectiva de contingência. Os autores do modelo defendem que 

as empresas que conseguem obter, a longo prazo, maiores vantagens competitivas 

são aquelas em que existe uma interdependência recíproca entre a estratégia de 

negócio e a estratégia de gestão de recursos humanos. Segundo a teoria de Lengnick-

Hall e Lengnick-Hall (1988), a ausência da reciprocidade e interdependência entre a 

estratégia de negócio e a estratégia de gestão de recursos humanos pode ter três 

consequências. A primeira surge como consequência da decisão da empresa em não 

adoptar uma perspectiva de gestão estratégica de recursos humanos. Os autores 

preconizam que neste cenário a empresa terá que resolver os problemas de gestão de 

recursos humanos através de meios humanos afectos a outras áreas, bem como 

tenderá a mobilizar outro tipo de recursos para resolver os problemas da 

competitividade. A consequência disso será o esvaziamento, a longo prazo, dos 

próprios recursos humanos, tornando-se estes últimos num constrangimento para o 

negócio. A segunda surge como consequência da focalização da empresa na gestão 

de recursos humanos como factor crítico e de competitividade. Neste cenário, a 

empresa terá tendência para se concentrar demasiado no funcionamento interno, 

negligenciando o controlo e a predição dos factores ambientais externos. A terceira 

surge quando existe uma ênfase excessiva na gestão de recursos humanos, 

considerando-a como factor-chave na definição da estratégia de negócio. Essa ênfase 

excessiva poderá ter como consequência a perda de alguma flexibilidade interna que é 

necessária à competitividade, na medida em que a função passa a ter um papel de 

controlo. 

 

Delery e Doty (1996) enquadram a teoria de Woodward (1977) na perspectiva 

contingencial porque esta preconiza que a eficácia organizacional depende do grau de 

adaptação da estrutura organizacional à tecnologia, sendo a última o factor 

determinante da primeira. A teoria de Woodward (1997) é uma das teorias clássicas 

da Abordagem Contingencial. Defendendo o determinismo tecnológico, Woodward 

(1977) considera que existe uma relação causal directa entre a tecnologia (sistema 

produtivo) e as características estruturais da organização. Identificou três tipos de 

tecnologia, nomeadamente a produção unitária (produção em pequenas quantidades, 

pouco automatizada), a produção em massa (produção em grandes quantidades e 

realizada em série) e a produção em processo (produção em contínuo e total ou 

parcialmente automático). A estes três tipos de tecnologia correspondem níveis 
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crescentes de complexidade, ou seja, o grau em que o processo produtivo pode ser 

controlado e os resultados previstos, bem como diferentes estruturas organizacionais 

e exigências de qualificação da mão-de-obra. A teoria de Woodward (1977) será 

desenvolvida mais adiante no trabalho quando for discutido o papel da tecnologia na 

emergência de novos modelos organizacionais e de organização do trabalho.  

 

Outro modelo que Delery e Doty (1996) integram na perspectiva contingencial é o 

modelo das configurações estruturais de Mintzberg (1995). Apresentam como razão 

para isso o facto de este ter como pressuposto que a organização não possui uma 

forma óptima de se estruturar e funcionar, mas esta está dependente do meio em que 

se insere. Os autores também sublinham que este modelo é tradicionalmente 

enquadrado na Abordagem Contingencial. Contudo, essa classificação não é 

consensual. Se por um lado, a própria “noção” de configurações estruturais remete 

para uma concepção sistémica, por outro, ao considerar que as atitudes e 

comportamentos na organização correspondem a um jogo de relações entre os 

diferentes detentores de influência (internos e externos), que têm como objectivo o 

controlo das decisões, este modelo pode, também, ser inserido no modelo político e 

no quadro de um novo paradigma organizacional, o paradigma construtivista 

(Canavarro, 1996; Ferreira, 2001).  

 

O modelo apresentado por Mintzberg (1995) partiu da conjugação de uma síntese 

integradora de diferentes modelos teóricos com os resultados obtidos em múltiplas 

investigações empíricas, tendo como objectivo descrever a estrutura e o 

funcionamento das organizações de forma holística e integrada. Mintzberg (1995) 

define cinco componentes-chave da organização: (1) o centro operacional; (2) o 

vértice estratégico; (3) a linha hierárquica; (4) tecnoestrutura; (5) funções de apoio.  

 

Conceptualizando, a estrutura organizacional é como “(..) o total da soma dos meios 

utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a 

necessária coordenação entre as mesmas” (Mintzberg, 1995: 20), o autor define o 

centro operacional, o vértice estratégico e a linha hierárquica como órgãos 

operacionais ou hierárquicos, dotados de autoridade e poder de decisão, que estão 

directamente implicados no trabalho operacional da organização. A tecnoestrutura 

(onde insere os analistas que padronizam o trabalho dos outros) e as funções de apoio 

são órgãos de staff, que têm atribuídas as funções de aconselhamento técnico ou 

apoio logístico aos órgãos operacionais.  
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Mintzberg (1995) tipificou cinco configurações estruturais, nomeadamente a estrutura 

simples, a burocracia mecanicista, a burocracia profissional, a estrutura divisionalizada 

e a adhocracia. Estas configurações resultaram do agrupamento das seguintes 

variáveis: o poder dos diferentes components-chave da organização; os mecanismos 

de coordenação; dos parâmetros de concepção (especialização do trabalho; 

formalização do comportamento necessário para o executar; formação e socialização); 

e dos factores de contingência (a idade e a dimensão da organização; o sistema 

técnico no centro operacional; o ambiente estudado de acordo com as dimensões: 

estabilidade, complexidade; diversidade; hostilidade; e poder).  

 

Quadro 1: Configurações estruturais 

Configurações 
estruturais 

Principal 
mecanismo de 
coordenação 

Parte chave da 
organização 

Parâmetros de 
concepção 

Factores de 
contingência 

Estrutura 
simples 

Supervisão directa Vértice 
estratégico 

Centralização, estrutura 
orgânica 

Sistema técnico jovem, 
pequena dimensão, 
poder considerável do 
principal dirigente; 
ambiente simples 

Burocracia 
mecanicista 

Estandardização 
dos processos de 
trabalho 

Tecnoestrutura Formalização do 
comportamento; 
especialização horizontal 
e vertical do trabalho; 
centralização vertical e 
descentralização 
horizontal limitada 

Sistema técnico velho, 
grande dimensão, 
ambiente simples e 
estável, controlo 
externo. 

Burocracia 
profissional 

Estandardização 
das qualificações 

Centro 
operacional 

Formação, especialização 
horizontal do trabalho, 
descentralização 
horizontal e vertical 

Ambiente complexo e 
estável, sistema técnico 
não sofisticado. 

Estrutura 
divisionalizada 

Estandardização 
dos resultados 

Linha 
hierárquica 

Agrupamento das 
unidades com base nos 
mercados, sistema de 
controlo dos 
desempenhos, 
descentralização vertical 
limitada 

Mercados diversificados, 
organização mais velha, 
grande dimensão, poder 
dos quadros. 

Adhocracia  Ajustamento 
mútuo 

Linha 
hierárquica 

Estrutura orgânica, 
descentralização 
selectiva, formação, 
especialização horizontal 
do trabalho, agrupamento 
das unidades com base 
nas funções e dos 
mercados 

Ambiente complexo, 
organização jovem, 
sistema técnico 
sofisticado e muitas 
vezes automatizado. 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (1995) 

 

As diferentes configurações estruturais têm como elemento distintivo os mecanismos 

de coordenação, que podem ser: (1) a supervisão directa, que se encontra como 

mecanismo principal de coordenação na estrutura simples e que se traduz no controlo 
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do trabalho pelo chefe directo, isto é, um indivíduo é responsável pelo trabalho dos 

outros; (2) a estandardização dos processos de trabalho, o principal mecanismo de 

coordenação da estrutura da burocracia-mecanicista, que se caracteriza pela 

especificação e programação do conteúdo do trabalho; (3) a estandardização dos 

resultados, que predomina como mecanismo de coordenação na estrutura da 

divisionalizada e que se traduz na especificação das dimensões do produto ou no 

desempenho a atingir; (4) a estandardização das qualificações, que se traduz na 

especificação das qualificações de quem executa o trabalho e que se encontra 

predominantemente na estrutura da burocracia profissional; (5) o ajustamento mútuo 

que se encontra na configuração de estrutura adhocrática, e se caracteriza pela 

coordenação realizada através de um processo simples de comunicação informal, 

sendo o trabalho controlado pelo próprio operador. 

 

O modelo preconiza que à medida que o trabalho da organização se torna mais 

complexo os mecanismos de coordenação deslocam-se do mais simples (ajustamento 

mútuo) para o mais complexo (estandardização dos resultados ou das qualificações). 

Regressando, posteriormente, nas situações mais complexas para o ajustamento 

mútuo. O ajustamento mútuo encontra-se presente quer no trabalho mais simples, isto 

é, aquele possível de controlar pelo próprio operador, quer em situações de extrema 

complexidade, em que o trabalho tem uma divisão incrivelmente elaborada, sendo 

constituído um número elevado de tarefas e que requer especialistas altamente 

qualificados. O ajustamento mútuo é o mecanismo de coordenação predominante na 

estrutura adhocrática, porque neste tipo de organização, que emprega especialistas e 

profissionais de elevada competência, rejeita a estandardização para não travar as 

suas potencialidades de inovação. São organizações com uma estrutura muito 

orgânica com pouca formalização do comportamento e uma elevada especialização 

horizontal baseada na formação.  

 

Apesar de não ser o mecanismo predominante o ajustamento mútuo pode, também, 

encontrar-se na estrutura simples. Isso acontece quando as organizações de pequena 

dimensão sentem a necessidade de manter a comunicação informal e a pouca 

estandardização do trabalho, por forma a garantir o poder do dirigente e/ou como 

forma de beneficiar de uma estrutura híbrida mais simples, que a dota “(…) dos canais 

abertos de comunicação lateral da Adhocracia” (Mintzberg, 1995: 338). 

 

 



34 

 

 

Em suma, os modelos que se enquadram na perspectiva contingencial apresentam 

como grande denominador comum, e consequente limitação, o facto de tenderem a 

considerar que existe um melhor modelo para determinado contexto. Negligenciam 

com isso a pluralidade do sistema social da organização. 

 

1.2.1.3. Perspectiva configuracional 

 

A perspectiva configuracional, de acordo com Delery e Doty (1996), é a mais 

complexa. Parte do pressuposto de que o desempenho organizacional depende do 

grau de proximidade das práticas de gestão de recursos humanos a uma configuração 

considerada “ideal”. Esta perspectiva distingue-se das duas perspectivas anteriores 

nos seguintes aspectos: (1) segue o princípio da abordagem holística para identificar 

configurações ou conjunto de padrões de factores únicos que permitam maximizar a 

eficácia; (2) incorpora o princípio da equifinalidade, defendendo que podem existir 

múltiplas configurações, resultantes de diferentes combinações dos diferentes 

factores, que permitem maximizar o desempenho organizacional; (3) na sequência do 

que foi dito, as configurações assumem-se como “tipos ideais” e não como fenómenos 

empiricamente observáveis. Delery e Doty (1996) incluem nesta abordagem autores 

como Arthur (1994) e McDuffies (1995), entre outros. 

 

Arthur (1992) preconiza que uma empresa obterá maiores ganhos em termos de 

desempenho quanto maior for o grau de aproximação das suas práticas de gestão de 

recursos humanos a um modelo “ideal” ou protótipo para a sua estratégia de negócio. 

Arthur (1994) estudou a relação entre diferentes combinações de políticas e de 

práticas de gestão de recursos humanos na predição de diferenças no desempenho 

organizacional. Classificou os sistemas de gestão de recursos humanos em sistemas 

de controlo e sistemas de compromisso, utilizando a mesma designação de Walton 

(1985), tendo constatado que as empresas que utilizavam sistemas de compromisso 

obtinham taxas de produtividade mais elevadas, menos desperdício e menor grau de 

turnover. O autor, também constatou que os sistemas de gestão de recursos humanos 

eram factor moderador da relação entre o turnover e o desempenho na produção. 

Apesar de considerar este estudo como uma abordagem preliminar, Arthur (1994) 

defende a ideia de um sistema de gestão de recursos humanos “ideal” ou como um 

protótipo, enfatizando que as organizações que combinam práticas que se aproximam 

desse modelo “ideal” têm garantia de um melhor desempenho. 
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O modelo de MacDuffie (1995) apresenta-se como uma referência na defesa da 

integração das práticas (ou “internal fit”) como factor-chave para obter um melhor 

desempenho. Ao contrário de Pfeffer (1994), MacDuffie (1995) argumenta que a 

introdução de forma individualizada de práticas inovadoras de trabalho não contribui 

para melhorar o desempenho das organizações, mas sim o conjunto (“bundles”) 

integrado de práticas inovadoras de trabalho. Segundo MacDuffie (1995), as práticas 

inovadoras de trabalho só contribuem para a melhoria do desempenho económico 

quando reúnem três condições (Levine e Tyson, 1990; Baily, 1992, Cit in MacDuffie, 

1995). Estas são: (1) quando os trabalhadores possuem competências e 

conhecimentos que os gestores carecem; (2) quando os trabalhadores estão 

motivados para mobilizar as suas competências e conhecimentos, através do esforço 

discricionário; (3) quando a estratégia e o desempenho da organização estão 

dependentes do esforço discricionário dos trabalhadores. O autor reforça que o 

sistema de gestão de recursos humanos, mesmo que desenvolva competências e 

motive os trabalhadores, só gera melhoria do desempenho organizacional se estiver 

integrado na estratégia de produção da organização. 

 

MacDuffie (1995) estudou a indústria automóvel. Comparou o modelo tradicional de 

produção em massa com o modelo de produção flexível, entendido como o modelo de 

produção magra ou “lean production”. O autor preconizou que o modelo de produção 

flexível articulado com um conjunto integrado de práticas de gestão de recursos 

humanos é o modelo “ideal” para esta indústria, isto é, é o modelo que permite obter 

melhor desempenho e qualidade. MacDuffie (1995) refere que no seu estudo não 

conseguiu constatar o “fit” ou ajustamento entre a estratégia de recursos humanos e a 

estratégia de negócio, que permitiriam, numa lógica de contingência, aceitar qualquer 

um dos modelos, tradicional e flexível, como “o melhor modelo” para obter o “melhor 

desempenho”. Consequentemente, o autor concluiu que o modelo de produção flexível 

é superior ao modelo tradicional e, por isso, será o modelo mais difundido.  

 

A título de conclusão, importa referir que Delery e Doty (1996) se posicionam na 

perspectiva contingencial. Os autores defendem esta perspectiva como a mais 

adequada com base nos resultados de um estudo no qual compararam as três 

perspectivas enunciadas. Nesse estudo chegaram às seguintes conclusões: (1) 

algumas práticas de gestão de recursos humanos contribuem sempre para a melhoria 

do desempenho organizacional; (2) a relação entre as práticas de gestão de recursos 

humanos e o desempenho organizacional é contingencial à estratégia da organização; 
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(3) as organizações que adoptam “boas práticas” geram melhores resultados. 

Identificaram como boas ou melhores práticas: a distribuição dos lucros; a avaliação 

de desempenho centrada nos resultados; a segurança no emprego.  

 

1.2.2. Perspectiva do “best-fit”: O Modelo de Guest 

 

Guest (1995) considera que a natureza da gestão de recursos humanos pode ser 

analisada quer empírica quer conceptualmente. Ao nível empírico remete para o 

estudo das políticas e práticas de gestão das pessoas que têm sido implementadas 

pelas organizações. Ao nível conceptual reporta para uma análise dos pressupostos 

que estão na base do que se considera ser uma gestão apropriada dos recursos 

humanos. Segundo o autor, ambas as perspectivas têm como assumpção uma visão 

unitarista e/ou normativa da gestão de recursos humanos, que visa prescrever um 

modelo que combina o elevado compromisso, o desempenho, a qualidade e a 

flexibilidade. Guest (1997) sistematizou a literatura sobre a gestão de recursos 

humanos em três grandes categorias, nomeadamente: as teorias estratégicas; as 

teorias descritivas; as teorias normativas.  

 

1.2.2.1. As teorias estratégicas 

 

Guest (1997) classifica como teorias estratégicas aquelas que se centram, 

essencialmente, na relação entre um conjunto de factores contingenciais externos e as 

políticas e práticas de gestão de recursos humanos. O autor considera que as teorias 

estratégicas são simplistas na caracterização da gestão de recursos humanos. 

Primeiro, porque não especificam os processos que ligam a gestão de recursos 

humanos ao desempenho. Segundo, porque adoptam uma visão limitada do que se 

entende por desempenho, na medida em que operacionalizam o desempenho apenas 

recorrendo a indicadores financeiros.  

 

Para Guest (1997), por um lado, as teorias estratégicas apresentam como vantagem a 

identificação de variáveis importantes para o “ajustamento estratégico” (“strategic fit”) e 

outros tipos de ajustamentos específicos. Por outro lado, têm como limitação o facto 

de simplificarem e/ou reduzirem essas variáveis a quatro grandes áreas de gestão de 

recursos humanos, nomeadamente: a selecção; a formação e desenvolvimento; as 

remunerações; as carreiras.  
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Guest (1997) inclui nesta categoria os modelos de Miles e Snow (1984) e Schuler e 

Jackson (1987), anteriormente classificados na perspectiva de contingência de Delery 

e Doty (1996), bem como a teoria de Hendry e Pettigrew (1990). Os modelos de Miles 

e Snow (1984) e Schuler e Jackson (1987) são inseridos por Guest (1997) nas teorias 

estratégicas porque defendem o princípio que um “melhor ajustamento” entre a 

estratégia de negócio, a estrutura e as políticas e práticas de gestão de recursos 

humanos, conduzem a um melhor desempenho e, consequentemente, a vantagens 

competitivas.  

 

A teoria de Hendry e Pettigrew (1990) subscreve a definição dada por Guest (1997) 

para as teorias estratégicas. Os autores, adoptando o pressuposto do “best-fit”, 

centraram o seu trabalho na identificação e mapificação da envolvente (interna e 

externa) com o objectivo de identificar e classificar as influências chave da envolvente 

sobre as práticas de gestão de recursos humanos. Hendry e Pettigrew (1986) 

concluíram que as organizações com melhor desempenho são aquelas que planeiam 

a mão-de-obra de acordo com os requisitos de conhecimentos e os conteúdos do 

trabalho. Guest (1997) crítica este tipo de abordagem porque considera que esta, ao 

centrar-se nas variáveis da envolvente, negligencia a relação entre a gestão de 

recursos humanos e o desempenho. 

 

Em síntese, pode afirmar-se que Guest (1997) enquadra no que designou de teorias 

estratégicas as teorias que defendem o pressuposto de que é desejável e importante 

integrar a estratégia de gestão de recursos humanos na estratégia do negócio. Estas 

são algumas das teorias que Delery e Doty (1996) inseriram na perspectiva 

contingencial e que defendem o alinhamento ou ajustamento acima referido. Lengnick-

Hall e Lengnick-Hall (1988), por exemplo, argumentam que a integração da estratégia 

de gestão de recursos humanos na estratégia de negócio é importante e desejável por 

quatro razões. A primeira é que a integração proporciona um conjunto mais alargado 

de soluções para resolver os problemas organizacionais complexos. A segunda é que 

a integração garante que sejam tomados em consideração os aspectos humanos, 

financeiros e tecnológicos na definição de objectivos organizacionais e na avaliação do 

desempenho. A terceira é que as organizações, ao integrarem a estratégia de gestão 

de recursos humanos, explicitam a importância do factor humano que as compõe, 

ficando consequentemente obrigadas a definir políticas específicas para os seus 

recursos humanos. A quarta reporta para o facto que a reciprocidade entre estratégia 
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de gestão de recursos humanos e de negócio limita a subordinação da função e 

permite a valorização dos recursos humanos como factor de vantagem competitiva e 

como fonte vital de competência organizacional. 

 

1.2.2.2. As teorias descritivas 

 

Guest (1997) classifica como teorias descritivas (“descriptives theories”) de gestão de 

recursos humanos as teorias que apresentam uma perspectiva mais compreensiva da 

função. Partindo da abordagem sistémica e centrando-se num campo de actuação 

mais alargado, estas teorias têm como objectivo “esquematizar” (“mapping”) e 

conceptualizar o contexto em termos de inputs e outputs (Guest 1997; Boselie, 2000).  

 

As teorias descritivas, ao apresentarem mapas conceptuais do campo de intervenção, 

permitem uma classificação útil dos conteúdos da gestão de recursos humanos e um 

leque alargado de outcomes, isto é, resultados dos mesmos. Apesar da vantagem 

supracitada, Guest (1997) considera que este tipo de teorias têm como limitação o 

facto de serem pouco prescritivas na medida em que limitam “testar” a relação entre a 

gestão de recursos humanso e o desempenho, conforme sublinha ““(...) by specifying 

a range of choices and not recommending specific approaches, they are largely non 

prescriptive. They therefore provide no clear focus for any test of the relationship 

between HRM and performance”.  

 

Para Guest (1997) as teorias descritivas apresentam-se, essencialmente, como 

modelos de relações laborais centrados numa perspectiva dos “stakeholders”, em que 

o foco é identificar um conjunto de resultados e interesses desses “stakeholders”. No 

quadro destas teorias o papel do gestor é preconizado como o de“(…) balancing 

competing interests, in highlighting the scope for choice and in identifying some of the 

influences on the choices” (Guest, 1997:265). 

 

Guest (1997) insere nas teorias descritivas o modelos de Beer et al. (1985), descrito 

anteriormente como um trabalho pioneiro sobre a gestão de recursos humanos, e o 

modelo de Kochan et al. (1986, Cit. in Guest, 1997). Importa referir, aqui, os estudos 

mais recentes de Beer (1997) e de Kochan (2004). 
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Beer (1997), baseando-se em estudos empíricos, considera que a transformação da 

função recursos humanos passará, entre outras, pela descentralização da função e 

pela eliminação de algumas práticas consideradas como pilares da gestão de recursos 

humanos, dando como exemplo a avaliação de desempenho, o investimento em 

programas de formação e em processos de recrutamento e selecção muito 

elaborados. Relativamente à realização obrigatória da avaliação de desempenho anual 

pelos gestores, Beer (1997) refere que os diferentes sistemas aplicados, mesmo os 

que são bem delineados, não conseguem discriminar adequadamente os 

trabalhadores, de modo a permitir que seja tomada uma decisão válida no que 

concerne às remunerações, promoções e separação. Consequentemente, estes 

processos tendem a ser mais administrativos do que eficientes. No que respeita ao 

investimento em programas de formação, que têm como objectivo o alinhamento da 

organização e da sua cultura com as necessidades de competitividade, o autor 

considera que estes acabam por ter pouco impacto no desempenho dos cargos em si. 

No que respeita ao investimento em processos de recrutamento e selecção muito 

elaborados e focalizados na cultura da organização, tendo como objectivo facilitar a 

socialização dos trabalhadores, Beer (1997) considera que esta prática poderia ser 

descentralizada, isto é, realizada pelos responsáveis das diferentes funções.  

 

Kochan (2004), num artigo mais recente, aponta para a necessidade de uma nova 

conceptualização da função e para a participação organizacional dos profissionais de 

recursos humanos. O autor considera necessário redefinir a identidade dos 

profissionais de gestão de recursos humanos por forma a legitimá-los. Preconiza que 

tal é possível através da aquisição de competências que dotem os profissionais de 

uma visão mais focalizada nos factores externos que facilita a criação de redes de 

interacção com outros grupos e outras instituições, bem como um equilíbrio entre o 

empregador e o empregado no contexto de trabalho 

 

1.2.2.3. As teorias normativas 

 

Guest (1997) classifica como teorias normativas aquelas que partem do pressuposto 

que a problemática da gestão de recursos humanos possui um corpo teórico 

suficientemente consistente que permite constituir-se como base para a prescrição de 

um conjunto de “boas práticas” ou conjunto de valores que indicam “boas práticas”. As 

teorias normativas são responsáveis pela percepção de que existe um modelo “ideal” 
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de gestão de recursos humanos capaz de garantir um óptimo desempenho. 

Consequentemente, são também responsáveis pela percepção que existe que a 

maioria das empresas que não adopta estas “boas práticas” não possui uma gestão de 

recursos humanos adequada.  

 

Ao considerar que as teorias normativas têm como pressuposto a preconização de um 

modelo “ideal” de gestão de recursos humanos, esta categoria parece corresponder à 

perspectiva que Delery e Doty (1996) designaram de configuracional. Contudo, Guest 

(1997) enquadra, na sua abordagem, a de Pfeffer (1994), que Delery e Doty (1996) 

classificam como modelos que se enquadram na perspectiva universalista. Outras 

teorias que Guest (1997) enquadra nas teorias normativas são a de Walton (1985) e 

Lawler (1986, 1992). Estas últimas prescrevem como modelo “ideal” ou base da 

gestão de recursos humanos o modelo de compromisso e de envolvimento.  

 

O autor posiciona-se neste tipo de teorias, mais prescritivas, pois defende que, “Unlike 

other approaches, this normative perspective argues that specific practices and 

specific HRM goals will always be superior” (Guest, 1997:265). Considera que esta 

parece ser a única abordagem que permite fazer o ajustamento entre a gestão de 

recursos humanos e o desempenho, medido em termos quantitativos, qualitativos e 

financeiros. O autor refere que o ajustamento entre as práticas de gestão de recursos 

humanos e o desempenho pode ser entendido como: uma interacção estratégica; um 

ajustamento contingencial; um conjunto de práticas; uma “gestalt” (boa forma); uma 

configuração.  

 

Para Guest (1990; 1995) a gestão de recursos humanos deve ser entendida como 

uma estratégia de relações de trabalho em que os gestores procuram a consecução 

de objectivos de elevado compromisso, elevada qualidade, flexibilidade e integração 

estratégica. Apesar de admitir a dificuldade em “medir” o impacto deste sistema de 

gestão de recursos humanos, que designa de “elevado compromisso”, no 

desempenho organizacional, Guest (2001) preconiza que este deve ser adoptado 

como um sistema “ideal”. Contudo, o autor aponta duas limitações a esta abordagem. 

A primeira é o facto de esta se centrar predominantemente nos factores internos da 

gestão de recursos humanos. A segunda é a dificuldade em relacionar práticas 

específicas de gestão de recursos humanos com os objectivos organizacionais.  
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Importa, aqui, referir, algumas críticas às teorias normativas. Segundo Boxall (1993) 

esta tipo de abordagem é muito restritiva na medida em que parte da assumpção da 

gestão de recursos humanos como um sistema singular de gestão da mão-de-obra, 

não contemplando as diferenças entre a gestão de gestores e não gestores. Boxall e 

Purcell (2000) criticam as perspectivas normativas, assentes no melhor ajustamento e 

nas melhores práticas, pois consideram que as estratégias de gestão de recursos 

humanos são modeladas por um conjunto de contingências, que incluem factores 

nacionais, sectoriais e organizacionais.  

 

Wright e McMahan (1992) consideram que a falta de capacidade explicativa da maioria 

destas teorias reflecte quer a necessidade de definir claramente a gestão estratégica 

de recursos humanos como um constructo, distinguindo-o do conceito de gestão de 

recursos humanos, quer a necessidade de criar um corpo teórico consistente sobre a 

gestão estratégica de recursos humanos. Os autores propõem como definição para 

esta última a seguinte (Wright e McMahan, 1992:298): “(…) strategic human resource 

management as the pattern of planned human resource deployments and activities 

intended to enable an organization to achieve its goals.” A abordagem proposta por 

Wright e McMahan (1992) enquadra-se na perspectiva de contexto que será descrita 

no próximo subcapítulo.  

 

Em síntese, partindo do pressuposto que existe uma relação causal entre as práticas 

e/ou sistema de práticas de gestão de recursos humanos e o desempenho 

organizacional, as teorias do “best-fit” apresentam-se como uma abordagem 

comportamentalista e determinista nesta problemática. Por um lado, têm como 

vantagem a apresentação de modelos que identificam um conjunto de variáveis e a 

relação entre elas que são úteis em termos teórico-metodológicos para a análise da 

gestão de recursos humanos. Por outro lado, ao preconizarem um conjunto de 

prescrições baseadas em dados empíricos, tornam-se tendencialmente teorias mais 

descritivas do que explicativas no que respeita às relações entre as práticas de gestão 

de recursos humanos e entre estas e a estratégia da organização. Destacam-se como 

limitações das teorias do “best-fit” a dificuldade em “medir” o efeito das práticas sobre 

o desempenho, bem como a não resolução do problema sobre o efeito diferenciador 

da integração ou “internal fit” das práticas sobre o desempenho. 
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1.3. As perspectivas de contexto 

 

As perspectivas de contexto, ou denominadas “contextualistas” (“contextualistic”), são 

perspectivas multidisciplinares que preconizam uma visão mais compreensiva e 

menos determinista do que a perspectiva do “best-fit”, na medida em que não se 

limitam ao estudo da relação causal entre as práticas de gestão de recursos humanos 

e o desempenho. Apresentam como preocupação a identificação de um conjunto mais 

abrangente de variáveis na abordagem da gestão de recursos humanos, que permita 

uma visão mais holística e/ou contextualizada desta problemática.  

 

Enquadram-se nas perspectivas de contexto as abordagens que discutem a 

possibilidade de emergência de um modelo para o contexto europeu, a perspectiva do 

novo institucionalismo e a perspectiva política. 

 

1.3.1. A viabilidade e conceptualização do “modelo europeu de gestão de 

recursos humanos” 

 

A preocupação central desta perspectiva denominada de “contextualistic” é discutir a 

viabilidade e/ou a conceptualização de um modelo de gestão de recursos humanos 

europeu. Esta preocupação emerge da constatação que o conceito de “gestão de 

recursos humanos”, tal como é conceptualizado na literatura anglo-saxónica, não tem 

encontrado grande receptividade nalguns países europeus (Hall e Torrington, 1998; 

Cabral-Cardoso, 2004). Parecem contribuir para essa diferenciação na adopção e 

conceptualização da gestão de recursos humanos um factor-chave que é a menor 

autonomia das organizações na Europa (Brewster, 1995; Sparrow e Hiltrop, 1997), 

bem como a maior heterogeneidade a diferentes níveis (nacional, regional, cultural e 

institucional) que caracteriza este território (Claus, 2003). 

 

Assim sendo, as teorias que se enquadram nesta perspectiva procuram centram-se na 

identificação dos factores de contexto que modelam a diversidade de modelos nos 

diferentes países europeus, bem como na distinção entre um “modelo-tipo” europeu e 

o modelo norte-americano (Brewster, 1995; Sparrow e Hilthrop, 1997 Sparrow e Wu, 

1998; Brestwer e Larsen, 2000, Ferner e Quintanilla, 1998; Claus, 2003, Brewster et 

al., 2004).  
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Claus (2003), por exemplo, propõe uma análise das diferenças das práticas de gestão 

de recursos humanos a três níveis, nomeadamente: nacional; regional; de empresa. 

Sublinha que as dimensões de análise distinguem não só os padrões europeus do 

padrão norte-americano, como distinguem padrões de gestão de recursos humanos 

nos diferentes países europeus. No que respeita ao nível nacional, a autora considera 

como variáveis importantes a distância do poder ou hierárquica, conforme foi descrita 

por Hofstede (1990;1997), e os “modelos mentais”. Inclui nestes últimos as seguintes 

dimensões: o individualismo/colectivismo (Hofstede, 1990;1997); a participação 

sindical; o quadro legislativo de cada país; as características do mercado de emprego; 

os sistemas fiscais. Inclui, ainda, neste nível de análise a influência francófona ou 

anglo-saxónica dos diferentes países e o domínio que os profissionais de gestão de 

recursos humanos têm das línguas estrangeiras, mais precisamente do inglês. 

Relativamente ao domínio de línguas estrangeiras, Claus (2003) considera esta como 

uma vantagem dos profissionais dos países mais “pequenos”, uma vez que estes 

tendem a sentir uma maior necessidade em aprender línguas, o que permite que “HR 

professionals from smaller countries have the capacity to integrate the knowledge (HR 

and management) they acquire into their own practices and adapted it as needed” 

(Claus, 2003:747). 

 

No que respeita aos factores regionais, Claus (2003) sistematiza as diferenças em 

dois eixos: o eixo norte/sul e o eixo este/oeste. Os dois eixos reportam para diferenças 

no grau de participação e nas estruturas hierárquicas. A autora preconiza que a 

participação vai aumentando do sul para o norte da Europa e que a hierarquia se vai 

achatando de sul para norte da Europa. Claus (2003) sublinha que a entrada dos 

países de leste na União Europeia poderá conduzir a uma maior diferenciação do eixo 

este/oeste, que até à data foi pouco sentida. Essa diferenciação incidirá, 

particularmente, ao nível do desenvolvimento económico e de negócio.  

 

No que respeita aos factores de empresa, a autora considera como variáveis 

diferenciadoras dos modelos de gestão de recursos humanos as seguintes: a 

dimensão das empresas; o peso do sector público face ao privado; a diferença entre a 

gestão das multinacionais e das empresas locais. Relativamente à dimensão das 

empresas, Claus (2003) refere que o contexto europeu se caracteriza não só pela 

predominância de PME mas, também, pela coexistência em cada país de diferentes 

tipos de empresa. Ou seja, na Europa as pequenas empresas familiares e “start-up 

companies” coexistem com as grandes empresas com sistemas mais sofisticados e/ou 
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“modernos” de gestão de recursos humanos, o que conduz a uma tendência para a 

adopção de um novo modelo “global” mais empreendedor e flexível. No que respeita 

ao peso do sector público face ao privado, Claus (2003) enfatiza a tendência crescente 

para a privatização de empresas públicas. Quanto às diferenças entre a gestão das 

multinacionais e das empresas locais, a autora refere que as multinacionais tendem a 

adaptar-se devido às imposições legais e aos requisitos sociais e fiscais. Enfatiza que 

essa adaptação é, em geral, realizada através da adopção de um modelo de 

“companhia global”, que preconiza práticas de gestão de recursos humanos que 

promovem uma visão estratégica clara, a orientação para o cliente, o desenvolvimento 

de competências e a gestão da mudança, sendo a consequência da adopção desse 

modelo a seguinte (Claus, 2003:752): “(…) the “global company HR model” clearly 

overshadows the development of a “Euro-HRM model”. This model is based on labor 

competitiveness and the need for value added HR”. 

 

Claus (2003) considera que a emergência de um modelo “europeu” único é 

inexequível. Esta posição é partilhada pela maioria dos autores que defendem uma 

abordagem “societal” da gestão de recursos humanos. Contudo, esses mesmos 

autores, nos quais se incluem Sparrow e Hiltrop (1997), Brewster (1995) e Jain et al. 

(1998), entre outros, consideram que esta perspectiva de análise é necessária e 

pertinente porque a Europa se encontra numa fase de transição em que é sentida a 

necessidade de construção de estruturas organizacionais e sistemas e padrões de 

gestão de recursos humanos pan-europeus. Essa construção vem requerer uma 

análise dos factores de convergência e divergência quer no território europeu quer 

entre um “modelo europeu” e o modelo ideal norte-americano.  

 

Em traços gerais, a maioria dos autores considera que a discussão sobre a viabilidade 

de emergência de um “modelo europeu”, comparativamente ao modelo norte-

americano, deve ter em conta alguns aspectos específicos do contexto, 

nomeadamente: a menor autonomia da gestão de recursos humanos no que concerne 

à tomada de decisão sobre o recrutamento e selecção, a formação profissional e a 

separação dos trabalhadores; o papel mais participativo e activo dos parceiros sociais; 

uma maior intervenção governamental na gestão do negócio e nas pessoas que nele 

participam.  

 

Sparrow e Hilthrop (1997) enfatizam que só se pode falar num modelo “europeu” no 

sentido de oposição ao modelo norte-americano, pois consideram que não existe um 
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modelo europeu de gestão de recursos humanos. Conforme sublinham, “The impact of 

the single european Market on HRM will be mediated by differing organizational 

strategies in the context of national business systems, the outcomes of which is still 

unfolding” (Hendry, 1994, Cit. in Sparrow e Hilthrop, 1997:202-203). Os autores 

identificam três factores de integração, designadamente (Sparrow e Hilthrop, 1997): (1) 

as mudanças na gestão de recursos humanos, que são despoletadas pelos 

investimentos estrangeiros directos “intra-europeus”; (2) a emergência de quadros 

internacionais com diferentes programas mentais; (3) a emergência de modelos 

organizacionais generalistas como resultado das pressões de competitividade. 

 

Para além destes factores de integração e/ou convergência, Sparrow e Hilthrop (1997) 

enfatizam que ao nível organizacional coexistem padrões complexos de factores de 

convergência e divergência nas práticas de gestão de recursos humanos, que 

inviabilizam a emergência de um modelo “europeu” único. Os autores defendem que 

esta divergência não pode ser reduzida apenas aos factores culturais, pois “(...) if 

national culture were a primary determinant of HRM one might expect that cultural 

clusters would each have their own distinctive pattern of overall HRM. This is not so.” 

(Sparrow e Hilthrop, 1997:215). A influência da cultura nacional, considerada como 

uma variável isolada, nas práticas de gestão de recursos humanos é questionável por 

duas razões (Brewster e Hedgewick, 1994; Estearby-smith et al., 1995, Cit. in Sparrow 

e Wu, 1998). A primeira é a falta de uma definição clara, na literatura sobre a distinção 

entre gestão trans-cultural e gestão transnacional. A segunda é o facto de as 

diferenças nacionais não serem equivalentes às diferenças culturais. 

 

Os autores, Sparrow e Hilthrop (1997), identificam quatro factores que distinguem o 

“modelo europeu” e o modelo norte-americano, nomeadamente: (1) os factores 

culturais, tais como os entendimentos nacionais no que concerne à justiça distributiva 

e à relação superior hierárquico-subordinado; (2) os factores institucionais, que 

incluem o espectro das relações laborais e da segurança social, bem como o papel 

dos sindicatos; (3) as diferenças nas estruturas de negócio e do próprio sistema, como 

sejam o grau de privatização e de fragmentação dos sectores industriais; (4) os 

factores relacionados com o papel e as competências dos profissionais de gestão de 

recursos humanos.  

 

Em conformidade com os factores identificados, Sparrow e Hilthrop (1997) preconizam 

um modelo de análise das práticas de gestão de recursos humanos com sete 
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dimensões: (1) as estruturas e os sistemas de negócio; (2) o peso do sector público 

face ao privado; (3) a diferenciação no que respeita ao grau de formalização entre as 

pequenas empresas e as empresas familiares e as grandes empresas; (4) o contexto 

institucional, que contempla como dimensões o papel do Estado, os sectores 

financeiros, os sistemas nacionais de educação e de formação e os sistemas de 

relações laborais; (5) o impacto da cultura nacional nos sistemas de gestão de 

recursos humanos, incidindo sobre as diferenças nas qualificações da gestão, os 

diferentes “mapas de carreira”, o grau de justiça distributiva e os diferentes esquemas 

mentais sobre a estrutura organizacional; (6) as diferenças na função gestão de 

recursos humanos no que concerne à sua estrutura e ao papel nas organizações, 

contemplando nesta dimensão o grau de envolvimento na estratégia de negócio; (7) o 

posicionamento da função como função de linha ou de staff; bem como a formação, as 

competências e a credibilidade dos diferentes sistemas de gestão de recursos 

humanos e dos seus profissionais.  

 

Importa referir que Sparrow e Hiltrop (1997) e Sparrow e Wu (1998) preconizam que 

não serão os movimentos de convergência e divergência, que se constatam no 

Mercado Único Europeu, que se constituirão como os principais veículos das 

mudanças na gestão e na gestão de recursos humanos. Segundo os autores, a longo 

prazo tenderão a assumir esse papel as pressões internacionais de custo, os novos 

sectores de mercado, a retirada do estado como stakeholder e as mudanças nos 

processos tecnológicos, bem como a alteração da relação fornecedor-cliente.  

 

Reforçando a limitação da perspectiva meramente “culturalista”, Budhwar e Sparrow 

(2002) propõem uma abordagem que contempla os factores culturais e não culturais. 

Os autores preconizam um modelo mais integrativo de análise das práticas de gestão 

de recursos humanos que articula os factores nacionais, as variáveis de contingência, 

as variáveis organizacionais e as estratégias de recursos humanos. Ao centrar-se nas 

especificidades e contingências do contexto, este modelo apresenta alguns contributos 

importantes para a discussão sobre as convergências e divergências entre os 

diferentes modelos encontrados no contexto europeu e entre esses e o modelo norte-

americano. Um dos grandes contributos é o facto de permitir identificar e enfatizar 

quais as variáveis que em determinado contexto são mais determinantes para a 

gestão de recursos humanos. Ao preconizar uma abordagem contingencial das 

políticas e práticas de gestão de recursos humanos, contribui para uma análise da 

possibilidade de generalização das políticas e práticas a outros contextos nacionais. 
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Na sequência do anterior, contribui, também, para identificar quais os componentes do 

modelo norte-americano poderão ser generalizadas e/ou aplicadas no contexto 

europeu e como se poderá concretizar a sua aplicação. Por último, importa referir que 

Budhwar e Sparrow (2002) preconizam este modelo, que consideram como mais 

integrativo, como um modelo que permite testar o “tight-fit”, isto é, o ajustamento entre 

os modelos de gestão de recursos humanos e a estratégia de negócio.   

 

Embora reforce as dificuldades, acima referidas, no que concerne à emergência de um 

modelo “europeu” único, Brewster (1995) considera que a discussão sobre a 

viabilidade de um modelo “europeu” é necessária, na medida em que vem introduzir 

dois aspectos essenciais no debate sobre a problemática da gestão de recursos 

humanos. O primeiro é debater e derrotar a perspectiva normativa que preconiza a 

importação e utilização de práticas de gestão de recursos humanos do modelo ideal 

norte-americano. O segundo é permitir centrar a investigação nas diferenças entre os 

modelos de gestão de recursos humanos. 

 

O modelo apresentado por Brewster (1995), denominado de “European (Contextual) 

Model of HRM”, e operacionalizado no Cranet Questionnaire (Brewster et al., 2004), 

contempla duas grandes dimensões, nomeadamente: a envolvente e a organização. A 

primeira dimensão, a envolvente, comporta como variáveis: o contexto internacional; o 

contexto nacional (cultura; legislação; economia; social; etc.); o contexto nacional de 

gestão de recursos humanos (sistema de educação/formação; mercado de trabalho; 

sindicatos; relações laborais). A segunda dimensão, a organização, é operacionalizada 

em termos de: a estratégia organizacional; a estratégia de gestão de recursos 

humanos (integração, desenvolvimento; políticas de emprego, políticas de 

remuneração; sistemas de trabalho, etc.); as práticas de gestão de recursos humanos 

(selecção; desempenho; avaliação; remunerações; desenvolvimento; relações 

laborais; comunicação). 

 

Segundo Clark e Mallory (1996, Cit. in Claus, 2003) o modelo apresentado por 

Brewster (1995) apresenta três grandes limitações. A primeira é não contemplar de 

forma adequada a diversidade cultural entre os diferentes países europeus e no seio 

dos próprios países. A segunda é subestimar a autonomia dos recursos humanos e 

das organizações norte-americanas. A terceira é o facto de se apresentar como um 

modelo etnocêntrico, pois ao partir de uma análise da literatura anglo-saxónica tende a 

centrar-se no grau de adopção das práticas de gestão de recursos humanos do 
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modelo norte-americano nos diferentes países europeus. Clark e Mallory (1996, Cit. in 

Claus, 2003) consideram que Brewster (1995) transporta o paradigma “universalista” 

para um paradigma de “contexto”. O próprio autor considera que a sua abordagem 

pode ser simplista e limitada ao assumir a Europa como uma entidade (Brewster, 

1995). 

 

Importa referir alguns estudos realizados em Portugal que se podem enquadrar nesta 

perspectiva de contexto. Cunha et al. (2004), com base na aplicação do Cranet 

Questionnaire (Brewster et al., 2004), estudaram as semelhanças e diferenças entre 

Portugal e Espanha. Num capítulo intitulado “Spain and Portugal: Different Paths to the 

same Destiny”, publicado na obra de Brewster et al. (2004), intitulada “Human 

Resource Management in Europe”, sublinham que semelhanças e diferenças entre os 

dois países no que respeita aos modelos de gestão de recursos humanos devem ser 

encarados à luz das diferenças no desenvolvimento económico e político. Apesar das 

semelhanças na história recente dos dois países, nomeadamente as três décadas de 

ditadura e a entrada conjunta na Comunidade Europeia, estes diferenciaram-se nos 

seus processos de desenvolvimento económico e político. Por exemplo, o regime 

ditatorial português caracterizava-se pela omnipresença da burocracia governamental 

e por um regime corporativista quase puro, em que os sindicatos oficiais 

desempenhavam um papel importante no controlo dos trabalhadores. Enquanto em 

Espanha, ao fim de quinze anos de regime ditatorial, a burocracia fascista revelou-se 

ineficaz para governar o país e foi substituída por uma classe tecnocrática religiosa, a 

Opus Dei. Essa atribuição de menor importância ao Estado corporativo permitiu, 

segundo os autores, pressionar o processo de modernização que se encetou nos anos 

sessenta.  

 

No que respeita à função recursos humanos, Cunha et al. (2004) constatam que a 

função tem representação ao nível dos Conselhos de Administração. Contudo em 

Espanha a representação da função a esse nível é significativamente mais elevada do 

que em Portugal. Tendo constatado que quando a função não é representada no 

Conselho de Administração esta é assumida pelo “Presidente Executivo” (“Chief 

Executive Officer”). No que respeita à estratégia organizacional, os autores constatam 

que em Portugal e Espanha as organizações formalizam por escrito a sua estratégia. 

Contudo, existem diferenças quanto à participação da função recursos humanos na 

sua formulação e implementação. Em Espanha a função tem um papel mais 

participativo quer na formulação quer na implementação da estratégia, enquanto em 
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Portugal a função não participa directamente na formulação da estratégia, tendo um 

papel mais consultivo. Portugal e Espanha também apresentaram diferenças no que 

respeita á influência dos sindicatos, sendo essa maior em Espanha, e no que respeita 

ao investimento em formação profissional, sendo esse tendencialmente maior em 

Portugal. Outra diferença constatada foi a menor tendência em Portugal 

comparativamente a Espanha para a contratação flexível.  

 

Enquadrando-se nesta perspectiva, Cabral-Cardoso (2004) apresenta um estudo que 

tem como objectivo desenvolver esforços para delinear um modelo de gestão de 

recursos humanos português. No que respeita à função recursos humanos, os 

resultados obtidos por Cardoso-Cabral (2004) corroboram em alguns aspectos os 

resultados de Cunha et al. (2004). Num estudo que abrangeu 400 empresas em 

Portugal, incluindo 100 das maiores PME, o autor verificou que em Portugal a função 

recursos humanos tem vindo a adquirir alguma influência nos últimos anos. Esta 

encontra-se posicionada na gestão do topo, parecendo estar mais alinhada com o 

negócio do que com o funcionamento e desenvolvimento da organização, ou seja, a 

função revela alguma integração estratégica com pouca delegação das actividades na 

gestão de linha. Nesse sentido, a função assume um papel mais de especialista.  

 

Em síntese, esta perspectiva centra-se na discussão sobre a viabilidade da 

emergência e/ou conceptualização de um “modelo europeu” de gestão de recursos 

humanos, propondo uma análise das variáveis de contexto que conduzem a 

convergências e divergências nos modelos dos diferentes países europeus e entre 

estes e o modelo ideal norte-americano. Ao centrar-se na identificação das variáveis 

de contexto, operacionalizadas a diferentes níveis, nomeadamente nacional, regional, 

cultural, organizacional e institucional e na identificação dos factores de convergência 

e divergência, esta perspectiva apresenta como contributos uma abordagem mais 

integrativa da gestão de recursos humanos e o desenvolvimento de modelos de 

análise que permitam a comparabilidade dos modelos de práticas de gestão de 

recursos humanos a diferentes níveis e/ou contextos. Permite, ainda, refutar as teorias 

do “best-fit”, não só por enfatizar o modo como as variáveis de contexto modelam as 

práticas, mas também porque ao identificá-las permite aferir o grau de generalização 

das denominadas “boas práticas”, preconizadas pelo modelo norte-americano, para 

outros contextos.  
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1.3.2. A perspectiva do Novo Institucionalismo 

 

A perspectiva do novo institucionalismo é uma perspectiva de contexto que tem 

subjacentes dois pressupostos. O primeiro, centrado na relação entre a organização e 

a envolvente, pressupõe que as estruturas organizacionais são modeladas por 

fenómenos da sua envolvente às quais se tornam isomórficas (Meyer e Rowan, 1983). 

O segundo pressuposto considera que muitas estruturas, programas e práticas nas 

organizações obtêm legitimidade através de uma construção social da realidade 

(Wright e McMahan, 1992). Tendo por base estes pressupostos, a perspectiva do novo 

institucionalismo centra a sua abordagem no modo como a acção é estruturada e a 

ordem é estabelecida através de um sistema de normas. Estas últimas têm uma dupla 

função que é, por um lado, optimizar e conformar o comportamento dos actores 

sociais e, por outro, privilegiar determinados grupos cujos interesses são assegurados 

e perpetuados por processos de sanções e recompensas (DiMaggio e Powell, 1983). 

 

A perspectiva do novo institucionalismo introduz o conceito de “isomorfismo” para 

descrever o grau em que as organizações adoptam as estruturas e processos de 

outras organizações da sua envolvente (Dimaggio e Powell, 1983). Sucintamente, por 

isomorfismo, entende-se um processo coactivo que força uma unidade integrada numa 

população a assemelhar-se outras unidades que enfrentam um conjunto de condições 

semelhantes na envolvente em que estão inseridas (DiMaggio e Powell, 1983). Quanto 

aos factores que despoletam o processo isomórfico existem duas teorias explicativas 

(Meyer e Rowan, 1983). Uma teoria explicativa refere que o isomorfismo deve-se a 

uma exigência do ambiente externo, sustentando que as organizações se ajustam por 

processos de interdependências técnicas e interacção social. A outra teoria explicativa 

defende que as organizações reflectem estruturalmente a realidade socialmente 

construída. Esta última teoria pressupõe uma fronteira mais difusa e de menor 

autonomia entre as organizações e o ambiente externo, conforme sublinham Meyer e 

Rowan (1983:47): ”Quite beyond the environmental interrelations suggested in open-

systems theories, institutional theories in their extreme forms define organizations as 

dramatic enactments of the rationalized myths pervading modern societies rather than 

as units involved in exchanged-no matter how complex-with their environments.” . 

 

DiMaggio e Powell (1983) definem dois tipos de isomorfismo, nomeadamente, o 

competitivo e o institucional. O isomorfismo competitivo pressupõe um “fit” ou 

ajustamento com as lógicas e exigências de competitividade e do mercado; O 
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isomorfismo institucional apresenta-se como uma perspectiva alternativa para explicar 

a mudança organizacional, pressupondo três mecanismos, designadamente: (1) o 

isomorfismo coercivo, que tem por base a influência política, a necessidade de 

conformação com a legislação e/ou com os requisitos das associações profissionais, 

bem como problema da legitimação; (2) o isomorfismo mimético, que resulta das 

respostas estandardizadas, como sendo, por exemplo, a imitação de estratégias e 

práticas dos concorrentes ou referências no ramo para lidar com a incerteza; (3) o 

isomorfismo normativo, que está associado à profissionalização, isto é, à relação entre 

as políticas de gestão e a trajectória profissional dos empregados, em termos de 

qualificações, experiência profissional e competências.  

 

No que respeita às razões que levam as organizações a adoptar práticas isomórficas, 

Meyer e Rowan (1983) apontam duas razões. A primeira razão é porque o 

isomorfismo permite garantir às organizações a sua legitimidade externa. Os autores 

sublinham que o isomorfismo tem permitido às organizações a incorporação de novos 

elementos que servem mais para satisfazer as suas necessidades de legitimação na 

envolvente do que para garantir a sua eficiência. Esse facto explica porque muitas 

organizações possuem estruturas formais que reflectem mais os mitos do ambiente 

institucional do que as suas actividades de trabalho. Associada à anterior, a segunda 

razão é que o isomorfismo permite às organizações garantir a sua estabilidade, tendo 

em conta que estão dependentes das instituições da envolvente que lhes impõem 

normas e procedimentos. 

 

No que respeita às consequências da imposição do isomorfismo, Meyer e Rowan 

(1983) sistematizaram três efeitos sobre as organizações, nomeadamente: (1) os 

ambientes ou domínios ambientais que institucionalizaram um maior número de mitos 

racionais geram organizações mais formais, estendendo-se essa formalização a 

outras acções colectivas, como sejam as profissões; (2) as organizações que 

incorporam mitos que estão institucionalizados, como por exemplo a existência de um 

departamento de gestão de recursos humanos ou de investigação e desenvolvimento, 

obtêm maior legitimidade, sucesso e capacidade de sobrevivência; (3) o controlo das 

organizações em contextos de elevada institucionalização é concretizado através de 

uma conformidade “ritualizada” interna e externa, o que tendencialmente conduz as 

organizações a separar a sua actividade da sua estrutura. Neste último caso, as elites 

da organização tendem a privilegiar a gestão da imagem e do status da organização 
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no ambiente externo, em detrimento das actividades de coordenação interna, que são 

as que delimitam a fronteira entre a organização e o meio. 

 

Scott (1987) refere que as influências institucionais sobre as práticas de gestão de 

recursos humanos podem ser sistematizadas em cinco tipos ou formas de percepção 

pela organização, nomeadamente: (1) a imposição coerciva do Estado; (2) a 

autorização ou legitimação realizada pela própria organização, que procura a 

aprovação de uma entidade supra-ordenada, por exemplo para conseguir a 

acreditação; (3) a indução por agentes externos, que oferecem recompensas às 

organizações que subscrevem os seus requisitos, como por exemplo a certificação de 

qualidade; (4) a aprendizagem por modelação com outras organizações de referência, 

de forma a legitimar a sua posição ou divulgar uma imagem de “organização 

actualizada”; (5) por interiorização no processo evolutivo ou ao longo da história da 

organização.  

 

Importa, ainda, referir que o sector de actividade emerge como uma dimensão de 

análise importante nesta perspectiva. Embora o sector de actividade seja mencionado 

como uma variável de análise na abordagem anterior, por exemplo por autores como 

Claus (2003) e Laursen (2002), este último enfatiza a importância do grau de 

intensidade tecnológica como factor de diferenciação; na perspectiva do novo 

institucionalismo o sector é enfatizado e/ou operacionalizado numa perspectiva 

“societal”, sendo entendido como funcional e não geográfico (Scott e Meyer, 1983). 

Nesta perspectiva, o sector de actividade é representado como um conjunto de 

organizações que operam no mesmo domínio e que são identificadas pela 

semelhança dos seus serviços, produtos e funções, bem como conjuntamente com 

aqueles que influenciam o seu desempenho de forma crítica como sejam, por 

exemplo, os fornecedores, os clientes e os concorrentes (Scott e Meyer, 1983). Os 

diferentes sectores de actividade distinguem-se uns dos outros em quatro aspectos 

que estruturam o desempenho das organizações que neles se enquadram, 

nomeadamente (Scott e Meyer, 1983): (1) os processos pelos quais são dominados, 

podendo estes ser processos institucionais (o produto é fabricado e trocado num 

mercado que o recompensa pela eficiência do sistema de produção) ou técnicos 

(caracterizados pela normalização, regras às quais os indivíduos têm que se 

conformar); (2) o número de níveis de desenvolvimento organizacional (nacional, 

regional, local); (3) a estrutura do processo de tomada de decisão 

(programáticas/estratégicas; instrumentais, orçamentais); (4) a natureza do controlo.  
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No que respeita aos contributos, a perspectiva do novo insitucionalismo vem, por um 

lado, reforçar a perspectiva de contexto e as abordagens mais holísticas e, por outro, 

vem contribuir para a melhor compreensão das semelhanças e das diferenças das 

estruturas e funcionamento das organizações num mesmo contexto, na medida em 

que enfatiza o modo como as variáveis institucionais modelam as práticas de gestão 

de recursos humanos.  

 

Note-se que a importância do contexto institucional na definição das práticas de 

gestão de recursos humanos é também referida por Whipp (1992) e Brewster (1995), 

cujas abordagens se enquadram na perspectiva de contexto mencionada 

anteriormente. Comparativamente aos autores que se enquadram na perspectiva do 

novo institucionalismo, os autores da abordagem “contextualista” focalizam-se no 

efeito diferenciador que o contexto institucional pode ter na modelação das práticas de 

gestão de recursos humanos nos países da Europa comparativamente ao modelo 

norte-americano. Consideram que o factor que tem um poder diferenciador mais 

relevante é a maior influência do Estado sobre as organizações patronais e os 

trabalhadores na Europa, por oposição à autonomia que gozam as empresas norte-

americanas.  

 

As principais críticas que a perspectiva do novo institucionalismo tem suscitado 

reportam para a sua abordagem pouco sistematizada e explicativa das variáveis 

organizacionais e de contexto que condicionam a estrutura e funcionamento das 

organizações. Destacam-se, aqui, as críticas realizadas por Ferner e Quintanilla 

(1998) e Zucker (1983). Os primeiros apontam duas limitações a esta abordagem, 

nomeadamente, a falta de sistematização na literatura sobre os factores do país de 

origem que influenciam a gestão das filiais e a tendência para uma caracterização 

meramente “culturalista” do país de origem. Os autores defendem que ao nível dos 

sistemas nacionais de negócio existem outros tipos de isomorfismo, designadamente: 

o isomorfismo local; o isomorfismo corporativo; o isomorfismo trans-nacional; o 

isomorfismo global inter-corporativo. Apesar das críticas à perspectiva tradicional do 

novo institucionalimo, Ferner e Quintanilla (1998) privilegiam esta perspectiva à 

perspectiva “culturalista”. Tal como Sparrow e Hilthrop (1997), referidos anteriormente, 

os autores consideram que a perspectiva “culturalista” e, mais precisamente, as 

abordagens que se centram apenas nas dimensões descritas por Hofstede (1990), 

como sendo redutoras. Ferner e Quintanilla (1998) baseiam as suas críticas num 
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estudo realizado na Alemanha sobre as práticas nas multinacionais, no qual 

concluíram que as multinacionais embora tendam a adoptar estratégias de adaptação 

nos países anfitriões, impõem um “modelo de gestão global”, ou seja, tendem a 

adoptar “estratégias de anglo-saxonização”. Os resultados obtidos por Ferner e 

Quintanilla (1998) corroboram de certo modo o que é preconizado por Claus (2003). 

 

A outra crítica que se destaca é a de Zucker (1983). O autor, não obstante realçar que 

esta perspectiva traz como contributo alguns “insights”, já mencionados, sobre a 

estrutura e funcionamento das organizações, critica esta perspectiva em dois pontos. 

O primeiro reporta para a maior focalização desta abordagem no conteúdo do que na 

explicação sistemática dos processos e dos recursos. Segundo o autor, a perspectiva 

do novo institucionalismo continua a tratar o nível organizacional como uma caixa 

negra, correndo com isso o risco de se apresentar mais como uma taxonomia para 

etiquetar do que uma teoria explicativa da realidade. O segundo prende-se com a 

utilização do conceito de isomorfismo que, segundo Zucker (1983), tem como 

consequência a tendência e persistência nesta perspectiva para tentar homogeneizar 

os fenómenos. Esta última crítica é contestada por Paauwe e Boselie (2002) que 

referem que a perspectiva institucional é capaz de englobar a mudança quer ao nível 

teórico quer empírico. 

 

Em síntese, a perspectiva do novo institucionalismo, partindo do pressuposto que as 

estruturas organizacionais são modeladas por fenómenos da sua envolvente às quais 

se tornam isomórficas, traz como contributos a ênfase na análise das variáveis 

institucionais que modelam as práticas organizacionais e, mais especificamente, de 

gestão de recursos humanos e o modo como essas variáveis contribuem para as 

semelhanças e diferenças nas estruturas e funcionamento das organizações que 

pertencem a um mesmo contexto. Contudo, a perspectiva do novo institucionalismo ao 

centrar-se nas variáveis institucionais e, consequentemente, na adaptação das 

organizações à envolvente, apresenta como grande limitação o facto de relegar para 

segundo plano a autonomia e as dinâmicas próprias das organizações nos seus 

processos de adaptação. Carvalho (2005) reforça esta limitação ao referir que as 

diferenças na articulação entre os factores contextuais e/ou organizacionais e os 

factores institucionais parecem estar subjacentes ao cepticismo existente na Europa 

sobre a literatura prescritiva proveniente dos EUA e consequentemente na adopção de 

práticas preconizadas no modelo norte-americano. 
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1.3.3. A dimensão política na perspectiva de contexto  

 

Ao focalizar-se no papel dos actores organizacionais na modelação das práticas de 

gestão de recursos humanos, a abordagem política permite colmatar uma das 

limitações da perspectiva do “best-fit” e das perspectivas de contexto mencionadas 

anteriormente. A primeira porque se centra na relação entre as práticas de gestão de 

recursos humanos e o desempenho e na prescrição de práticas de “elevado 

desempenho”. As segundas porque se centram na adaptação das organizações à 

envolvente, uma privilegiando a identificação dos factores de contexto e a outra 

privilegiando os factores institucionais, sendo que ambas relegam para segundo plano 

as dinâmicas organizacionais.  

 

O papel dos diferentes actores organizacionais tem sido referido como uma dimensão 

importante de análise por vários autores dos quais se destacam: Boudreau et al. 

(2003); Louart (2002); Pichault e Schoenaers (2003). Neste subcapítulo destaca-se a 

abordagem de Pichault e Schoenaers (2003). Preconizando a perspectiva 

contextualista, os autores propõem uma abordagem meso da gestão de recursos 

humanos, isto é, centrada na relação da organização com a envolvente, na qual 

articulam uma abordagem contingencial, apoiada nas configurações estruturais de 

Mintzberg (1995), com uma abordagem política da organização. Sendo a abordagem 

“política” operacionalizada como o modo como os diferentes stakeholders aproveitam 

a ambivalência de cada modelo de gestão de recursos humanos para explorar alguns 

factores do contexto, por forma a defender os seus interesses pessoais. 

Consequentemente, esta abordagem reconhece a autonomia dos actores 

organizacionais perante os diferentes contextos e/ou modelos de gestão de recursos 

humanos dominantes.  

 

Pichault e Schoenaers (2003) definem uma tipologia com cinco modelos de gestão de 

recursos humanos, nomeadamente: (1) o modelo arbitrário; (2) o modelo de 

codificação (“codifying model”); (3) o modelo de valor; (4) o modelo de convenção 

(“agreement model”); (5) o modelo de individualização (“individualising model”). 

 

 O modelo arbitrário 

 

O modelo arbitrário é um modelo que se encontra em organizações novas e de 

pequena dimensão e que se caracteriza pela ausência de critérios “codificados”. As 
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práticas de gestão do pessoal, como a avaliação, as promoções e os salários, estão 

dependentes da boa vontade dos “patrões”. A “gestão”, também, interfere na vida 

pessoal dos trabalhadores, não havendo limites entre o tempo de trabalho e o tempo 

livre O sistema de gestão de recursos humanos neste modelo assume as seguintes 

características: (1) a contratação de pessoal não é planeada; (2) as demissões 

ocorrem de forma arbitrária; (3) a formação é on-the-job e de curta duração; (4) a 

avaliação de desempenho é informal; (5) as promoções não existem ou são pautadas 

pela informalidade; (6) as compensações e benefícios são atribuídos de forma 

aleatória e definidas em termos colectivos; (7) o trabalho extraordinário é compensado 

de forma informal. 

 

A configuração estrutural deste modelo é a “empreendedora” (“entrepreneurial”) e os 

actores dominantes na definição das políticas de gestão de recursos humanos são os 

gestores de topo. O mecanismo de coordenação é a supervisão directa, sendo a 

chefia responsável pela definição e controlo do trabalho, uma vez que o modelo 

pressupõe o emprego de mão-de-obra pouco qualificada da qual é esperada 

confiança.  

 

Do ponto de vista do funcionamento político da organização, existe uma tensão entre a 

submissão e a dependência dos trabalhadores em relação às chefias e a necessidade 

de criar mecanismos de participação e de delegação. Os actores que percepcionam a 

configuração empreendedora como convivial e informal traduzirão a confiança como 

forma de participação na tomada de decisão. Os que percepcionam a necessidade de 

se agruparem numa estratégia de grupo para fazer face às situações, percepcionam a 

confiança como a submissão/adesão ao líder. 

 

 O modelo de codificação (“codifying”) 

 

O modelo de codificação (“codifying model”), caracteriza-se pela tentativa de 

sistematizar e formalizar as várias dimensões das políticas de gestão de recursos 

humanos e garantir critérios iguais para todos os membros da organização. A 

definição desses critérios são definidos por analistas em contextos de negociação 

laboral, quer com sindicatos quer com outras entidades. Este modelo traduz-se no 

planeamento do pessoal, nas promoções por antiguidade, nas remunerações 

estabelecidas por escalas, horários fixos de trabalho, etc. 
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O sistema de gestão de recursos humanos do modelo de codificação caracteriza-se 

pelo seguinte: (1) a contratação está sujeita ao planeamento quantitativo e é 

focalizada no recrutamento; (2) as demissões ocorrem, no caso de downsizing, por 

reforma antecipada; (3) a formação é de curta duração, muito formalizada e centrada 

na transmissão de know-how; (4) a avaliação de desempenho é baseada na descrição 

e análise de funções, havendo critérios estandardizados; (5) as promoções são por 

antiguidade e/ou baseadas na avaliação de desempenho; (6) as compensações e os 

benefícios são baseados na antiguidade ou na descrição e análise de funções; (7) o 

tempo de trabalho é rígido e uniforme, com clara distinção entre trabalho ordinário e 

extraordinário. 

 

Este modelo encontra-se em organizações mais antigas e de grande dimensão e nas 

quais predomina a configuração estrutural da burocracia mecanicista, sendo os 

actores que concentram o poder na organização os responsáveis pela definição das 

políticas de gestão de recursos humanos. A coordenação do trabalho é realizada 

através da especialização vertical e horizontal do trabalho, bem como através da 

estandardização e formalização dos processos e dos resultados.  

 

Do ponto de vista político, neste modelo encontra-se uma tensão entre a transparência 

preconizada e a neutralidade dos instrumentos, que assentam numa concepção de 

justiça, e a emergência inevitável de apropriação por parte dos membros da 

organização das zonas de incerteza. Esta tensão favorece dois tipos distintos de 

comportamentos e percepções da neutralidade. Um dos tipos de comportamento 

surge quando a ênfase é colocada nos constrangimentos tecnológicos associados à 

produção em massa, o que leva à adopção de estratégias custo-benefício e à 

flexibilidade numérica como forma de confrontar a hostilidade do mercado ou o 

declínio. Este contexto favorece a tendência para a transparência, sendo a 

neutralidade traduzida em tarefas pré-determinadas, no aumento da racionalização e 

na acentuação da supervisão. O outro tipo de comportamento surge quando a ênfase 

é colocada nas obrigações decorrentes da legislação e/ou quando existe percepção da 

estabilidade do mercado e a organização se encontra num contexto cultural com 

elevada aversão ao risco e elevada distância de poder (Hofstede, 1990;1997). Neste 

contexto, propício à lógica mecanicista da organização, possibilita alguma 

reapropriação do lugar de trabalho pelo pessoal e a neutralidade é vivida como uma 

forma de passar da arbitrariedade para a equidade na gestão da organização. 
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 O modelo de “convenção” 

 

O modelo convenção (“agreement model”) traduz-se num modelo colegial em que os 

critérios são definidos por negociação entre os trabalhadores qualificados, que 

também definem o contexto da sua interacção. O recrutamento, por exemplo, tem que 

ser validado e os salários são definidos colectivamente, havendo prémios por mérito. 

 

O sistema de gestão de recursos humanos do modelo de convenção possui as 

seguintes características: (1) a contratação é validada pelos pares, que funcionam em 

regime colegial; (2) as demissões são voluntárias ou ocorrem por pressão dos pares; 

(3) os trabalhadores são os únicos responsáveis pela sua formação; (4) a avaliação de 

desempenho é baseada em critérios definidos e negociada entre pares; (5) as 

“promoções” para a gestão de cargos são efectuadas através de eleições, nas quais 

votam os pares, existindo mandatos definidos para estas funções; (6) as 

compensações e os benefícios contêm uma base fixa e bónus por mérito, 

contemplando factores externos; (7) o tempo de trabalho não é controlado 

institucionalmente. 

 

A configuração estrutural do modelo de convenção é a “profissional” (burocracia 

profissional). Os actores dominantes na definição das políticas de gestão de recursos 

humanos são os trabalhadores/operadores qualificados. O mecanismo de 

coordenação, conforme preconizado por Mintzberg (1995) para esta configuração, é a 

estandardização das qualificações. Associada a esta configuração, o modelo de 

convenção preconiza que os operadores qualificados possuam grande autonomia e 

tarefas especializadas, o que conduz a alguma descentralização no planeamento e 

execução do trabalho, sem descurar o poder da linha hierárquica.  

 

Do ponto de vista da abordagem política, o ponto fulcral deste modelo reside na 

relação entre nível colectivo (o que deverá ser negociado entre pares) e o individual (o 

que deverá ser decidido pelo indivíduo). Neste quadro podem surgir duas 

configurações opostas. Num extremo pode encontrar-se uma ênfase na configuração 

profissional e a necessidade de assumir riscos, o que levará a minimizar os pactos 

entre pares e a tentar maximizar a autonomia dos profissionais, relegando o comando 

para o plano individual. No extremo oposto pode encontrar-se a necessidade de 

preencher as lacunas da legislação, essencialmente em casos de estabilidade de 

mercado, e a tendência para favorecer os esforços para criar regras comuns, 
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impondo-se o comando em termos colectivos, sobretudo por imposição das 

associações profissionais. 

 

 O modelo de valor 

 

O modelo do valor (“value model”) caracteriza-se pela ênfase nos valores como 

factores mobilizadores das pessoas. Trata-se de um modelo volátil que poderá 

caminhar para os outros tipos de modelos, nomeadamente, o modelo arbitrário 

(prevalência da estratégia), o modelo de codificação (dominado por analistas), o 

modelo de convenção (que está nas mãos dos trabalhadores qualificados) e o modelo 

de individualização (influência da hierarquia e dos trabalhadores qualificados).  

 

Neste modelo, a gestão de recursos humanos é feita de forma implícita tendo 

omnipresente os valores organizacionais e uma noção de auto-sacríficio. Os salários 

são baixos e as promoções são feitas de forma não sistemática tendo como critério-

base a lealdade para com os valores organizacionais. As horas de trabalho, também, 

não são definidas pois subjugam-se à missão da organização.  

 

Em síntese, o sistema de gestão de recursos humanos é composto pelas seguintes 

práticas: (1) o processo de selecção é baseado na missão e na socialização; (2) as 

demissões são através da exclusão do trabalhador por falta de conformidade com o 

sistema de valores; (3) a formação tem grande importância mas é pouco formalizada; 

(4) a avaliação de desempenho é baseada na adesão dos trabalhadores à doutrina da 

organização; (5) as promoções são tratadas como uma questão ilegítima e são 

baseadas na conformidade com os valores; (6) tal como as promoções, as 

compensações são tratadas como questões ilegítimas; (7) não existe diferenciação 

entre o tempo de trabalho e o tempo livre, bem como entre o trabalho e a esfera 

privada. 

 

O modelo de valor foi encontrado em organizações com uma configuração designada 

de “missionária” (Pichault e Schoenaers, 2003). Este tipo de configuração caracteriza-

se pela ausência de actores dominantes na definição das políticas de gestão de 

recursos humanos e pela percepção de descentralização nos processos de tomada de 

decisão. O mecanismo de coordenação é concretizado de forma implícita através do 

endoutrinamento dos membros da organização e é concretizado através da 
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estandardização dos valores e da mobilização para a consecução dos objectivos 

contidos na missão.  

 

Do ponto de vista político, a tensão neste modelo reside entre a necessidade de 

garantir a singularidade do projecto colectivo e o grau de compromisso e envolvimento 

individual de cada membro. Na maioria dos casos estes dois pólos coexistem com 

alguns desequilíbrios. Estes desequilíbrios levam è necessidade de criar mecanismos 

de legitimação quer das práticas colectivas quer das práticas individuais. Nas culturas 

de elevada feminilidade (Hofstede, 1990;1997) são enfatizados os valores individuais, 

enquanto nas culturas de elevada masculinidade, em que se sobrepõe a necessidade 

de conformidade com a missão, são enfatizados os valores colectivos. 

 

 O modelo de individualização 

 

O modelo de individualização (“individualising model”) baseia-se na personalização 

das relações sociais, sendo consideradas as particularidades de cada trabalhador. 

Trata-se de um modelo em que os critérios são negociados posteriormente num 

contexto de acordos interpessoais entre a hierarquia e os trabalhadores qualificados 

(operadores qualificados).  

 

O sistema de gestão de recursos humanos do modelo de individualização caracteriza-

se pelas seguintes práticas: (1) o planeamento e gestão de competências estão 

formalizados e a ênfase é colocada nos processos de recrutamento e selecção e na 

retenção de pessoal; (2) no que respeita às demissões, estas organizações recorrem 

ao outplacement; (3) a formação é muito formalizada; orientada para o longo prazo e 

inclui o coaching; (4) a avaliação de desempenho é baseada em critérios 

permanentemente negociados e tem por base as competências dos trabalhadores; (5) 

as promoções são por mérito e existem planos individuais de carreira; (6) as 

compensações são relacionadas com o mérito; têm uma forte componente variável 

com muitos incentivos; (7) o tempo de trabalho é flexível e negociado. Sucintamente, o 

modelo de gestão de recursos humanos de individualização caracteriza-se por um 

misto de diferenciação, que permite garantir a autonomia dos trabalhadores, e de 

integração das práticas de gestão de recursos humanos, que permitem obter a 

unidade organizacional, recorrendo à gestão pela cultura (corporate culture) e à 

formação.  
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A configuração estrutural que se ajusta melhor a este modelo é a adhocrática. Trata-se 

de uma estrutura com grande flexibilidade, em que a definição das políticas de gestão 

de recursos humanos é da responsabilidade dos trabalhadores qualificados e da 

hierarquia. O mecanismo de coordenação é o ajustamento mútuo, concretizado 

através de relações interpessoais ao nível individual e através de uma estrutura 

matricial ao nível das unidades.  

 

Tratando-se de um modelo assumidamente de “responsabilidade controlada”, a tensão 

reside nessa mesma responsabilização. Essa tensão pode assumir duas formas, 

nomeadamente, a de flexibilidade voluntária ou de flexibilidade imposta. A flexibilidade 

voluntária, também designada por autonomia, encontra-se em contextos com 

configurações estruturais da adhocracia, que promovem uma cultura organizacional 

que legitima o individualismo, o risco, o desempenho e o sucesso profissional. Em 

consonância com estas características, são organizações que empregam 

trabalhadores com competências raras, que lhes permitem facilidade de mobilidade no 

mercado. A flexibilidade imposta (controlo e pressão) emerge em contextos de 

instabilidade de mercado e está associada à flexibilidade organizacional, a inovação 

e/ou a qualidade. Neste caso a responsabilidade torna-se um método de controlo. 

 

No que respeita á relação entre os diferentes modelos e a qualificação dos 

trabalhadores, Pichault e Schoenaers (2003) preconizam que os modelos arbitrários e 

de codificação tendem a desenvolver-se melhor quando existem trabalhadores não 

qualificados, ou seja, em contextos em que a mobilização de competências não é uma 

questão essencial, enquanto os modelos de individualização de valor e de convenção 

adequam-se melhor em contextos de mão-de-obra qualificada e jovem. Contudo,  os 

autores sublinham que a relação entre os modelos de gestão de recursos humanos e 

as qualificações não é linear. Referem que Tannenbaum e Dupuree-Bruno (1994, Cit 

in Pichault e Schoenaers, 2003), verificaram que quando há falta de mão-de-obra 

qualificada, as organizações tendem a adoptar um modelo mais individualizado. 

Tendo, igualmente, constatado que nos mercados mais previsíveis e estáveis 

funcionam melhor os modelos de codificação e de convenção e nos mercados mais 

dinâmicos e imprevisíveis funcionam melhor os modelos arbitrário e de 

individualização. 

 

Outros autores, ao relacionarem os diferentes modelos com as estratégias de Porter 

(1980), constataram que o modelo de individualização parece adequar-se melhor à 
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estratégia de diferenciação (Delery e Doty, 1996; Bolwijn e Kumpe, 1996), bem como à 

estratégia de melhoria de qualidade (Youndt et al., 1996). No que concerne à 

estratégia de qualidade, Youndt et al. (1996) sublinham que nessa é importante a 

existência de sistemas de gestão de recursos humanos que enfatizem o capital 

humano e que permitam o desenvolvimento de competências. Estes autores, Youndt 

et al. (1996), defendendo uma perspectiva de contingência por oposição à perspectiva 

universalista ou das boas práticas, constataram nos seus estudos que as práticas 

consideradas administrativas de gestão de recursos humanos se encontravam 

associadas ao modelo de codificação e as práticas flexíveis, isto é, mais centradas na 

organização do trabalho, se encontravam associadas ao modelo de individualização. 

Bolwijn e Kumpe (1996) obtiveram resultados semelhantes para as estratégias de 

custos de liderança e flexibilidade. Verificaram que o modelo de codificação parece 

adequar-se melhor às empresas com estratégias de redução de custos e nas 

empresas eficientes. Estas últimas são aquelas que assentam na definição rigorosa 

das funções, programas de formação especializados e funcionais e controlo impessoal 

e, consequentemente, as que adoptam o modelo de codificação. Podendo, segundo o 

modelo preconizado por Bolwijn e Kumpe (1996), evoluir para um modelo de 

individualização. 

 

Note-se que os autores, partem do pressuposto que as prioridades competitivas são 

desenvolvidas de forma evolutiva e cumulativa de acordo com as exigências dos 

clientes e as mudanças do mercado. Neste modelo evolutivo preconizam a existência 

de quatro prioridades competitivas para os sistemas de produção, nomeadamente, a 

eficiência, a qualidade, a flexibilidade e capacidade de inovar. O estabelecimento de 

uma prioridade pressupõe a consecução da prioridade anterior. Assim, a eficiência é 

um pré-requisito necessário para a qualidade, a qualidade para a flexibilidade e a 

flexibilidade para a inovação. A flexibilidade requer mudanças estruturais e culturais na 

organização. A inovação vai para além de produção, envolvendo outras áreas como a 

engenharia de projecto e investigação e desenvolvimento em articulação com a 

produção. Os autores atribuem o insucesso empiricamente constatado do modelo que 

prescrevem a vários factores, nomeadamente, a falta de articulação que existe entre 

as estratégias competitivas e a gestão das pessoas, o paradoxo constatado entre a 

valorização das pessoas como factor chave de competitividade e a subordinação da 

função gestão de recursos humanos e as resistências à mudança que se encontram 

dentro da empresa. Referem como um dos exemplos o facto de as empresas recorrem 

a práticas entendidas como flexíveis, como sejam o “downsizing” articuladas com o 
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recurso a trabalhadores em regime de trabalho temporário, que são preconizadas 

como escolhas contra a “prioridade” anterior de qualidade.  

 

Em síntese, a abordagem política apresenta como contributo importante a ênfase no 

papel dos actores organizacionais. A importância dada aos actores organizacionais é 

enfatizada no modelo acima descrito de Pichault e Shoenaers (2003). Defendendo 

uma perspectiva de contexto, os autores combinam a abordagem contingencial com 

uma abordagem política da gestão de recursos humanos, propondo três perspectivas 

de análise desta problemática, particularmente, o conteúdo da gestão de recursos 

humanos (modelos de gestão de recursos humanos); o contexto interno e externo da 

organização; o processo de interacção entre os actores nos diferentes modelos 

dominantes em determinado contexto. Este modelo apresenta como contributos a 

introdução de um conjunto mais abrangente de variáveis de análise, das quais se 

destacam as dinâmicas organizacionais e o modo como os diferentes actores 

organizacionais percepcionam e interagem com os modelos prescritos e os factores de 

contexto. Nesse quadro, este modelo permite uma abordagem mais compreensiva e 

holística da gestão de recursos humanos e permite ultrapassar uma das limitações das 

abordagens anteriores, nomeadamente, do “best-fit” e de contexto, que tem como 

pressuposto a homogeneidade do subsistema social da organização.  

 

 

1.4. A perspectiva dos recursos 

 

A perspectiva dos recursos surge como alternativa à perspectiva do “best-fit” no 

quadro da gestão estratégica de recursos humanos. É considerada como uma 

perspectiva que “(…) caused a change in strategic management thinking from an 

outside-in approach to an inside-out approach” (Paauwe e Boselie, 2002:3). É referida 

como uma abordagem que permite ultrapassar o impasse criado pelo confronto entre a 

perspectiva universalista e contingencial, que preconizam, respectivamente, um 

conjunto de “boas práticas” orientadas para o desempenho e um sistema de gestão de 

recursos humanos específico dependente da estratégia do negócio, na medida em que 

vem reforçar o carácter temporário dos efeitos benéficos das “boas práticas” como o 

efeito da replicação dos modelos preconizados para cada opção estratégica.  
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A perspectiva dos recursos vem colocar â ênfase nos factores internos da 

organização, enfatizando as suas ambiguidades e complexidade, tendo subjacentes 

dois pressupostos. O primeiro, é a conceptualização da empresa como uma unidade 

administrativamente organizada em torno dos recursos, nomeadamente os recursos 

físicos e os recursos humanos, incluindo nos últimos a experiência e as competências 

de gestão (Penrose, 1959, Cit in Paauwe e Boselie, 2002). O segundo, é colocar a 

ênfase nos recursos internos, isto é, na capacidade de a empresa gerar recursos 

únicos, como estratégia para conseguir vantagens competitivas (Barney, 1991; Wright 

e McMahan, 1992; Mahoney e Pandian, 1992; Peteraf, 1993; Lado e Wilson, 1994; 

Boxall e Purcell, 2000; Kamoche, 1996; Dunford et al., 2001; Barney et al., 2001).   

 

No quadro desta perspectiva, a estratégia é entendida como uma procura contínua de 

“renda”. A “renda” traduz os ganhos (ou rendimentos) superiores à média dos ganhos 

obtidos no mercado, desde que a existência dessa “renda” não provoque o 

aparecimento de novos concorrentes. O seja, pressupõe a posse pela empresa de 

uma heterogeneidade de recursos que lhe proporcionem vantagem competitiva 

(Mahoney e Pandian, 1992). Consequentemente, as diferenças de “renda” são 

geradas por diferenciação e diversificação dos recursos e não pela posse desses 

mesmos recursos (Barney, 1991; Mahoney e Pandian, 1992; Pralahad e Bettis, 1986; 

Ginsberg, 1990; Grant, 1988; Paauwe e Boselie, 2002; 2005 a;b). Nesse sentido, a 

perspectiva dos recursos opõe-se à perspectiva neoclássica, que preconiza a 

homogeneidade entre empresas e o posicionamento no mercado (Boxall e Purcell, 

2000), colocando a ênfase no modo como a organização se posiciona em termos de 

utilização dos recursos.  

 

A perspectiva dos recursos diferencia-se da perspectiva tradicional da gestão 

estratégica porque parte do pressuposto que a vantagem competitiva das empresas é 

obtida através da heterogeneidade dos recursos (capital económico, humano e 

organizacional) e pela imobilidade dos recursos (impossibilidade para transferir os 

recursos para empresas concorrentes) (Wright e McMahan, 1992; Peteraf, 1993). 

Entende-se que os recursos devem ser simultaneamente (Barney, 1991): (1) valiosos 

para a organização, permitindo-lhe explorar oportunidades e resolver ameaças do 

ambiente externo; (2) raros, no sentido de não serem acessíveis aos concorrentes; (3) 

inimitáveis ou difíceis de imitar pelos concorrentes; (4) insubstituíveis ou difíceis de 

substituir, isto é, não passíveis de substituição por outros recursos (por exemplo, 

recursos humanos por recursos técnicos). 
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As teorias que se enquadram na perspectiva dos recursos têm sido sistematizadas 

segundo os factores internos e/ou recursos sobre os quais colocam a ênfase, como 

sejam, os recursos humanos, as práticas de gestão de recursos humanos, a “lógica 

dominante” e a “arquitectura social”, entre outros. Wright et al. (1994, Cit in Dunford et 

al., 2001) classificam as teorias que se enquadram na perspectiva dos recursos em 

dois grupos, nomeadamente, as teorias que se centram nos recursos humanos da 

empresa, isto é, no “reservatório de capital humano” da empresa (“firm‟s human capital 

pool”) e nas que se centram nas práticas de gestão de recursos humanos, utilizadas 

como “instrumentos” para gerir esses recursos. No primeiro grupo, as teorias 

centradas no “reservatório de capital humano”, inserem-se os trabalhos de autores 

como Boxall (1996), Boxall e Purcell (2000) e Kamoche (1996) e no segundo grupo, 

centrado nas teorias sobre as práticas de gestão de recursos humanos, inserem-se os 

trabalhos de Lado e Wilson (1994). Prahalad e Bettis (1986), Grant (1998) e Ginsberg 

(1990) centram as suas abordagens na “lógica dominante”, isto é, nos actores 

organizacionais que definem e implementam as práticas de gestão de recursos 

humanos. Mueller (1996) e Lepak e Snell (1999), centram as suas abordagens na 

“arquitectura social”, isto é, nas configurações organizacionais como factor de 

vantagem competitiva. Lepak e Snell (1999) e Paauwe e Boselie (2002; 2005a), 

também discutem o papel dos diferentes actores na modelação das políticas e práticas 

de gestão de recursos humanos.  

 

Enquadrados no primeiro grupo da classificação de Wright et al. (1994, Cit in Dunford 

et al., 2001), Boxall (1996) e Boxall e Purcell (2000) defendem como factor de 

vantagem competitiva o “reservatório de capital humano”, isto é, os recursos humanos 

por oposição às práticas de gestão de recursos humanos. Pois, segundo os autores, 

as práticas de gestão de recursos humanos dificilmente conseguem cumprir os 

requisitos de raridade, inimitabilidade e insubstituibilidade, funcionando 

consequentemente, como instrumentos facilitadores da aquisição e desenvolvimento 

de competências por parte das pessoas. 

 

Boxall (1996) e Boxall e Purcell (2000) defendem que a vantagem competitiva dos 

recursos humanos depende da articulação entre a “vantagem de capital humano” 

(“human capital advantage”) com a “vantagem do processo organizacional 

(“organization process advantage”). A “vantagem dos recursos humanos” representa o 

potencial da empresa para captar pessoas com talentos excepcionais, raros e 

específicos à organização, que possuem capacidades latentes de produtividade. A 
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“vantagem do processo organizacional” representa a capacidade da empresa para 

desenvolver os trabalhadores e as equipas de trabalho, por forma a fomentar a 

aprendizagem, a cooperação e a inovação organizacional.  

 

Neste quadro, a vantagem competitiva dos recursos humanos está dependente da 

capacidade da empresa em saber mobilizar os seus recursos para se poder constituir 

como uma organização aprendente difícil de ser imitada, ou seja, em saber como 

atrair, motivar e desenvolver as pessoas em articulação com a organização do 

trabalho, para garantir a aquisição de competências críticas e escassas. Boxall e 

Purcell (2000) sublinham que a perspectiva dos recursos traz como grande contributo 

para a gestão de recursos humanos e, mais especificamente, para a gestão 

estratégica de recursos humanos, a ênfase na estratégia do capital humano, do 

processo de aprendizagem e da adaptabilidade organizacional.  

 

Kamoche (1996) preconiza uma abordagem de recursos-competências, isto é, 

compreende a gestão estratégica de recursos humanos numa perspectiva de 

recursos-competências. Seguindo uma abordagem dinâmica, por oposição à 

perspectiva funcionalista unidimensional, preconiza que as vantagens competitivas da 

empresa residem no alinhamento entre as competências de recursos humanos e as 

competências nucleares da organização. As competências podem ser valiosas, isto é, 

podem transformar-se em activos estratégicos se subscreverem os critérios de 

raridade, inimitabilidade e insubstituibilidade, previamente definidos por Barney (1991), 

bem como de apropriabilidade. Define a apropriabilidade como a “renda” que a 

empresa cria para seu próprio benefício, através da sua capacidade em reter valor 

acrescentado, e a alocação dessa “renda” ou rendimentos onde não estão totalmente 

definidos os direitos de propriedade, nomeadamente, nos activos intangíveis 

(Kamoche, 1996). O conceito de apropriabilidade apresenta-se como útil para 

compreender a forma como a empresa utiliza o stock de conhecimento, bem como as 

barreiras e tensões ideológicas e políticas existentes na conversão das competências 

de recursos humanos em activos estratégicos e os rendimentos daí provenientes.  

 

Esta abordagem, ao distinguir a tecnologia da empresa e o capital humano do 

indivíduo, bem como o controlo limitado que os contratos de emprego têm sobre os 

serviços dos trabalhadores, coloca a ênfase na pertença ou posse dos activos 

estratégicos. Preconiza que a apropriação dos rendimentos por parte da empresa não 

pode pressupor a institucionalização dos recursos humanos mas depende dos 
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processos de negociação individual ou colectiva, na medida em as pessoas e as 

competências não são pertença das organizações como o são as patentes ou a 

propriedade física.  

 

Nesse pressuposto, a abordagem de Kamoche (1996) reforça a autonomia dos 

actores organizacionais para negociar, inibir ou facilitar a capacidade da empresa para 

se apropriar do valor acrescentado das competências dos recursos humanos para seu 

próprio benefício. Kamoche (1996) identifica como possíveis pontos críticos ou 

barreiras as seguintes: (1) a perda de trabalhadores-chave da empresa que impedem 

a acumulação de stock de conhecimento e, consequentemente, a criação de 

competências dos recursos humanos; (2) a capacidade de retenção que põe em causa 

a sustentabilidade do valor das competências dos recursos humanos; (3) a acção 

colectiva dos trabalhadores através das relações laborais que pode constrangir a 

criação e utilização das competências de recursos humanos. 

 

Lado e Wilson (1994) adoptam uma perspectiva baseada nas competências como 

factor de vantagem competitiva. Contudo, ao contrário de Kamoche (1996), os autores 

centram a sua abordagem nos sistemas de gestão de recursos humanos como 

facilitadores ou inibidores da utilização e desenvolvimento das competências 

organizacionais. Definem quatro categorias de competências organizacionais, 

nomeadamente, as competências de gestão, as competências baseadas nos inputs, 

as competências transformacionais e as competências baseadas nos outputs. As 

competências de gestão comportam as capacidades únicas do topo estratégico da 

organização para articular e comunicar uma visão estratégica aos membros da 

organização, bem como para criar as condições para que estes últimos se apropriem 

dessa visão. Incluem-se nestas, também, a capacidade única da organização para 

estabelecer uma relação em proveito próprio com o ambiente externo. As 

competências baseadas nos inputs (“input-based competencies”) são referentes aos 

recursos físicos e humanos, ao conhecimento, e às competências e capacidades que 

permitem à organização efectuar o processo de transformação para criar bens e 

serviços com valor para os seus clientes. Incluem-se nessas competências as 

capacidades para explorar as imperfeições no mercado de emprego, por forma a atrair 

trabalhadores com competências raras e únicas, bem como as capacidades para criar 

um mercado interno de competências raras e únicas que são adquiridas e 

desenvolvidas no trabalho. As competências transformacionais referem-se às 

competências necessárias para transformar os inputs em outputs e estão associadas à 
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cultura organizacional, à inovação, ao empreendedorismo e à aprendizagem 

organizacional. Por último, as competências baseadas nos outputs (“output-based 

competencies”) referem-se aos activos baseados no conhecimento e aos activos 

estratégicos intangíveis, como sejam a imagem e reputação da empresa, a qualidade 

dos produtos e serviços e a lealdade dos clientes.  

 

Lado e Wilson (1994) defendem a integração das práticas de gestão de recursos 

humanos, argumentando que são os sistemas de práticas de gestão de recursos 

humanos e não as práticas isoladas que podem contribuir para uma vantagem 

competitiva sustentável da organização, pois, são esses que permitem a criação de 

competências organizacionais. Partindo do pressuposto de que a capacidade dos 

sistemas de gestão de recursos humanos para explorar e desenvolver competências 

organizacionais depende da interacção entres as condições ambientais internas e 

externas da empresa, Lado e Wilson (1994) preconizam como factores-chave o poder 

governamental e a influência das normas legislativas. Os autores consideram que as 

organizações que estão mais sujeitas a regulamentação conferem menos poder 

discricionário aos seus actores, dificultando com isso a criação de valores 

organizacionais comuns e únicos. O que, segundo os mesmos autores, leva ao 

aumento da vigilância e à desconfiança dos trabalhadores em relação à organização, 

tendo como consequência a criação de um contexto pouco facilitador da 

aprendizagem organizacional e de criação de competências. 

 

Prahalad e Bettis (1986), Grant (1998) e Ginsberg (1990) colocam a ênfase na gestão 

de topo, centrando as suas abordagens na relação entre a diversificação e o 

desempenho organizacional e as características da gestão de topo. Prahalad e Bettis 

(1986) conceptualizam a relação entre a diversificação e o desempenho 

organizacional no que designam de “lógica dominante” ou “lógica dominante da gestão 

de topo”, sendo esta entendida como (Prahalad e Bettis, 1986:491) “(…) a mind set or 

a world view or the conceptualization of the business and the administrative tools to 

accomplish goals and make decisions in that business”.  

 

Prahalad e Bettis (1986) defendem, primeiro, que é a lógica dominante que determina 

a forma como a empresa resolve os seus problemas e aprende e, segundo, defendem 

que a verdadeira diversificação provém da diversidade estratégica no seio do negócio. 

Essa diversidade pressupõe a variedade ao nível das lógicas dominantes da gestão de 

topo e não necessariamente a variedade tecnológica, dos mercados ou sectorial em si. 



69 

 

Consequentemente, a consecução da diversificação depende da composição, das 

competências, atitudes e experiências da equipa de gestão de topo. Nesse quadro, as 

empresas dependem e/ou estão limitadas às capacidades da gestão de topo em gerir 

a diversidade, conforme enfatizam Prahalad e Bettis (1986:497), “The bottom line is 

that top mangement team at a given point in time has an inbuilt limit to the extent of 

diversity it can manage.” Sublinhando que estas limitações podem ser colmatadas 

através da estrutura organizacional (recorrendo à descentralização) ou através de uma 

focalização no portfolio (mudando a posição estratégica do negócio, produtos ou 

serviços) mas não podem ser eliminadas.  

 

Para os autores, a aprendizagem ou melhoria nas organizações consiste em adicionar 

novas lógicas. Esse processo pode ser facilitado das seguintes formas: (1) 

estruturando a equipa de gestão de topo em torno da experiência dos seus membros; 

(2) proporcionando o enriquecimento das experiências da gestão de topo através de 

formação académica e/ou licenças sabáticas que permitam a aquisição de novas 

vivências; (3) ensaiando novos cenários futuros com a gestão de topo; (4) separando a 

avaliação financeira da avaliação dos gestores, abrindo a possibilidade de 

recompensa nos casos em que um projecto não atinja os objectivos económicos; (5) 

legitimar a diversidade e as divergências.  

 

Grant (1998), enfatiza o papel da lógica dominante, ao propor uma nova 

operacionalização do conceito através da identificação das dimensões específicas da 

”relacionalidade” (“relatedness”), tendo como objectivo explicar as diferenças 

empiricamente constatadas sobre o diferencial de desempenho entre a diversificação 

relacional e não relacional. Prahalad e Bettis (1986) utilizam o conceito de 

“relacionalidade” para explicar a diversificação relacional ou conglomerada constatada 

empiricamente na análise das características tecnológicas e de mercado. Isto é, o 

conceito é utilizado para explicar as semelhanças estratégicas dos negócios e a 

composição cognitiva da equipa de gestão de topo, enfatizando a “relacionalidade” do 

negócio ao nível estratégico e não ao nível operacional. Grant (1998) propõe a 

distinção entre relacionalidade corporativa (“corporate relatedness”) e relacionalidade 

operacional (“operational relatedness”). A relacionalidade corporativa é a lógica 

dominante da gestão de topo enquanto a relacionalidade operacional refere-se às 

relações entre unidades de negócio que permitem a transferências de saberes e a 

partilha de actividades, necessárias à consecução da relacionalidade corporativa. 

Segundo Grant (1998), os dois tipos de relacionalidade tendem a conflituar porque as 
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empresas tendem a separar os dois níveis, residindo nesse conflito a explicação para 

o diferencial de desempenho. 

 

Ginsberg (1990) recorre a um modelo sócio-cognitivo para explicar a relação entre a 

diversificação e o desempenho. Contrariamente às abordagens anteriores, que 

estudam a relação entre a diversidade e relacionalidade, a abordagem sócio-cognitiva 

enfatiza a criatividade e a flexibilidade associada aos processos de tomada de 

decisão. Esta abordagem apresenta como contribuições (Ginsberg, 1990): (1) permite 

compreender a forma como as estruturas cognitivas dos gestores reflectem as 

propriedades sistémicas da posição estratégica; (2) permite examinar as formas como 

as estruturas cognitivas semelhantes se reflectem em dinâmicas comportamentais nos 

processos de tomada de decisão estratégica; (3) permite predições e prescrições 

específicas relativamente à influência das capacidades sócio-cognitivas das equipas 

de gestão de topo nos processos de diversificação e nos resultados daí provenientes. 

 

Autores como Mueller (1996) e Lepak e Snell (1999) centram as suas abordagens na 

“arquitectura social”, considerando que esta é o verdadeiro activo estratégico da 

empresa. Opondo-se aos autores mencionados anteriormente, Mueller (1996) 

considera que as políticas “codificadas” dos gestores de topo são fontes pouco 

prováveis de vantagem competitiva quer devido à sua grande visibilidade pública 

(tornando-as passíveis de imitação), quer devido ao facto de reflectirem os interesses 

pessoais dos membros da gestão de topo. Adoptando uma perspectiva evolucionista 

dos recursos, o autor preconiza como verdadeiro activo estratégico a “arquitectura 

social”, entendida como o resultado da interacção entre actividades que permitem a 

aquisição de competências, a aprendizagem informal ou incidental, a cooperação 

espontânea, a acumulação do conhecimento tácito, ou seja, o resultado dos efeitos 

secundários do comportamento corporativo intencional.  

 

Mueller (1996) preconiza que o desenvolvimento da gestão estratégica de recursos 

humanos está dependente da cultura da organização e dos padrões estabelecidos de 

cooperação espontânea, pois ocorre através de processos lentos de mudança 

incremental, ou seja, é resultado da história da empresa e muitas vezes anterior à 

antiguidade da gestão de topo. O autor preconiza que esse desenvolvimento resulta 

melhor quando há interdependência entre os recursos humanos e outros recursos, 

sendo facilitado quando existe uma intenção persistente na atitude, na estratégia e na 

vontade de melhoria contínua na empresa e que é sustentada na formação de 
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competências em contextos diários e específicos de trabalho. Sublinha que essas 

competências, nas quais inclui as rotinas, as relações interpessoais, o conhecimento e 

a aprendizagem informal, podem ser facilitadas ou aceleradas pelo contexto mas não 

substituídas por programas de desenvolvimento ou de formação de recursos 

humanos. Logo, Mueller (1996) defende a “arquitectura social” como factor de 

vantagem competitiva e enfatiza o nível operacional na sua construção. Ao considerar 

que a “arquitectura social” é construída a partir de mudanças subtis e incrementais nas 

rotinas diárias e na cooperação informal e espontânea, Mueller (1996) defende que 

essa construção depende mais das capacidades do nível operacional do que da 

gestão de topo. Neste quadro, são as especificidades dos contextos de trabalho, onde 

ocorrem de forma espontânea os processos de construção da “arquitectura social”, 

que conferem a singularidade, inimitabilidade e raridade que permitem obter as 

vantagens competitivas, pois, conforme preconiza Mueller (1996:777), “Given the low 

visibility of such spontaneous co-operation, it is even more likely to be resistent to easy 

imitation and therefore a valuable strategic asset.” 

 

Lepak e Snell (1999), baseando-se na perspectiva dos recursos, do capital humano e 

na teoria dos custos de transacção, desenvolvem um modelo de arquitectura de 

recursos humanos. Cruzam duas variáveis: singularidade do capital humano (elevada 

e baixa) com o valor do capital humano (elevado e baixo), definem quatro modelos de 

recursos humanos, nomeadamente, o modelo de desenvolvimento do capital humano 

(elevada singularidade e valor), o modelo de aquisição de capital humano (baixa 

singularidade e elevado valor), o modelo de contrato do capital humano (baixo valor e 

singularidade do capital humano) e modelo de criação de alianças de capital humano 

(elevada singularidade e baixo valor do capital humano). 

 

O modelo de desenvolvimento do capital humano (elevada singularidade e valor), é 

aquele em que o capital humano é conceptualizado como único e valioso. 

Consequentemente, as empresas que adoptam este modelo apostam quer estratégica 

quer financeiramente no desenvolvimento interno do capital humano, garantindo a 

especificidade e singularidade do mesmo. Nestas, as relações no trabalho são 

centradas na organização, assentando numa configuração de recursos humanos 

baseada no compromisso.  

 

O modelo de aquisição de capital humano (baixa singularidade e elevado valor) é 

aquele em que o capital humano é conceptualizado como valioso mas não único à 
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empresa. Consequentemente, as empresas que adoptam este modelo não promovem 

o desenvolvimento interno mas a aquisição das competências no mercado. As 

relações no trabalho, neste modelo, caracterizam-se por serem de natureza simbiótica 

e utilitarista, baseando-se nos ganhos mútuos. A configuração de recursos humanos é 

baseada no mercado.  

 

O modelo de contrato do capital humano (baixo valor e singularidade do capital 

humano), tal como o modelo de aquisição do capital humano, preconiza que o capital 

humano pode ser externo à empresa. Consequentemente, promove a contratação, 

que pode ser temporária, a termo certo, tempo parcial, etc. As relações de trabalho 

são transaccionais, isto é, a curto prazo, focalizadas simplesmente na vertente 

económica e não de compromisso. Este modelo assenta numa configuração de 

recursos humanos baseada na conformidade, recorrendo a regras e normas, 

distinguindo-se desse modo do modelo de aquisição de capital humano que preconiza 

o empowerment e a focalização no recrutamento e selecção de trabalhadores com 

competências específicas e únicas.  

 

O modelo de criação de alianças de capital humano (elevada singularidade e baixo 

valor do capital humano) é aquele em que o capital humano é considerado como único 

mas não é instrumental para criar valor. Este modelo encontra-se em empresas que 

necessitam de capital humano que seja simultaneamente singular, mas menos 

codificado e menos transferível do que as competências genéricas e que está mais 

disponível no mercado. Consequentemente, estas empresas encontram-se numa 

situação paradoxal em que podem recorrer à internalização e externalização, 

formando modelos de aliança, nos quais ambas as partes contribuem e beneficiam 

dos resultados. As relações de trabalho assentam nas parcerias e a configuração de 

recursos humanos é a de colaboração, na qual são promovidas como práticas a 

formação em team building, a utilização dos mecanismos de participação, os 

programas de intercâmbio, a rotação dos postos de trabalho, etc.  

 

O modelo de Lepak e Snell (1999) apresenta três grandes contributos para a gestão 

estratégica de recursos humanos e, consequentemente, para a análise das opções 

estratégicas e das práticas de gestão de recursos humanos. O primeiro, é refutar a 

perspectiva universalista que preconiza um sistema ideal de práticas de gestão de 

recursos humanos. O segundo, é preconizar que não existe um conjunto de práticas 

de gestão de recursos humanos ideal para todos os trabalhadores da empresa, isto é, 
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“(…) we argue that there may actually be no one best set of practices for every 

employee wiithin a firm” (Lepak e Snell, 1999:45). O terceiro, é reforçar que alguns 

grupos profissionais se apresentam como mais instrumentais do que outros para 

obterem vantagens competitivas. 

 

Paauwe (1998) e Paauwe e Boselie (2002), articulando a perspectiva institucional com 

a perspectiva dos recursos, defendem que as estratégias de recursos humanos, que 

visam garantir a criação de valor, a raridade, a inimitabilidade e a insubstituibilidade, 

são modeladas pelo que designam de “coligação dominante” ou escolha estratégica. A 

“coligação dominante” resulta da interacção entre três forças: os mecanismos 

competitivos (produtos, mercado e tecnologia), a configuração (a herança 

organizacional, administrativa e cultural) e os mecanismos institucionais (as 

dimensões social, legal e cultural). Os autores preconizam que as políticas e práticas 

de gestão de recursos humanos são influenciadas pela herança administrativa, social 

e cultural. Ou seja, as estruturas, os métodos, as competências e valores 

desenvolvidos ao longo do tempo derivam das tensões entre a “racionalidade 

económica”, associada às dimensões produtos, mercado e tecnologia e a 

“racionalidade relacional”, associada aos valores morais e às dimensões institucionais. 

Entenda-se esta última como o conjunto de relações sustentadas e de confiança entre 

stakeholders internos e externos à empresa. 

 

Paauwe e Boselie (2002) consideram que o seu modelo é universalista. Este carácter 

universalista é diferente do preconizado pela perspectiva do “best-fit”, na medida em 

que não se foca no conteúdo das práticas e/ou na definição de “melhores” ou “boas” 

práticas, mas por permitir delinear as condições, os factores e os actores que 

influenciam o processo de modelação das políticas e praticas de gestão de recursos 

humanos. Os autores defendem que a introdução do conceito de “coligação 

dominante” permite distinguir este modelo da abordagem contingencial mais 

determinista, tal como é defendida por Delery e Doty (1996), porque atribui aos actores 

organizacionais um papel activo na modelação das políticas e práticas de gestão de 

recursos humanos. Definindo os actores organizacionais como sendo a gestão de 

topo, o conselho de supervisão, a gestão intermédia, as equipas de gestão, a 

comissão de trabalhadores e o Director de Recursos Humanos, Paauwe e Boselie 

(2002) afirmam que estes não se adaptam simplesmente às forças do mercado, ao 

contexto institucional ou à herança administrativa da empresa, mas possuem uma 

margem de manobra para decidir. Essa margem de manobra depende do rácio 
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emprego-capital, da saúde financeira da empresa, da taxa de sindicalização e da 

estratégia de mercado.  

 

Mais recentemente e partindo do pressuposto que são os sistemas de gestão de 

recursos humanos que viabilizam e modelam a estratégia, Den Hartog, Paauwe e 

Boselie (2004) e Paauwe e Boselie (2005b) propõe que a relação entre a gestão de 

recursos humanos e o valor acrescentado ou o desempenho seja abordada no sentido 

inverso. Numa actualização do modelo supra-citado, os autores propõem uma 

operacionalização multi-conceptual do desempenho que inclui as percepções dos 

trabalhadores, nomeadamente, as percepções em relação aos salários e sobre o 

papel dos supervisores directos. 

 

Após a análise de algumas teorias que se enquadram na perspectiva dos recursos, 

importa referir alguns dos contributos e limitações desta perspectiva. No que respeita 

aos contributos, destacam-se a ênfase colocada nos recursos internos e a assumpção 

da diversificação e heterogeneidade dos recursos, bem como das interacções 

específicas das empresas com o meio, como factores de vantagem competitiva. Ao 

centrar a problemática da gestão estratégica de recursos humanos nos recursos 

internos e, mais especificamente, na capacidade de a empresa conseguir gerar 

recursos raros, únicos ou singulares, inimitáveis e insubstituíveis, como estratégia para 

conseguir vantagens competitivas, esta perspectiva reforça a abordagem sistémica 

focalizada quer na integração interna quer na adaptação externa. Ao pressupor a 

diversificação e heterogeneidade dos recursos, bem como as interacções específicas 

da empresa com o ambiente interno e externo, esta perspectiva vem ultrapassar o 

determinismo dos modelos de “best-fit”, que têm subjacentes dois pressupostos, 

nomeadamente, o pressuposto que uma determinada estratégia empresarial exige um 

conjunto único de comportamentos e atitudes dos empregados e o pressuposto que 

algumas ou determinadas políticas de recursos humanos produzem um conjunto único 

de respostas por parte dos empregados (Cappelli e Singh, 1992, Cit in Dunford et al., 

2001). Assim sendo, a perspectiva dos recursos ao introduzir e/ou enfatizar a 

interacção entre um conjunto de dimensões de natureza individual e organizacional, 

apresenta-se como uma perspectiva mais holística e integrativa no quadro da gestão 

estratégica de recursos humanos. 

 

No que respeita às limitações da perspectiva dos recursos, Priem e Butler (2001a; 

2001b) e Delery e Shaw, (2001) consideram que, apesar dos contributos importantes 
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desta perspectiva para a gestão estratégica de recursos humanos, a sua importância 

como um corpo teórico sustentado ainda é questionável. Argumentam que a 

perspectiva dos recursos é uma perspectiva tautológica, sendo pouco preditiva na 

definição das circunstâncias nas quais os recursos podem vir a constituir-se como uma 

verdadeira vantagem competitiva. Priem e Butler (2001a) recorrem aos critérios 

enunciadas por Bacharach (1989) para criticar a perspectiva dos recursos. Bacharach 

(1989) identifica três falsas dicotomias subjacentes aos critérios de avaliação do que 

se pode considerar como teoria. A primeira, refere-se à distinção entre os estudos 

extensivos, que recorrem a metodologias quantitativas, e os estudos intensivos, 

etnográficos ou estudos de caso, que empregam metodologias qualitativas. Na medida 

em que ambos incidem sobre o objecto empírico deveriam estar sujeitos aos mesmos 

critérios de avaliação, contudo, o que se tem vindo a constatar, segundo o autor, é a 

tendência para definir esses critérios de acordo com o tipo e o método de recolha de 

informação. A segunda, é a dicotomia falsa entre a construção da teoria e a verificação 

ou teste da teoria, que Bacharach (1989:512) refuta do seguinte modo: “If it is not 

testable, no matter how profound or aesthetically pleasing it may be, it is not a theory”. 

A terceira, é a dicotomia falsa entre aqueles que se percepcionam como teóricos e os 

que se percepcionam como consultores ou praticantes, enfatizando Bacharach (1989) 

que essa dicotomia não faz sentido porque ambos têm como função reduzir a 

complexidade do mundo empírico, explicando e predizendo os acontecimentos. 

 

Priem e Butler (2001a), num primeiro artigo crítico, salientam que o trabalho 

conceptual iniciado no quadro da perspectiva dos recursos poderá originar a 

construção de uma teoria, mas a perspectiva dos recursos em si ainda não se constitui 

como tal. Apontam como um dos pontos críticos desta perspectiva o facto das teorias 

que nelas se enquadram reflectirem a assumpção do conceito de “valor”, entendido 

como um conceito elementar da estratégia, como um factor exógeno, uma vez que 

estas teorias não conseguem explicar como é que a heterogeneidade de recursos se 

combina para garantir as vantagens competitivas, ou seja, inserem a causalidade 

numa espécie de “caixa negra” (Priem e Butler, 2001a).  

 

Barney et al (2001) respondem a estas críticas reconhecendo algumas das limitações 

metodológicas da perspectiva dos recursos, nomeadamente no que respeita à 

necessidade de realizar estudos longitudinais, de testar os modelos propostos e de 

articular as diferentes abordagens (quantitativas e qualitativas). Contudo, os autores 

defendem que a perspectiva dos recursos se afirma como o quadro conceptual mais 
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influente para compreender a gestão estratégica. Barney (2001), num artigo intitulado 

“Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research? 

Yes”, vem reforçar o contributo importante do seu artigo e, mais especificamente, da 

perspectiva dos recursos para o quadro conceptual da gestão estratégica. Contudo, 

neste artigo, que surge como resposta às criticas de Priem e Butler (2001a), o autor 

subscreve algumas das críticas que são feitas, como sejam, as necessidades de 

parametrizar o conceito de “valor” em relação à estrutura de mercado e de simplificar a 

definição dos recursos (tangíveis e intangíveis). Priem e Butler (2001 b) respondem a 

Barney (2001) recorrendo às falsas dicotomias enunciadas por Bacharach (1989). Os 

autores reforçam a crítica à perspectiva dos recursos argumentando que esta contém 

uma limitação conceptual, pois, tem subjacente a assumpção de uma separação 

(artificial) ou dicotomia entre os recursos da empresa e a competitividade do mercado, 

apresentando-os como se fossem mutuamente exclusivos. Essa dicotomia, segundo 

os autores, não faz sentido porque ambos são essenciais ao processo estratégico, 

referindo que o primeiro representa o que pode ser feito e o segundo o que deve ser 

feito. 

 

Uma outra crítica à perspectiva dos recursos é feita por Wood e Wall (2007). Apontam 

como limitação desta perspectiva a secundarização, o papel e/ou a “voz” dos 

trabalhadores, uma vez que esta perspectiva conceptualiza os factores internos como 

instrumentos para a obtenção de vantagens competitivas e não no sentido do 

desenvolvimento e participação das pessoas. Referem que, por exemplo, as teorias 

que se centram na “arquitectura social”, na flexibilidade, no enriquecimento do trabalho 

e no desenvolvimento de competências se centram mais na instrumentalização dos 

recursos do que na criação de processos facilitadores da participação e envolvimento 

dos trabalhadores. Tendo isso como consequência, Wood e Wall (2007) acentuam a 

tendência para descriminar os trabalhadores menos qualificados e/ou em níveis 

hierárquicos mais baixos e como isso vem violar uma das prioridades da gestão de 

elevado compromisso. 

 

Em síntese, a perspectiva dos recursos surge no quadro da gestão estratégica de 

recursos humanos como uma forma de ultrapassar as limitações da perspectiva do 

“best-fit”, nomeadamente no que respeita ao universalismo das “boas práticas” como 

garantia de elevado desempenho e à preconização de sistemas de gestão de recursos 

humanos ideais para cada estratégia de negócio. Ao centrar-se nos factores internos, 

preconiza que a vantagem competitiva das empresas é obtida através da 



77 

 

heterogeneidade e imobilidade dos recursos, que devem ser valiosos, raros, 

inimitáveis e insubstituíveis, a perspectiva dos recursos propõe uma visão mais 

holística que permite captar as especificidades das dinâmicas organizacionais, bem 

como das suas ambiguidades e paradoxos que nelas existem. Contudo, apesar dos 

contributos importantes para a gestão estratégica, a perspectiva dos recursos parece 

debater-se com as mesmas debilidades das teorias do “best-fit” no que respeita à 

relação entre a combinação desses recursos e o desempenho ou vantagens 

competitivas obtidas, bem como relativamente ao problema ligado à mensurabilidade 

dessas mesmas vantagens. Outra limitação, decorrente da ênfase colocada na relação 

entre a gestão dos recursos internos e o desempenho, é a conceptualização do 

desenvolvimento dos recursos humanos e das competências como instrumentos de 

obtenção de vantagens competitiva e não numa lógica de desenvolvimento pessoal e 

de participação, no sentido de proporcionar a aprendizagem. Isso pode ter como 

consequência a tendência para a exclusão dos trabalhadores menos qualificados, bem 

como para reforçar a tendência já existente para a implementação de sistemas 

organizacionais dualistas (entre quem concebe e quem executa).  
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CAPÍTULO 2 - A EMERGÊNCIA E DIFUSÃO DE UM MODELO 

ALTERNATIVO AO MODELO “TAYLORISTA-

BUROCRÁTICO”: MODAS, TEORIAS E PRÁTICAS 

 

 

 

Este capítulo centra-se sobre os modelos organizacionais e, mais precisamente, na 

problemática sobre a emergência de um modelo de organização mais flexível. Partindo 

da caracterização do modelo “taylorista-burocrático”, considerado como o modelo de 

referência ou herança administrativa, a discussão centra-se nas propostas alternativas 

a esse modelo, que em determinado momento histórico e em determinados contextos 

socioeconómicos e culturais se transformaram em abordagens “moda” ou 

“mainstream”. O objectivo desta análise é o de compreender nestas abordagens e nas 

teorias que as suportam, a forma como conceptualizam a relação da organização com 

a envolvente e o papel do homem no trabalho, bem como as práticas de gestão de 

recursos humanos que preconizam. 

 

Partindo do pressuposto que existe sempre uma articulação estreita entre a teoria e as 

práticas de gestão (March, 1994; Collins, 1998) e, por isso, a teoria apresenta-se como 

um elemento essencial para compreender as práticas organizacionais, considera-se 

que a análise das diferentes “modas” ou tendências “mainstream” requerem uma 

análise do quadro teórico organizacional que ultrapasse uma abordagem meramente 

evolucionista das teorias organizacionais, na medida em que essa seria insuficiente 

para compreender o conjunto de variáveis que condicionaram a sucessão de 

abordagens teóricas da organização (Collins, 1998). Assim, a análise do quadro 

teórico teve em conta algumas das sistematizações consideradas relevantes como 

sejam, a classificação das teorias organizacionais em termos de paradigmas 

organizacionais (Canavarro, 1996), de metáforas (Morgan, 1997), segundo a 
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perspectiva da organização e condições de organização do trabalho (Ortsman, 1984) 

e/ou segundo a perspectiva sociológica (Collins, 1998). 

 

Sublinha-se que as diferentes modas ou tendências “mainstream” não devem ser 

encaradas de forma pejorativa, pois o facto de uma abordagem se transformar numa 

moda significa, primeiro, que é operacionalizável em instrumentos de diagnóstico e 

intervenção e, segundo, que fornece modelos que podem ser percepcionados como 

imitáveis e/ou linhas de orientação de mudança em diferentes contextos e 

contingências (Thévenet, 1990). As “modas” que se afirmaram como alternativas ao 

modelo tradicional foram aqui sistematizadas da seguinte forma: o Movimento da 

Qualidade de Vida no Trabalho (anos setenta), a cultura de organização (anos oitenta) 

e a aprendizagem organizacional (anos noventa). Faz-se referência às principais 

abordagens teóricas que as suportam, nomeadamente: a Escola das Relações 

Humanas, a Abordagem Psicológica das Organizações, a Abordagem Contingencial e 

a Abordagem Sócio-técnica.  

 

 

2.1. O modelo taylorista-burocrático: a “herança administrativa” 

 

Importa referir que se decidiu denominar o modelo tradicional de “taylorista-

burocrático”, apesar das diferenças entre a Organização Científica do Trabalho (OCT) 

e a Burocracia, nomeadamente, no que respeita ao nível de análise organizacional, às 

metáforas que servem para compreender estas abordagens (Morgan, 1997) e aos 

problemas que pretendem dar resposta. Ao nível da análise, a OCT propõe uma 

análise micro e a Burocracia uma análise macro da organização. Para as metáforas, 

Morgan (1997) recorre à metáfora de “a organização como máquina” para caracterizar 

a OCT e à metáfora de “a organização como instrumento de controlo” para 

caracterizar a Burocracia. No que respeita aos problemas que pretendem dar 

resposta, a OCT é um modelo de organização do trabalho enquanto a Burocracia 

surge como o primeiro grande modelo teórico que propõe uma perspectiva estrutural 

da organização, conceptualizando a organização como um sistema formal de relações. 

O conceito de estrutura passa a ser utilizado para descrever os aspectos formais e as 
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relações entre eles e para identificar as organizações em termos de burocráticas e não 

burocráticas.  

 

A OCT e a Burocracia, conjuntamente com a teoria da Administração de Fayol, são 

enquadradas na Abordagem Clássica que Canavarro (1996) integra no paradigma 

positivista porque pressupõem uma lógica linear de causa-efeito, que assenta em dois 

tipos de racionalismo (Teixeira, 1996). O racionalismo analítico, que permite 

estabelecer regras e leis que constituem “the one best way” de efectuar o trabalho e 

gerir a organização e o racionalismo universalista que permite conceptualizar a 

organização como forma de limitar a liberdade individual, através de procedimentos de 

controlo, baseados em leis consideradas universalmente aplicáveis. 

 

Os princípios da OCT são (Canavarro, 1996; Chambel e Curral, 1995): (1) a divisão 

das responsabilidades associadas aos dois grupos de trabalho: os gestores que o 

concebem e os trabalhadores que o executam; (2) a utilização de métodos científicos, 

objectivos, para determinar a melhor forma de executar as tarefas; (3) o controlo do 

desempenho do trabalho como garantia que os resultados esperados sejam atingidos; 

(4) a selecção do trabalhador de acordo com as características do posto de trabalho 

previamente definido; (5) a formação do trabalhador para garantir um desempenho 

eficiente; (6) a gestão da mão-de-obra baseada numa relação entre os ganhos de 

produtividade directa do trabalho e o acréscimo do salário, sendo o primeiro o critério 

de avaliação.  

 

Este modelo centra-se sobretudo no “como fazer” e não no “para quê fazer”, ou seja, 

retira do acto de trabalho toda a sua finalidade (Ortsman, 1984; Teixeira, 1996). Assim, 

este modelo pressupõe uma concepção simplista do homem no trabalho que tem 

subjacentes dois preconceitos. O primeiro preconceito refere-se à necessidade de 

controlar e restringir a actividade do homem no trabalho (posteriormente seria 

designado por McGregor (1960) como um dos pressupostos da teoria X). O segundo 

preconceito refere-se aos ganhos económicos como único factor motivador do homem 

no trabalho, surgindo assim o conceito de homo economicus. Esses preconceitos têm 

como consequência prática uma visão radical da organização, que se traduz na 

dicotomia entre a concepção e a execução, isto é, entre quem dirige e quem é dirigido. 

Ao conceptualizar a eficácia e a eficiência como um processo administrativo e 
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científico, preconiza que estas dependem única e exclusivamente das competências 

da tecnocracia e da hierarquia em planear, organizar, gerir e controlar, sendo, por 

consequência, entendidos como os únicos actores organizacionais (Teixeira, 1996).  

Esta lógica dicotómica está presente nas práticas de gestão de recursos humanos, 

das quais destacamos as políticas e metodologias de recrutamento e selecção. O 

recrutamento do “homem certo para o lugar certo”, definido a partir de uma 

metodologia de análise de funções previamente realizada pelos peritos 

organizacionais (que determina a “única melhor maneira de as realizar”) apresenta-se, 

por um lado, como uma questão de integração e controlo e, por outro, como um não 

reconhecimento do direito e/ou da competência do executante em participar na 

organização do trabalho. Os trabalhadores ficam reduzidos ao gesto e à utilização do 

tempo, negligenciando-se as suas capacidades e os seus interesses. O trabalho em si, 

fragmentado e prescrito pela análise de funções, reforça esta instrumentalização do 

homem, pois é destituído de toda a sua finalidade e contexto.  

 

2.2. As alternativas ao modelo “taylorista-burocrático”: Modas e Teorias 

 

Apesar das críticas ao modelo taylorista-burocrático serem quase tão antigas como o 

próprio modelo, o esboço de uma alternativa “mainstream” só começa a ganhar forma, 

segundo Heckscher e Applegate (1994), no princípio da década de sessenta com a 

obra de Burns e Stalker (19661), intitulada, “Management of Innovation”. Nesta obra os 

autores delineiam como alternativa à concepção mecanicista, assente nas normas e 

procedimentos, uma nova forma orgânica da organização assente no trabalho em 

equipa e na flexibilidade. 

 

2.2.1. A introdução do meio ambiente como factor de contingência 

 

Destacam-se neste subcapítulo duas abordagens consideradas de referência para a 

análise dos modelos organizacionais, nomeadamente, a de Burns e Stalker (1966) e 

de Lawrence e Lorsch (1986), procurando-se salientar as variáveis de análise que 

propõem. No próximo capítulo serão apresentadas outras abordagens que se 

                                                
1
 A primeira edição é de 1961, sendo a edição de 1966 a consultada neste trabalho. 
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enquadram na Abordagem Contingencial que apresentam a tecnologia como um dos 

principais factores de contingência (Woodward, 1977; Perrow, 1981; Thompson, 1976) 

e que se centram mais na organização do trabalho e nos modelos de produção. 

 

Defendendo a abordagem sistémica e adoptando uma perspectiva contingencial, 

Burns e Stalker (1966) ao tipificarem a adaptação das empresas ao ambiente externo 

em dois modelos, que designaram de mecânico e orgânico, respectivamente, 

delineiam o primeiro modelo alternativo ao modelo “taylorista-burocrático”. O modelo 

apresentado por Burns e Stalker (1966) tem como base um estudo realizado pelos 

autores, durante os anos cinquenta, em empresas em Inglaterra e na Escócia, no qual 

estudaram a relação entre duas variáveis, nomeadamente, o grau de mudanças e 

inovações tecnológicas e as mudanças no mercado de vendas e entre estas e o 

funcionamento da organização. Os autores concluíram que, apesar das diferenças em 

termos de graus de mudanças e inovações tecnológicas e de procura de mercado2, as 

empresas podem ser classificadas segundo dois tipos de ambientes externos 

dicotómicos, que designaram de mecânico e orgânico.  

 

As empresas que se enquadram no modelo mecânico são aquelas onde imperam os 

princípios da Abordagem Clássica e que enfrentam ambientes externos estáveis e 

previsíveis. Estas empresas caracterizam-se, em traços gerais, por uma estrutura 

rígida e muito hierarquizada, a elevada formalização das normas e procedimentos 

predefinidos, a divisão do trabalho assente na especialização com uma estrutura de 

controlo hierárquico, a centralização do poder com tomada de decisão no topo da 

hierarquia e a comunicação vertical. As empresas que se enquadram no modelo 

orgânico são aquelas que enfrentam ambientes externos de incerteza que requerem 

mudanças e inovações tecnológicas e em relação ao mercado. Estas organizações 

caracterizam-se, em geral, pela flexibilidade, participação dos trabalhadores e 

responsabilização do indivíduo pela tomada de decisão sobre o seu trabalho. 

Possuem estruturas em redes de controlo. O controlo tem por objectivo defender a 

                                                
2
 Burns e Stalker (1966) conseguiram identificar cinco ambientes externos: (1) ambiente 

estável, sem mudanças e inovações tecnológicas e sem alteração do mercado de vendas; (2) 
ambiente com poucas mudanças e inovações tecnológicas e algumas mudanças no mercado 
de vendas; (3) ambiente com grandes mudanças e inovações tecnológicas e estabilidade no 
mercado de vendas; (4) ambiente de incerteza no que respeita as mudanças e inovações 
tecnológicas e em relação ao mercado; (5) ambiente com elevada incerteza com necessidade 
de adaptação sistemática. 
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organização no seu todo e não os objectivos individuais ou grupais. Existe 

comunicação organizacional no sentido horizontal e vertical, simultaneamente, e não 

só tendencialmente vertical como no modelo anterior.  

 

Reforçando a abordagem contingencial, Burns e Stalker (1966) defendem que não 

existe um modelo que seja melhor do que o outro, mas pressupõe que na organização 

existem três sistemas sociais, nomeadamente: o sistema de autoridade formal; o 

sistema de remunerações; o sistema de poderes e relações entre indivíduos afectos 

aos processos de tomada de decisão. Estes últimos devem, segundo os autores, ser 

adaptados à estrutura e funções de cada organização e cada indivíduo deve ser 

socializado e envolvido nos processos de tomada de decisão através de um sistema 

de remunerações e carreiras concordante com o trabalho que executa.  

 

No prefácio da segunda edição, datada de 1966, Burns e Stalker introduzem uma nova 

variável para explicar os obstáculos que existem na passagem de um modelo 

mecânico para um modelo orgânico, nomeadamente as competências atribuídas à 

gestão de topo. Segundo os autores, mais do que a mudança estrutural requerida pela 

necessidade de adaptação e o hábito burocrático, o grande obstáculo parece ser a 

sobrecarga a que os gestores de topo estão sujeitos numa nova estrutura 

descentralizada que pressupõe o desaparecimento dos gestores intermédios e, 

consequentemente, estes passam a ser consultados directamente pelos 

trabalhadores. Burns e Stalker (1966) recomendam que as competências da gestão de 

topo devem ser trabalhadas a longo prazo, que se encetam no processo de 

recrutamento e selecção e no desenvolvimento de planos de carreira e remunerações. 

 

Outra abordagem contingencial é proposta por Lawrence e Lorsch (1986), que 

confirmam os resultados obtidos por Burns e Stalker (1966). Os autores focalizaram o 

seu estudo no comportamento dos gestores, tendo identificado três dimensões das 

quais depende o funcionamento organizacional, nomeadamente, a capacidade de 

diferenciação, de integração e de resolução de conflitos. A diferenciação é definida 

como (Lawrence e Lorsch, 1986:11): “(..) the difference in cognitive and emotional 

orientation among managers in different functional departments”). O maior ou menor 

grau de diferenciação num departamento ou unidade orgânica depende da forma 
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como os gestores se comportam relativamente a quarto atributos específicos, 

nomeadamente: (1) a prioritização dos objectivos (organizacionais ou departamentais); 

(2) a orientação temporal dos objectivos (curto ou longo prazo); (3) a orientação das 

relações interpessoais (focalização nos problemas ou nas relações interpessoais); (4) 

o grau de formalização das estruturas, que definem como (Lawrence e Lorsch, 

1986:11): “(…) to whether the managers in the various units are quite different (more 

differentiation) in these four atributes or whether they are relatively similar (less 

differentiation).”. A integração é entendida como (Lawrence e Lorsch, 1986:11): “(…) 

the quality of the state of collaboration that exists among departments that require to 

achieve unity of effort by the demands of the environment”. A integração refere-se não 

só às relações interdepartamentais mas, igualmente, ao processo e aos meios através 

dos quais é alcançada. 

 

A partir da identificação destas dimensões Lawrence e Lorsch (1986) procuraram 

compreender a relação entre os graus de diferenciação, integração e de resolução de 

conflitos das organizações e a sua adaptação às incertezas do meio ambiente externo. 

Os autores constataram que a resposta das organizações às contingências do 

ambiente externo dependiam da clareza da informação sobre o ambiente externo, do 

grau de certeza relativamente ao processo de tomada de decisão sobre as exigências 

do meio externo e do feedback sobre as decisões tomadas. Verificaram que as 

empresas que atingiam melhor rendibilidade e eficiência eram aquelas que face às 

pressões do meio ambiente externo possuíam uma maior diferenciação e resolviam 

bem as necessidades de integração entre os departamentos. Tal como Burns e Stalker 

(1966), Lawrence e Lorsch (1986) reforçam a abordagem contingencial enfatizando 

que não existe nenhum modelo óptimo para as organizações. Preconiza que o melhor 

modelo é aquele que permite uma melhor adaptação às contingências do meio 

externo, através da diferenciação, integração e resolução de conflitos. 

 

2.2.2. O Movimento da Qualidade de Vida No Trabalho 

 

O Movimento da Qualidade de Vida no Trabalho impõe-se, nos anos setenta, como 

corrente “mainstream” alternativa ao modelo “taylorista-burocrático”. Butera (1987) 

aponta quatro razões para o aparecimento de novos modelos e filosofias de gestão. A 
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primeira, foi a investigação sobre novos modelos e filosofias de organização, nos finais 

dos anos sessenta, despoletada pela tomada de consciência dos efeitos negativos da 

OCT sobre o desempenho organizacional, nomeadamente, os custos excessivos de 

supervisão, a desmotivação, o absentismo, etc. A segunda, prende-se com a explosão 

de ideias de requalificação e participação que emergiram na época das relações 

industriais entre 1969 e 1975. A terceira, decorre das mudanças organizacionais 

despoletadas pela necessidade de adaptação a novas dinâmicas comerciais, 

financeiras e sociais, ocorridas desde 1972/3, que conduziram à introdução de 

modelos e comportamentos organizacionais mais flexíveis. A quarta razão foi o 

desenvolvimento da automatização industrial e da informatização dos serviços, a partir 

de meados de 1970, que gerou papéis e unidades organizativas baseadas em 

concepções de sistema aberto, controlo de resultados e variações. 

 

Em suma, a convergência de um conjunto de factores, nomeadamente, a expressão 

de novas necessidades individuais e colectivas, o aparecimento de novos parâmetros 

de avaliação da vida no trabalho, as experiências sobre a mudança da organização de 

trabalho, conjuntamente com as novas formas de relações industriais, conduzem ao 

movimento que se chamará de “Movimento da Qualidade de Vida No Trabalho, de 

“humanização do trabalho” ou de “qualidade do trabalho.” (Butera, 1972, Davis e 

Cherns, 1974; Della Rocca, 1981; La Rosa, 1983, Cit.in Butera, 1987). O conceito de 

“qualidade de vida no trabalho” adquiriu, nesta década, novas dimensões conceptuais 

e consequentemente novos parâmetros de avaliação, sem perder os precedentes. 

Butera (1987:23) define o conceito de “qualidade de vida no trabalho como: “a) o 

conjunto de dimensões socialmente relevantes da condição global a que está exposto 

um trabalhador numa situação de trabalho, vista numa perspectiva temporal; b) os 

respectivos parâmetros que permitem medir a situação real do trabalho e a definição 

de objectivos mensuráveis para o desenho de uma situação de trabalho.” Neste 

quadro, o conceito de “qualidade de vida no trabalho” incorpora a dimensão clássica 

de integridade física do trabalhador, na qual inclui todos os indicadores referentes às 

condições do trabalho, bem como a dimensão de integridade psicológica que vem 

acrescentar à satisfação e à motivação dois outros indicadores, nomeadamente, o 

conteúdo do trabalho e o desenho organizacional, tendo subjacente a Abordagem 

Sócio-técnica ((Butera, 1987). 
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O Movimento da Qualidade de Vida no Trabalho tem como consequências a 

emergência de um discurso organizacional mais humanizador e o desenvolvimento de 

práticas de trabalho mais flexíveis e descentralizadas. São exemplo dessas práticas, o 

trabalho em equipas semi-autónomas, os grupos de resolução de problemas, a 

flexibilidade e integração funcional através de introdução de novas tecnologias de 

informação e comunicação e o esbatimento das fronteiras intra e inter-organizacionais, 

entre outras (Butera, 1987; Heckscher, C e Applegate, L., 1994; Kovács, 1998a).  

 

O Movimento da Qualidade de Vida no Trabalho tem subjacente o contributo de 

diferentes abordagens teóricas, nomeadamente, a Escola das Relações Humanas, a 

Abordagem Psicológica e a Abordagem Sócio-técnica, que se enquadram num 

paradigma biológico-sistémico (Canavarro, 1996). Este paradigma inclui as metáforas 

de “a organização como um organismo” e “a organização como um sistema” (Morgan, 

1997). As duas primeiras abordagens, a Escola das Relações Humanas e a 

Abordagem Psicológica, conceptualizam a organização como um organismo vivo. 

Preconizam uma relação directa entre a satisfação das necessidades dos membros da 

organização e a produtividade e que o sucesso dessa relação depende da partilha de 

um interesse comum que é promovido e gerado pela estrutura informal da 

organização. A terceira abordagem, a Abordagem Sócio-técnica, conceptualiza a 

organização como um sistema aberto (Morgan, 1997), preconizando-a como uma 

unidade social cujo principal problema é a adaptação ao meio ambiente externo e a 

integração interna (Ortsman, 1984). 

 

2.2.2.1. A função social da organização e os factores motivacionais: A Escola de 

Relações Humanas e a Abordagem Psicológica das Organizações 

 

A Escola de Relações Humanas contribuiu de forma significativa para uma nova 

concepção do homem no trabalho no que respeita (Chambel e Curral, 1995): (1) à 

natureza da motivação humana, pois defende os sentimentos de pertença a um grupo 

e a necessidade de satisfazer as motivações sociais e psicológicas, opondo-se à 

concepção de “homo economicus” e a manipulação das recompensas económicas 

defendida pela Abordagem Clássica; (2) à unidade de análise do comportamento 

humano na organização, pois propõe uma abordagem relacional do comportamento 

individual através da análise da dinâmica do grupo de pertença, por oposição à 
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abordagem individualista da Abordagem Clássica. Outro contributo significativo, que 

decorre dos dois anteriores, é a inclusão de uma nova função da organização, 

nomeadamente, a função social que enfatiza como sendo a necessidade da 

organização em satisfazer as necessidades de pertença e de reconhecimento dos 

seus membros. 

  

Apesar destes três grandes contributos, a Escola das Relações Humanas apresenta-

se mais como uma melhoria do modelo “taylorista-burocrático” do que como um 

modelo alternativo, uma vez que se centra quase exclusivamente na estrutura informal 

(Ortsman, 1984; Chambel Curral, 1995). Ao centrar a sua análise na estrutura informal 

e nas condições de trabalho, como alternativa à análise da estrutura formal e do 

trabalho prescrito, a Escola das Relações Humanas mantém implícito o modelo de 

OCT, pois não questiona o conteúdo do trabalho. Também, ao substituir a estrutura 

formal pela informal, as recompensas salariais pelas recompensas sociais (condições 

de trabalho), o controlo formal pelo controlo informal, a motivação económica pela 

motivação única da pertença ao grupo, mantém a mesma lógica de causa-efeito de 

manipulação do homem no trabalho, apresentando-se como um modelo de 

“tecnocracia disfarçada” (Ortsman, 1984).  

 

A Abordagem Psicológica das Organizações distingue-se da Escola das Relações 

Humanas sobretudo pela preocupação em operacionalizar modelos e novos formatos 

de funcionamento organizacional que integrem a personalidade, as motivações, a 

capacidade de auto-realização e o desenvolvimento das competências dos indivíduos 

no trabalho. Enquadram-se nesta abordagem algumas teorias que se podem unificar 

numa visão da organização que assenta nos seguintes aspectos (Chambel e Curral, 

1995): (1) a ênfase no comportamento do indivíduo como factor determinante do 

funcionamento organizacional; (2) a aplicação das concepções behavioristas num 

sentido mais lato, incluindo as motivações e a escolha dos estímulos como 

determinantes do comportamento; (3) a evocação do grupo como elemento central 

para a compreensão do comportamento individual; (4) a tentativa de integrar o 

formalismo da Abordagem Clássica e o informalismo da Escola das Relações 

Humanas. Enquadram-se nesta abordagem as seguintes teorias: a pirâmide das 

necessidades de Maslow (1943;1954), a teoria X e Y de McGregor (1960) e a Teoria 

dos Dois Factores de Herzberg (1959).  
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Importa, neste trabalho, destacar a Teoria dos Dois Factores de Herzberg (1959), 

porque esta introduz o conteúdo do trabalho como um grupo de necessidades 

motivadoras, não descurando as necessidades que compõem as condições de 

trabalho referidas pela Escola das Relações Humanas. Herzberg (1959;1996) 

preconiza a existência de dois grupos de necessidades independentes, 

nomeadamente, as necessidades motivadoras, que são intrínsecas e obedecem “(..) a 

uma dinâmica de crescimento que conduz à satisfação a longo prazo e à felicidade” 

(Herzberg, 1996:43), e as necessidades de higiene, que são factores extrínsecos que 

seguem “(…) uma dinâmica de evitamento da dor a qual conduz ao alívio a curto prazo 

da insatisfação e da infelicidade (Herzberg, 1996:43). Estas duas necessidades não se 

opõem e reportam para o conteúdo ou natureza do trabalho (factor motivador) e para 

as condições de trabalho (factor de satisfação). Mais especificamente, os factores 

motivadores são operacionalizados como: o conteúdo do trabalho; a capacidade de 

desenvolvimento psicológico; a promoção; o sucesso e o reconhecimento. Sendo os 

factores higiénicos operacionalizados como: as condições físicas de trabalho; a 

segurança no emprego; as remunerações; as políticas da empresa; a qualidade das 

relações.  

 

A introdução do conteúdo do trabalho como factor motivador traz dois contributos 

importantes para a abordagem organizacional. O primeiro contributo é partir da 

assumpção que existe uma relação entre o conteúdo do trabalho, a produtividade e o 

desenvolvimento humano. Esta assumpção permite-lhe ultrapassar as limitações da 

Escola das Relações Humanas que pressupõe uma separação entre as condições de 

trabalho e o conteúdo do trabalho, focalizando-se quase exclusivamente nas primeiras 

(Teixeira, 1996). O segundo contributo é ter dado origem ao movimento do 

“enriquecimento das tarefas”. Contudo, apesar do último representar um contributo 

importante para uma nova concepção da organização do trabalho, o modo como 

Herzberg (1959) conceptualiza o conceito de “enriquecimento das tarefas” não lhe 

permite romper com a lógica positivista do modelo tradicional (Orstman, 1984). 

Sublinhe-se que Herzberg (1959, Cit in Orstman, 1984) conceptualiza o 

enriquecimento das tarefas, à semelhança de Taylor para a OCT, como um processo 

científico que só deve ser efectuado em três situações, nomeadamente: (1) quando 

não implicar modificações tecnológicas demasiado onerosas; (2) quando a supressão 

dos factores extrínsecos se torna muito dispendiosa; (3) quando a desmotivação se 

traduzir em atitudes de passividade. Isso significa que o autor preconiza que o 
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enriquecimento das tarefas só deve ser realizado numa lógica de eficácia, isto é, 

quando é possível utilizar os “melhores meios” para atingir os objectivos predefinidos 

com os menores custos.  

 

Assim sendo, o movimento do enriquecimento individual das tarefas, apesar de 

introduzir uma nova dimensão nas abordagens tecnocráticas, continua a 

conceptualizar o conteúdo do trabalho em termos de posto de trabalho individual e a 

atribuir a concepção e o planeamento do trabalho aos peritos e especialistas, sem 

participação directa dos executantes (Ortsman, 1984; Teixeira, 1996). Esta 

conceptualização sobre o trabalho é reforçada por Herzberg (1996:59) do seguinte 

modo: “(…) os factores motivadores são melhor geridos através de uma utilização 

acertada das pessoas, enriquecendo as suas funções sempre que possível, e 

monitorizando o seu desempenho de acordo com o aumento das capacidades, tal 

como descrito no livro Work and the Nature of Man”. 

 

2.2.2.2. A integração entre o subsistema social e tecnológico: a Abordagem 

Sócio-técnica 

 

Desenvolvida a partir dos anos cinquenta no Tavistock Institute of Human Relations de 

Londres, por investigadores como Trist, Bamforth e Emery (Trist, 1981), ao qual veio 

aproximar-se o movimento americano do “Job Design” animado por Davis 

(1966;1977), a Abordagem Sócio-técnica afirma-se na literatura como uma abordagem 

de referência sobretudo no que respeita à conceptualização de um novo modelo de 

organização do trabalho e/ou de práticas flexíveis de trabalho.  

 

A Abordagem Sócio-técnica apresenta duas diferenças significativas relativamente às 

abordagens tecnocráticas, nomeadamente, uma nova concepção do homem no 

trabalho e uma nova conceptualização da organização do trabalho, que lhe conferem o 

estatuto de um novo paradigma organizacional. O indivíduo no trabalho é 

conceptualizado como complementar à máquina e não como uma extensão desta. 

Preconiza-se que aquele participe na definição do seu trabalho, bem como na sua 

organização. Assume que o conteúdo do trabalho é o principal factor de satisfação 

(factor intrínseco). No que respeita à conceptualização da organização do trabalho, a 
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Abordagem Sócio-técnica preconiza a substituição da individualização do trabalho, 

prescrita pelas abordagens tecnocráticas, pela organização em equipas semi-

autónomas. As equipas semi-autónomas são conceptualizadas como “Autonomous 

groups are learning systems. As their capabilities increase, they extend their decision 

space” (Trist, 1981:34). A conceptualização do trabalho em equipas semi-autónomas 

tem como contribuições (Trist, 1981): (1) defender a autonomia e o desenvolvimento 

de competências dos membros da equipa, ou seja, a sua aprendizagem, permitindo a 

obtenção de ganhos de flexibilidade individual e organizacional; (2) atribui ao 

subsistema social a capacidade para desenvolver a actividade de trabalho no seio de 

um todo funcional, através da cooperação auto-regulada, defendendo o princípio da 

equifinalidade; (3) valoriza o princípio da discricionariedade em vez do princípio do 

trabalho prescrito; (4) prescreve a diversidade de tarefas como desejável para o 

indivíduo e para a organização; (5) na sequência das anteriores, pressupõe que a 

interligação ou rotação das tarefas em grupo assumem a forma de “tarefa global”, 

entendida como aquela que contribui para a utilidade do produto final e sobre a qual é 

possível estabelecer padrões de desempenho, tomar conhecimento dos resultados e 

ter controlo sobre “tarefas fronteiras”. 

 

Em suma, o princípio do “design” do trabalho que as equipas têm subjacente é o da 

redundância das funções e não das tarefas. Isso significa que a organização do 

trabalho em equipa pressupõe potenciar o desenvolvimento de múltiplas capacidades 

do indivíduo e aumentar o reportório de respostas das equipas (Trist, 1981). A 

substituição do trabalho individual pelo trabalho em equipas semi-autónomas, também, 

permite a passagem de uma regulação externa, assegurada pelos supervisores e por 

contratos de produção, para uma regulação interna realizada pela própria equipa de 

trabalho.  

 

A Abordagem Sócio-técnica preconiza a intervenção a três níveis, nomeadamente, ao 

nível do sistema de trabalho, da organização e macro social (Trist, 1981). Ao nível do 

sistema de trabalho procura estabelecer os princípios de estruturação das funções e 

do trabalho, tendo como unidade base as equipas semi-autónomas inseridas em 

estruturas matriciais e em rede. Ao nível da organização procura estabelecer os 

princípios de funcionamento da estrutura e do “design” organizacional, tendo como 

pressuposto que os resultados obtidos dependem da integração dos três subsistemas 
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organizacionais (social, técnico e económico). Ao nível macro social procura identificar 

as forças da envolvente e o seu papel na organização.  

 

Davis (1996), da escola do “Job Design”, corrobora a noção de autonomia e a 

complementaridade entre os indivíduos e a tecnologia, vindo igualmente introduzir a 

importância do reconhecimento individual e grupal. Segundo Davis (1966), o 

comportamento autónomo e responsável incorpora: (1) a auto-regulação no que 

respeita ao conteúdo e à estruturação do trabalho; (2) a auto-avaliação do 

desempenho; (3) o auto-ajustamento requerido pelas variâncias tecnológicas; (4) a 

participação na definição de objectivos no que respeita aos resultados esperados. 

Davis (1966: 323) operacionaliza a autonomia em três aspectos: “(a) acceptance of 

responsability by the individual or group for the cycle of activities required to complete 

the product or service; (b) acceptance of responsibility for rate, quantity and quality of 

output; and (c) recognition of individual or group on others for effective progress of a 

cycle of activities.” Neste quadro, o conteúdo do trabalho emerge não só como factor 

de rendibilidade e flexibilidade mas, também, de satisfação.  

 

Emery e Thorsrud (1976), partindo da tarefa e da situação de tarefa, definem seis 

factores que levam à satisfação, nomeadamente: (1) a variedade e exigência, isto é, o 

trabalho com conteúdo exigente e variado; (2) a aprendizagem, isto é, a necessidade 

de poder aprender e continuar a aprender no trabalho e de receber feedback 

atempadamente sobre os resultados do trabalho; (3) a margem de autonomia, ou seja, 

a possibilidade de decidir sobre o trabalho; (4) a ajuda mútua, isto é, o apoio e o 

reconhecimento no trabalho; (5) o contributo significativo, isto é, o sentimento que o 

trabalho tem utilidade social e significado; (6) o futuro desejável ou o sentimento que o 

trabalho permite desenvolvimento pessoal).  

 

Em síntese, a Abordagem Sócio-técnica preconiza que a organização se deve 

estruturar de forma a motivar os trabalhadores, criando as condições para que estes 

possuam capacidades para regular e co-determinar o seu trabalho, ou seja, para 

participar de forma directa na organização do seu trabalho (Correia, 1995; Teixeira, 

1996). Assim, ao defender a interdependência entre os indivíduos e a sua 

reciprocidade com a tecnologia, a Abordagem Sócio-técnica apresenta-se como uma 
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nova conceptualização da organização, onde a organização do trabalho aparece como 

elemento central para aumentar simultaneamente a produtividade e a satisfação do 

trabalhador e, consequentemente, a qualidade de vida no trabalho (Chambel e Curral, 

1995; Ortsman, 1984; Correia, 1995). A ênfase colocada por esta perspectiva na 

tecnologia que a priori poderia ser entendido como um resvalar para o determinismo 

tecnológico é superada pela concepção da natureza multi-dimensional da mesma, na 

medida em que esta perspectiva parte da assumpção que as mudanças no hardware e 

software conduzem inevitavelmente a mudanças noutras dimensões do sistema 

técnico mais vasto. Estando estas mudanças relacionadas com o design 

organizacional (Trist, 1981), reforçam, assim, o princípio de equifinalidade que atribui à 

organização a opção de escolha.  

 

No que respeita às práticas de gestão de recursos humanos, a Abordagem Sócio-

técnica apresenta como contributos a gestão por objectivos e a atribuição de prémios 

de equipa. A nova concepção da organização e sobretudo da organização do trabalho 

abriram o caminho para a emergência de novas metodologias de análise dos 

empregos centradas no desempenho do indivíduo por oposição à descrição e análise 

de funções centrada no trabalho prescrito (Trist, 1981; Correia, 1995; Orstman, 1984; 

Suleman, 1995). Partindo da concepção da dupla estruturação do emprego, na qual se 

distingue o trabalho prescrito e o trabalho real, as metodologias que surgem no quadro 

desta abordagem preconizam uma análise sistémica do emprego cuja unidade base é 

a situação de trabalho e não o posto individual de trabalho. A situação de trabalho é 

entendida como (Viallet, 1987:40, Cit Suleman, 1995:17): “um conjunto de missões, 

funções, actividades, tarefas técnicas, humanas e organizacionais, que um indivíduo 

assegura não somente no seu posto de trabalho, mas também em relação com outras 

pessoas, outros postos e numa estrutura de trabalho, numa organização”. 

 

Apesar dos contributos acima mencionados, dos quais se sublinha uma estruturação 

mais democrática do trabalho, a Abordagem Sócio-técnica apresenta cinco limitações. 

A primeira, é ser uma abordagem demasiado prescritiva e pouco descritiva, no sentido 

em que não consegue abranger de forma suficientemente compreensiva os 

fenómenos organizacionais (Ortsman, 1984). A segunda é negligenciar que a gestão 

de topo e os trabalhadores podem influenciar a evolução da organização na satisfação 

dos seus interesses, pois parte do pressuposto de que esta como sistema aberto tem 
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um comportamento adaptativo ao meio externo e uma evolução por selecção natural 

(Morgan, 1997). A terceira, intimamente relacionada com a anterior, é o facto de 

conceptualizar o subsistema social como unitário, negligenciando com isso a 

diversidade de interesses, objectivos e conflitos individuais (Morgan, 1997). A quarta 

limitação é centrar o equilíbrio essencialmente entre o subsistema social e técnico, 

sendo o técnico conceptualizado como o subsistema certo ou seguro às exigências do 

qual (tecnológicas e de gestão) se ajusta o subsistema social, apesar de 

conceptualizar a organização como integrando três subsistemas (económico, técnico e 

social) (Correia, 1995). Por último, a quinta é negligenciar por completo a importância 

do conhecimento subjectivo ligado ao processo de trabalho (Corbett, 1987, Cit.in 

Correia, 1995). 

 

 

2.3. A Abordagem Cultural 

 

A referência a factores culturais não é recente no quadro teórico organizacional, 

encontrando-se já traços na Escola das Relações Humana e na Abordagem 

Psicológica, bem como na Abordagem Sócio-técnica. Contudo, a noção da cultura 

começa a ganhar maior nitidez na corrente do Desenvolvimento Organizacional 

(Marques, 1996). Assumindo-se como esforço planeado, gerido pelo xxx topo e 

transversal à organização, tem como objectivo aumentar o desenvolvimento da 

organização e a sua saúde, recorrendo a intervenções no “processo organizacional” e 

aos conhecimentos da ciência comportamental (Beckhard, 1969: 9, Cit.in Buchanan e 

Huczynski, 1997), o Desenvolvimento Organizacional preconiza uma estratégia 

complexa direccionada a alterar as crenças, as atitudes, os valores e a estrutura da 

organização. Explicita como valores os seguintes: o respeito e a dignidade pelo 

trabalhador; o envolvimento deste nos processos organizacionais; a criação de um 

clima organizacional de confiança e não de controlo, onde os problemas e os conflitos 

são assumidos e confrontados. Também em França, desde o início dos anos 60, que 

Crozier evidenciava já o peso de certos valores culturais nacionais sobre o 

disfuncionamento das organizações burocráticas (Marques, 1996).  

 

Contudo, só nos anos oitenta a Abordagem Cultural se torna numa abordagem “moda” 

ou “mainstream”, sendo preconizada como a abordagem privilegiada quer na 
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intervenção organizacional quer como novo paradigma organizacional. Divulgada em 

“bestsellers” como "In search of excellence" (Peters e Waterman, 1982), "Théorie Z" 

(Ouchi, 1981) e "The art of Japanese management" (Pascale e Athos 1981), o 

conceito de cultura de organização começa a ser disseminado de forma quase abusiva 

ao nível da linguagem da gestão como o factor-chave de competitividade. Nestas 

obras exalta-se a importância da gestão do simbólico, o compromisso e o 

envolvimento dos trabalhadores como factores e/ou instrumentos de vantagem 

competitiva. A Abordagem Cultural encontra-se intimamente ligada ao nascimento 

e/ou difusão da gestão de recursos humanos nos Estados Unidos da América nos 

anos oitenta, na medida em que esta propõe uma abordagem que vem enfatizar a 

importância dos recursos humanos enquanto activos estratégicos das organizações e, 

mais precisamente, a importância da sua participação, envolvimento e socialização 

aos valores e objectivos organizacionais para obtenção de vantagens competitivas. 

 

A cultura da organização, entendida como (Schein, 1984:3): "a pattern of basic 

assumptions that a given group has invented, discovered or developed as it learns to 

cope with problems of external adaptation and internal integration, and that have 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 

members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.", 

emerge como a abordagem mais adequada para responder às necessidades de 

flexibilidade e competitividade que surgem na sociedade “hiperindustrial” (Stoffaes, 

1991), pois, comparativamente às abordagens anteriores apresenta como vantagem a 

compreensão da organização enquanto sistema social autónomo capaz de resolver os 

seus problemas (de integração interna e adaptação externa) de forma “personalizada” 

(Marques, 1996). 

 

Na sociedade “hiperindustrial”, caracterizada pela globalização, aumento da 

concorrência económica e competitividade, difusão das novas tecnologias, 

diferenciação do consumo, maior individualismo e maior nível de instrução da 

população, a emergência da Abordagem Cultural pode ser considerada como a 

consequência da emergência de “uma nova lógica” (Crozier, 1994), que assenta no 

par alta tecnologia-serviços, por oposição ao par produção em massa-consumo de 

massas, sobre o qual assentava a “antiga lógica”. Esta “nova lógica” preconiza o 

primado da inovação sobre a racionalização, o primado da qualidade sobre a 

quantidade e o desenvolvimento da aprendizagem e do compromisso dos recursos 
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humanos. A consecução destes requisitos vem impor às organizações três princípios 

de actuação, nomeadamente, o princípio da simplicidade das estruturas 

organizacionais, o princípio da autonomia dos recursos humanos e o princípio da 

gestão pela cultura (Crozier, 1994). Este último é consequência dos dois anteriores, na 

medida em que perante estruturas simples que exigem a autonomia e qualificação dos 

trabalhadores o factor humano não é susceptível de ser gerido por normas e 

procedimentos mas sim pela cultura.  

 

Apesar da importância dos factores socioeconómicos e culturais supra-citados, o 

desenvolvimento da Abordagem Cultural não pode ser reduzido apenas às causas de 

natureza socioeconómica e à crise do modelo “taylorista-burocrático”. Existiram razões 

de natureza epistemológica para que esta abordagem emergisse como abordagem 

privilegiada para resolver os problemas de integração interna e adaptação externa das 

organizações. Lopes e Reto (1990) referem duas dessas razões, nomeadamente, a 

primeira é que vem contribuir para a defesa da análise sistémica de qualquer 

assimilação da organização como um organismo vivo e, a segunda, é que permite 

delimitar, em relação à análise estratégica as capacidades culturais e de actuação do 

actor individual e colectivo.  

 

Os dois tipos de razões (empíricas e epistemológicas) representam duas direcções 

distintas de produção literária sobre a cultura organizacional, traduzindo-se em dois 

paradigmas, nomeadamente, o paradigma funcionalista ou da gestão pela cultura e o 

paradigma político-cultural ou da identidade da empresa (Lopes e Reto, 1990). O 

primeiro, o paradigma funcionalista, é o paradigma que se tornou dominante quer ao 

nível do quadro teórico quer ao nível empírico e/ou de intervenção. O paradigma 

funcionalista ou de gestão pela cultura conceptualiza a cultura como uma metáfora 

e/ou como uma nova estratégia de controlo para garantir a obtenção de vantagens 

competitivas (Linstead e Grafton-Small, 1992). A gestão pela cultura traz como 

contributo a introdução de variáveis até então desprezadas como os símbolos, valores 

e crenças, bem como a ênfase nos processos de socialização. Pressupõe uma relação 

causal entre a cultura, entendida como unitária e criada pelo topo, e o desempenho 

organizacional. A gestão pela cultura apresenta-se como uma abordagem 

determinista, isto é, como um desenvolvimento das teorias organizacionais clássicas. 

Enquadra-se no paradigma biológico-sistémico (Canavarro, 1996), que preconiza um 
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sistema social como unitário em que a “empresa faz para” e não a “empresa faz com” 

(Thevénet, 1990). 

 

O segundo paradigma, o paradigma político-cultural, não se centra na eficácia 

imediata, mas procura fornecer uma visão mais compreensiva da organização. Afirma-

se como um novo paradigma de análise organizacional, assentando a sua ruptura com 

o paradigma biológico-sistémico na defesa da autonomia da empresa e dos actores 

organizacionais na produção de cultura e de identidade.  

 

2.3.1. O paradigma funcionalista ou gestão pela cultura: tipologias de valores e 

socialização 

 

A gestão pela cultura ou “corporate culture”, como já foi referido anteriormente, é a 

corrente que viria a tornar a Abordagem Cultural como uma abordagem “moda”. 

Conceptualizando a cultura como um sistema integrador do factor humano esta 

corrente assenta nos seguintes pressupostos (Saffold, 1988; Huse e Cummings, 1985; 

Trice e Beyer, 1984; Marques, 1996): (1) a organização é vista como lugar de 

produção de valores partilhados e de fins supraordenados; (2) a cultura de empresa, 

concebida como unitária, pode servir de estratégia de manipulação e de mudança; (3) 

os líderes desempenham o papel principal na criação, modelação, controlo da cultura 

e na tradução da mesma em ritos e rituais organizacionais; (4) a socialização e a 

implicação dos membros nos fins organizacionais são fundamentais na criação de 

uma cultura “forte”; (5) existe uma relação entre a “força” da cultura e o desempenho 

organizacional, preconizando que as organizações com culturas “fortes” são mais 

eficazes  

 

A partilha de um sistema de valores organizacionais é o aspecto central para a maioria 

dos autores que se enquadram nesta abordagem, bem como a consequente 

necessidade de socialização dos membros como forma de conseguir eficácia 

organizacional (Pascale, 1985). A socialização é entendida como a conformidade do 

indivíduo aos valores e imposições da organização e, consequentemente, como 

condição determinante para o sucesso ou insucesso do processo de socialização 

(Nunes e Vala, 2002). Sendo apontados como factores importantes de socialização o 
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grau de congruência entre os valores individuais e os organizacionais, os processos 

de socialização primária (como os valores de lealdade e de dever moral) (Wiener, 

1998), bem como as bases motivacionais (personalidade, a redução da ansiedade, as 

recompensas, etc.) o papel dos agentes de socialização (superiores e subordinados), 

e o contexto estrutural da organização (Starr e Fondas, 1992). 

 

Contudo, a conceptualização da organização como tendo uma cultura única composta 

por um sistema de valores aos quais os indivíduos são socializados levanta como 

problema a definição do que se entende por “valor” ou “valores”. Conforme sublinha 

Wiener (1988), o conceito de “valor” não encontra definição clara na literatura, sendo 

entendido genericamente como uma crença persistente e normativa que antecede e 

determina o comportamento. O mesmo acontece com o conceito de grau de partilha 

de valores ou força do sistema de valores. Este último pode ser entendido 

relativamente à sua intensidade (grau de concordância dos membros relativamente ao 

conjunto global de valores) ou à sua abrangência (o número de membros que 

partilham determinados valores específicos). Apesar de sublinhar a ambiguidade do 

conceito de “valor”, Wiener (1988) formula um modelo com quatro sistemas de valores 

cruzando a origem dos valores (tradição organizacional ou liderança carismática) com 

o tipo de valores (funcionais ou elitistas), relacionados com o ciclo de vida da 

organização, definindo quatro sistemas de valores, nomeadamente, o sistema: (1) 

funcional-tradicional; (2) elitista-carismático; (3) funcional-carismático; (4) elitista-

tradicional. O sistema funcional-tradicional caracteriza-se pela participação alargada 

dos membros na vida organizacional e encontra-se predominantemente nas empresas 

japonesas. O sistema elitista-carismático é aquele em que predomina um sentimento 

de superioridade da organização face ao meio com a tendência para “umbilicalismo” 

da organização. Trata-se de um sistema que é útil em momentos de mudança para 

mobilizar as pessoas. O sistema funcional-carismático apresenta-se mais como um 

sistema de transição entre o sistema elitistal-carismático e o sistema funcional-

tradicional, ou seja, na transição de um sistema centrado na liderança carismática para 

um sistema centrado nas operações. O sistema elitista-tradicional encontra-se nas 

organizações que conseguem perpetuar um sistema elitista criando uma cultura tipo 

clube.  

Outro modelo sobre os valores que se apresenta como relevante para a análise 

organizacional é o modelo dos valores contrastantes de Quinn e Cameron (1983) (e 
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Cameron e Quinn (1999)). Os autores formularam um modelo que permite agrupar e 

comparar as organizações face aos seus sistemas de valores, bem como fornecer 

guias de orientação para a mudança da cultura organizacional. O modelo parte do 

cruzamento de dois eixos: (1) um eixo horizontal: orientação para o interior 

(focalização nos recursos humanos e no ambiente de trabalho) numa extremidade e 

para o exterior (focalização nos resultados) noutra extremidade; (2) um eixo vertical: 

orientação para a flexibilidade (focalização na iniciativa pessoal, adaptabilidade e 

rapidez) numa extremidade ou para o controlo (focalização na hierarquia e controlo 

das funções) na outra extremidade. A partir do cruzamento destes dois eixos os 

autores tipificam quatro modelos culturais, nomeadamente: (1) a cultura de apoio; (2) a 

cultura de inovação; (3) cultura de regras; (4) cultura de objectivos racionais 

(orientação para o exterior e para o controlo). A cultura de apoio  insere-se no modelo 

teórico das relações humanas. Traduz-se numa cultura de clã que se centra, 

essencialmente, no compromisso das pessoas, na preocupação com os clientes e na 

participação e envolvimento dos trabalhadores. Esta cultura preconiza uma chefia de 

apoio e a organização do trabalho em grupo, entendido como grupo com supervisão 

na medida em que o trabalho tende a ser simples e pouco padronizado. A cultura de 

inovação (orientação para o exterior e para a flexibilidade) insere-se no modelo de 

sistemas abertos. Caracteriza-se pelos elevados graus de flexibilidade e 

individualidade, valorizando a criatividade, a aquisição de recursos, a capacidade de 

iniciativa. Este tipo de cultura preconiza que a liderança deve actuar como um 

catalisador que estimula e encoraja a diferenciação. A cultura de regras (orientação 

para o interior e para o controlo) insere-se no modelo dos processos internos e tem 

subjacentes os princípios do modelo taylorista-burocrático Caracteriza-se como uma 

cultura centrada na estabilidade, na elevada formalização e padronização do trabalho. 

Preconiza que a chefia de controlo assegure o cumprimento das regras. A cultura de 

objectivos racionais (orientação para a flexibilidade e para o interior), segue a lógica do 

modelo de mercado. Este tipo de cultura combina a necessidade de estabilidade e 

controlo com uma forte orientação para os resultados e para a competitividade.  

 

Para se obter uma visão mais holística dos modelos organizacionais podem-se 

relacionar os quatro modelos de cultura propostos por Quinn e Cameron (1983) com 

as configurações estruturais propostas por Mintzberg (1995). Ao fazê-lo, constata-se 

que a cultura de apoio enquadra-se melhor numa estrutura simples, a de cultura de 

inovação enquadra-se melhor numa estrutura adhocrática, a cultura de regras 
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enquadra-se melhor na estrutura burocrático-mecanicista e a cultura de objectivos 

racionais enquadra-se tendencialmente melhor na burocracia profissional. Utilizando 

este modelo que se centra na relação entre cultura e configuração estrutural, Neves 

(1996, Cit in Nunes e Vala, 2002) num estudo realizado conseguiu confirmar a relação 

entre cada modelo e as práticas de gestão de recursos humanos, tendo, igualmente, 

verificado que algumas dimensões como a formação, o desenvolvimento e a 

manutenção têm uma relação mais forte com todas as dimensões de cultura. 

Importa, aqui, referir alguns dos contributos e limitações do paradigma funcionalista ou 

da gestão pela cultura. Como contributos importantes esta abordagem apresenta ao 

nível teórico a conceptualização da organização como um lugar de produção 

simbólica, introduzindo no estudo da organização variáveis como os símbolos, valores 

e crenças e ao nível da intervenção organizacional vem preconizar a utilização da 

cultura de organização como uma metáfora e/ou estratégia para a obtenção de 

vantagens competitivas. Estes contributos têm como consequência, por um lado, a 

defesa da abordagem sistémica da organização e, por outro, permitem o 

desenvolvimento de práticas de gestão de recursos humanos que promovem a 

socialização, o envolvimento e a participação dos trabalhadores.  

 

Contudo, apesar destes contributos, o paradigma funcionalista apresenta algumas 

limitações. A primeira é a conceptualização da cultura da organização como sendo 

única e criada pela liderança que a dissemina às bases. Esta assumpção tem como 

consequências, primeiro, negligenciar o papel e as estratégias dos membros da 

organização na criação da cultura organizacional. Segundo, conduz à adopção de 

metodologias menos adequadas como, por exemplo, confundir a cultura do topo ou 

cultura prescrita como sendo a cultura da organização, que não permitem captar as 

dinâmicas organizacionais. A segunda, é partir da assumpção que existe uma relação 

causal entre a “força” da cultura e o desempenho organizacional, preconizando uma 

abordagem comportamentalista e determinista através da definição de perfis culturais 

ideais ou uma “cultura forte” como garantia de elevado desempenho. A assumpção de 

uma relação causal entre a cultura e o desempenho encontra-se longe de estar 

validada. Por um lado, a dificuldade de validação começa com a dificuldade em 

operacionalizar o conceito de “força” aplicado à cultura. Essa dificuldade é evidenciada 

nas diferentes formas como a “força” tem sido representada, nomeadamente, como 

(Saffold, 1988:548): “(…) homogénea (Ouchi e Price, 1978), estável e mais intensa 

(Schein, 1984), coesa (Deal e Kennedy, 1983), caracterizada por expectativas 

congruentes baseadas em regras (rule-based) (Schall, 1983), perfeitamente 

articuladas e altamente diferenciadas (Schein, 1985) e coerentes (Weick, 1985)". Por 
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outro, é a dificuldade em provar que uma cultura dita “forte” desencadeie os efeitos 

desejados nos membros da organização, uma vez que os comportamentos dos 

indivíduos não dependem só dos valores culturais mas de outros factores como, por 

exemplo, os factores tecnológicos, económicos, ambientais e até mesmo a 

racionalidade e a estratégia dos actores. A terceira limitação parte da assumpção que 

os valores produzidos e modelados pela liderança ou gestão de topo são os elementos 

fulcrais da cultura organizacional. A focalização nos valores, leiam-se prescritos, e não 

nas práticas organizacionais apresenta como limitação a negligencia da importância 

do contexto organizacional na criação e modelação da cultura, bem como o papel dos 

membros da organização na modelação e aprendizagem da cultura. Conforme 

sublinha Hofstede (1990), os valores não são o elemento fulcral da cultura mas sim as 

percepções partilhadas sobre as práticas organizacionais, o que significa que os 

valores só afectam os membros quando são transformados em práticas 

organizacionais. 
 

2.3.2. O paradigma político-cultural ou identidade da empresa 

 

O paradigma político-cultural apresenta-se como um paradigma construtivista na 

medida em que defende a autonomia dos actores organizacionais. Insere-se neste 

paradigma a corrente da identidade que foi invocado inicialmente por Sainsaulieu, na 

sua obra "L'identité au Travail (1977)", para explicar o comportamento das subculturas 

profissionais e a construção das representações colectivas (Marques, 1996). Os 

trabalhos de Sainsaulieu, realizados entre 1960 e 1970, ultrapassam a lógica 

determinista da corrente da gestão pela cultura, proporcionando à análise cultural uma 

abordagem mais precisa da diversidade e conflitualidade das (sub)culturas na 

empresa.  
 

Nesta abordagem, a empresa (micro-social) é conceptualizada como um lugar de 

produção e reprodução do desenvolvimento de mentalidades e de capacidades de 

acção estratégica muito diferentes conforme os seus contextos específicos de trabalho 

(Sainsaulieu, 1987; Sainsaulieu e Segrestin, 1986). À organização são atribuídas três 

funções que se articulam de forma dinâmica (Sainsaulieu, 1987), nomeadamente, a de 

interacção estratégica, a simbólica e a de identidade. A função de interacção 

estratégica traduz-se na assumpção que cada actor desenvolve, em interdependência 

com os outros actores, estratégias tendo como finalidade alcançar o poder e 

concretizar os objectivos individuais. Contudo, contrariamente a Crozier (1977), 
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Sainsaulieu (1987) considera que na empresa nem todos os trabalhadores intervêm 

como actores, uma vez que esse “papel” e as estratégias desenvolvidas dependem da 

organização do trabalho, da posição hierárquica e da qualificação do trabalhador. A 

função simbólica traduz-se na criação de uma linguagem comum entre os membros da 

organização que lhe conferem a sua identidade colectiva face ao meio envolvente. A 

função de identidade é a criada por processos de identificação e diferenciação nas 

relações de trabalho e permite a existência de várias subculturas profissionais 

enquadradas numa mesma identidade de empresa. Na organização o indivíduo não 

apreende apenas normas e valores sobre o seu trabalho, mas adquire uma nova visão 

de si próprio e dos outros, isto é, adquire uma identidade individual e colectiva.  

 

Um dos pontos-chave do modelo de Sainsaulieu (1987), e que o distingue da Análise 

Estratégica de Crozier (1977), é a assumpção que existe desigualdade e variedade no 

acesso à identidade e à participação directa no jogo organizacional. Preconizando que 

o acesso se cinge a algumas categorias sócio-profissionais, como os quadros 

superiores, os operários qualificados e os gestores de pessoal. Os operários não 

qualificados, os serventes e muitos operários da produção em massa não conseguem, 

em geral, ultrapassar uma posição defensiva, fortemente dependente da hierarquia.  

 

Sainsaulieu (1987) tipifica estas diferenças identitárias numa tipologia dos quatro 

modelos, nomeadamente os modelos: (1) fusional; (2) alheamento e exclusão; (3) 

afinidades selectivas; (4) negociação e aceitação das diferenças. O modelo fusional 

caracteriza-se pela forte identificação com os pares, com os quais se estabelecem 

relações afectivas intensas e uma submissão das decisões de trabalho à hierarquia. 

Esta subcultura socioprofissional ou modelo foi encontrada em grupos de operários 

não qualificados, serventes e trabalhadores em linha de montagem. O modelo de 

alheamento e exclusão caracteriza-se pela fraca adesão ao jogo das relações 

interpessoais e colectivas com os pares e pelo servilismo para com as chefias. Este 

modelo foi encontrado nos grupos de mulheres, emigrantes e operários 

indiferenciados. O modelo de afinidades selectivas caracteriza-se pela forte 

diferenciação dos pares e identificação com as chefias, tendo sido constatado em 

jovens ávidos de promoção, trabalhadores autodidactas e em trabalhadores de 

escritório. O modelo de negociação e aceitação das diferenças caracteriza-se pela 

forte identificação com os pares da mesma profissão e forte diferenciação graças ao 
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controlo das zonas de incerteza, sendo as relações entre pares de grande riqueza 

afectiva e cognitiva. Este modelo foi encontrado no pessoal de enquadramento, 

operários qualificados e nos empregados de escritório.  

 

Comparando os dois paradigmas, funcionalista e político-cultural, constata-se que o 

primeiro pressupõe a mesma lógica adaptativa e um sistema social unitário, 

concordante com o paradigma biológico-sistémico, prescrevendo práticas como a 

socialização, a liderança como modeladora de comportamentos e a selecção de 

pessoal orientada para a conformidade com a ordem pré-estabelecida. O segundo 

paradigma representa uma revolução, inserindo-se no paradigma construtivista 

(Canavarro, 1996), uma vez que defende a autonomia dos actores organizacionais e 

enfatiza mais os processos de produção do que os processos da adaptação e 

dependência, não esquecendo com isso as matrizes culturais do meio externo. 

Pressupondo que a cultura organizacional é produzida por um processo de 

negociação constante envolvendo todas as partes, sendo os sujeitos que nela 

trabalham conceptualizados quer como alvos quer como influência. O paradigma 

político-cultural traz, ainda, como contributo, a distinção entre os conceitos de 

identidade e de cultura ou o sistema cultural da identidade de empresa, preconizando 

que o primeiro ciclo de equilíbrio e reequilíbrio relativamente curto, enquanto o 

segundo é caracterizado pela permanência temporal longa, dependendo a 

sobrevivência da organização da sua rigidez.  

 

Em síntese, a Abordagem Cultural emerge nos anos oitenta como abordagem 

“mainstream” propondo integrar a função simbólica na conceptualização sistémica da 

organização. Ao preconizar a socialização, o envolvimento e o compromisso dos 

trabalhadores como variáveis essenciais para a obtenção de elevado desempenho, a 

Abordagem Cultural abriu caminho para a emergência de novas práticas de gestão de 

recursos humanos, centradas na formação, no desenvolvimento e participação dos 

trabalhadores. Salienta-se que a participação e o compromisso preconizados por esta 

abordagem têm subjacentes conceptualizações diferentes nos dois paradigmas da 

cultura. No paradigma da gestão pela cultura a participação e o compromisso são 

subordinados à “ideologia da competitividade”, tendo como objectivo a conformação 

com os valores prescritos, ou seja, a participação é coerciva. No paradigma político-

cultural ou de identidade da empresa, a participação é conceptualizada numa lógica de 

desenvolvimento pessoal e de criação de identidade. 
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2.4. A Aprendizagem Organizacional 

 

Tendo subjacente a metáfora da “organização como um cérebro” (Morgan, 1997), 

capaz de trabalhar e gerir informação, aprendendo com e através dela (Canavarro, 

1996; Simões, 1999; Easterby-Smith e Araujo, 1999), a Abordagem da Aprendizagem 

Organizacional surge nos anos noventa como a abordagem “mainstream” vindo 

colocar a ênfase nos processos de aquisição e desenvolvimento dos recursos e de 

competências internas. Afirma-se como uma abordagem transversal para resolver os 

problemas inerentes à inovação, à gestão transcultural e aos sistemas de poder nas 

organizações, enfatizando a qualificação, a necessidade de autonomia e participação 

em contextos organizacionais de elevada intensidade tecnológica e de conhecimento, 

bem como a necessidade de adopção da organização do trabalho em grupo e/ou em 

rede (Bento, 1999).  

 

Esta abordagem surge como resultado da integração de diferentes teorias e 

abordagens. Destacam-se nestas os trabalhos de Herbert Simon (1950, Cit in Morgan; 

1997) sobre a tomada de decisão, a Abordagem Cultural (nomeadamente a 

simbologia, os valores, as relações de poder, etc), bem como os contributos da 

Biologia, Psicologia, Sociologia e Economia. Simon (1950, Cit in Morgan; 1997) 

considera que os comportamentos dos indivíduos são intencionais e de racionalidade 

limitada, resultando essa “limitação” da interacção entre as características individuais 

(capacidades de processamento de informação; experiências passadas) e as 

características organizacionais (estandardização, grau de formalização, conjunto de 

regras organizacionais, tipo de supervisão e grupo de pertença entre outras).  

 

À semelhança do que aconteceu com a Abordagem Cultural, a abordagem da 

Aprendizagem Organizacional emerge como abordagem privilegiada devido à 

conjugação da necessidade empírica em encontrar formas mais eficazes de gestão 

com o interesse de alguns académicos em formular novos paradigmas de análise 

organizacional. Os dois tipos de origem podem ser tipificados em duas correntes, de 

acordo com Easterby-Smith e Araujo (1999), nomeadamente, a “learning organization” 

(organização aprendente ou que aprende) e a “organizational learning” (aprendizagem 

organizacional). A primeira, a “learning organization”, é a corrente mais difundida na 
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Economia/Gestão. Caracteriza-se pelo foco na utilidade da aprendizagem e pelo 

pragmatismo, apresentando uma orientação para a eficácia organizacional através da 

prescrição de metodologias e modelos normativos de mudança (Simons, 1995; Senge, 

1990; Dixon, 1992). A segunda, a “organizational learning” é uma corrente mais 

defendida pela Sociologia e Psicologia Organizacional e apresenta-se como uma 

corrente mais analítica e centrada nos processos de aprendizagem (Argyris e Schön 

,1978, Argyris, 1992; Nonaka, 1991; Lave e Wenger, 1991; Brown e Duguid, 1994; 

Wenger, 1998; Wenger e tal., 2001). Embora as duas correntes tenham divergido em 

termos de objectivos existe uma relação entre elas, sendo mais notória no sentido da 

“organizational learning” para a “learning organization”. Ou seja, a corrente mais 

pragmática da “learning organization” tem sofrido maior influência da corrente mais 

analítica da “organizational learning” do que vice versa (Easterby-Smith e Araujo, 

1999). Essa influência mútua permitiu a Easterby-Smith e Araujo (1999) dividir a 

produção literária sobre a “learning organization” e a “organizational learning” em duas 

perspectivas que designaram como a perspectiva social e a perspectiva mais técnica.  

 

Face ao objectivo do presente trabalho interessa aqui destacar duas teorias que se 

enquadram na corrente da “organizational learning”. Uma enquadra-se na perspectiva 

técnica, nomeadamente o modelo de Argyris e Schön (1978) e a outra na perspectiva 

social, nomeadamente os modelos de Lave e Wenger (1990) e de Brown e Duguid 

(1994).  

 

2.4.1. Perspectiva técnica da “organizational learning” 

 

Easterby-Smith e Araújo (1999) enquadram na perspectiva técnica os estudos que 

conceptualizam a aprendizagem como o processamento, a interpretação e a resposta 

eficaz à informação explícita e do domínio público que circula dentro e fora da 

organização. Essa informação pode ser de natureza quantitativa e/ou qualitativa. 

Nesta perspectiva destaca-se o modelo de Argyris e Schön (1978). Os autores 

conceptualizam a aprendizagem como a detecção e correcção do erro, sendo o erro 

entendido como um desajustamento ou hiato entre as intenções e o que realmente 

acontece. O erro representa a oportunidade. Esta pode ocorrer a dois níveis (Argyris e 

Schön, 1978; Argyris, 1992): “single loop learning”” e “double loop learning””. O 
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primeiro, o “single loop learning”, é um nível de aprendizagem que corresponde à 

detecção e resolução dos problemas sem questionar as variáveis directrizes 

(“governing variables”) ou “teorias em uso”. Trata-se de uma forma adaptativa de 

aprendizagem que se centra sobre as operações e não sobre os pressupostos e 

princípios que estão subjacentes às mesmas. O segundo, o “double loop learning”, é 

um nível de aprendizagem que parte do questionamento das “governing variables”. 

Significa isso, que a este nível, questiona-se não só a forma de realizar o trabalho 

mas, igualmente, as normas e as regras que lhes estão subjacentes.  

 

Assim sendo, pode associar-se o “single loop learning” a mudanças de tipo 

incremental (ou de primeira ordem) e o “double loop learning” a mudanças radicais e 

estratégicas (ou de segunda ordem). As primeiras visam essencialmente a melhoria 

dos processos e a adaptação da organização, enquanto as segundas pressupõem 

uma nova concepção da organização e a definição de novas estratégias. Argyris 

(1992) introduz, ainda, um terceiro nível de aprendizagem, designado por “deutero-

learning” ou “process learning” que corresponde à capacidade de identificar e melhorar 

os dois níveis anteriores de aprendizagem acima mencionados, ou seja, corresponde 

à capacidade da organização em aprender a aprender (Moniz et al., 1997). 

 

A distinção entre as “teorias prescritas” (“espoused theories”) e as “teorias em uso” 

(“theories-in-use”) representa o grande contributo desta teoria para a análise das 

diferenças entre os discursos e as práticas organizacionais. Entendem-se por “teorias 

prescritas” como sendo aquelas que o indivíduo verbaliza utilizar e por “teorias em 

uso” como as teorias que ele realmente utiliza. A partir dessa distinção, Argyris (1992) 

descreve dois modelos de actuação, nomeadamente, o “Modelo I das teorias em uso” 

e o “Modelo II das teorias em uso”. O “Modelo I das teorias em uso”: é inibidor do 

“double loop learning”. Este modelo tem como objectivo o controlo unilateral sobre os 

outros e sobre as tarefas, por forma a manter o status quo e diferença de poder. O 

“Modelo II das teorias em uso” é aquele que reúne um conjunto de características que 

permite o “double loop learning”, pois pressupõe a partilha do controlo com aqueles 

que possuem competências e que são relevantes para a implementação das acções. 

Este modelo permite ultrapassar os aspectos negativos do anterior como sejam: a falta 

de liberdade de escolha; a criação de rotinas defensivas; o escalar dos erros; e a 

ineficiência na resolução dos mesmos devido à falta de debate de ideias. 
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2.4.2. Perspectiva social da “organizational learning” 

 

Na perspectiva social enquadram-se os estudos que conceptualizam a aprendizagem 

como um constructo social, um processo político e/ou um artefacto cultural. São os 

estudos que têm uma assumpção da aprendizagem como a interpretação que os 

indivíduos fazem do resultado das suas interacções sociais no contexto de trabalho, 

tendo por base fontes implícitas/tácitas (intuição) e explícitas. A perspectiva social da 

aprendizagem vem, assim, não só atribuir importância à informação tácita 

(negligenciada pela perspectiva técnica), como também preconiza o papel activo dos 

indivíduos que atribuem significado aos dados. Trata-se de uma perspectiva mais 

“construtivista” do que a anterior. Inserem-se nesta perspectiva os trabalhos de Lave e 

Wenger (1990) e de Brown e Duguid (1994). 

 

A perspectiva social permite colmatar alguns dos enviesamentos da abordagem 

técnica (Huysman, 1999). O primeiro enviesamento da perspectiva técnica é o facto de 

a maioria dos estudos enfatizar o papel do indivíduo como o agente activo da 

aprendizagem organizacional, negligenciando as dinâmicas e os factores estruturais 

da organização, não obstante esses estudos defenderem que a aprendizagem 

organizacional é mais do que o somatório das aprendizagens individuais. O segundo 

enviesamento é a maioria dos estudos focalizarem-se mais nos resultados do que no 

processo de aprendizagem, pois partem do pressuposto que a aprendizagem é uma 

actividade que leva sempre a uma melhoria da acção. O terceiro enviesamento 

decorre da influencia da teoria contingencial, é a assumpção que a aprendizagem 

organizacional é determinada pela necessidade de adaptação da organização ao meio 

envolvente, esquecendo-se que esta pode ser conduzida pelos objectivos pessoais 

dos seus membros e pelos processos “comunitários”. O quarto enviesamento é a 

assumpção, subjacente em alguns estudos, que o processo de aprendizagem é 

deliberado e pode ser planeado, isto é, que as organizações podem, através da 

criação de sistemas de informação, institucionalizar a aprendizagem (“deutero 

learning”). Estes, esquece-se estes que grande parte da aprendizagem resulta das 

interacções dinâmicas nas comunidades de trabalho, podendo essa emergir de forma 

espontânea e não sistematizada.  

 

Enquadrados na perspectiva social, Lave e Wenger (1991) conceptualizam a 

aprendizagem como uma actividade de participação social, focalizando a sua 

abordagem no processo de aprendizagem e/ou de negociação de significados. Essa 
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participação pressupõe a integração de quatro componentes, nomeadamente 

(Wenger, 1998): (1) o significado (meaning); (2) a prática; (3) a comunidade ou 

configuração social; (4) a identidade de si próprio. A participação activa nas práticas 

da comunidade possibilitam não só a aprendizagem do indivíduo, como também a 

criação de identidade (Wenger, 1998). Neste quadro, os autores introduzem dois 

conceitos centrais, nomeadamente, o conceito de “communities of practice” 

(“comunidades de prática”) e o de “legitimate peripheral participation” para explicar que 

a circulação do conhecimento tácito e explícito, individual e social, é mutável e 

transferível. As “comunidades de prática” são conceptualizadas como (Wenger et al., 

2002:3): “(...) groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion 

about a topic, and who deepen their understanding and knowledge of this area by 

interacting on an ongoing basis”. Estas comunidades funcionam em regime colegial 

(entre pares). O “legitimate peripheral participation” explica o processo através do qual 

os novos membros se integram numa comunidade de prática. Esse processo é 

construído através da comunicação entre os membros e do acesso às experiências da 

comunidade, conforme refere Wenger (1998:100): “peripherality provides an 

approximation of full participation that gives exposure to actual practice”. Nesse 

sentido, a aprendizagem pode ser facilitada ou inibida através dos processos de 

trabalho e/ou da criação de currículos, mas ela própria não pode ser definida. Este 

conceito permite, igualmente, compreender os diferentes níveis de participação nas 

comunidades de prática e distinguir os participantes nucleares e periféricos.  

 

Na sua abordagem Brown e Duguid (1994) fazem a distinção entre as práticas 

canónicas (as que são prescritas e formalizadas) e as práticas não canónicas (que são 

as práticas reais e concretas dos membros da organização) para explicar que as 

comunidades de trabalho emergem de forma espontânea no seio de grupos “não 

canónicos”. Reforçam que as comunidades de trabalho não podem ser desenhadas, 

pois não correspondem às equipas de trabalho formalmente constituídas pela 

organização para promover a aprendizagem. Segundo Brown e Duguid (1994) as 

práticas de trabalho são adquiridas por justaposição de três vias, nomeadamente: (1) a 

das narrativas: que permitem contextualizar os comportamentos e as competências; 

(2) a da colaboração, que parte do pressuposto de que a aprendizagem é indissociável 

do trabalho e a aprendizagem individual é indissociável da aprendizagem colectiva; (3) 

a da construção social, que resulta da fusão das duas anteriores. Esta última 

corresponde, simultaneamente, à construção de um entendimento comum sobre a 
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informação confusa e conflituosa e a construção de uma identidade individual e 

colectiva que viabiliza a aprendizagem e o desenvolvimento da própria comunidade 

(Brown e Duguid, 1994). O ponto fulcral da aprendizagem é a prática e a participação 

na comunidade de trabalho, como reforçam Brown e Duguid (1994:176), “(…) 

communities being formed or joined and personal identities being changed. The central 

issue in learning is becoming a practitioner not learning about practice.” 

 

Em síntese, tal como a Abordagem Cultural, a Abordagem da Aprendizagem 

Organizacional, nas duas principais abordagens “(learning organization” e 

“organizational learning”) remete a reflexão sobre a forma como a aprendizagem pode 

ser utilizada quer como instrumento de eficácia (“learning organization”) quer como 

forma de compreender o contributo dos processos de aprendizagem no 

desenvolvimento individual e organizacional (“organizational learning”). A última 

abordagem, a da “organizational learning”, ao focalizar-se nas concepções de gestão e 

nos modelos de resolução de problemas da gestão de topo, traz como grande 

contributo a compreensão das razões subjacentes às diferenças entre os discursos e 

as práticas organizacionais (perspectiva técnica). Permite explicar a dificuldade que 

existe na adopção coerente de novos modelos de organização e práticas de gestão. 

Contribui, igualmente, ao enfatizar o papel activo dos actores organizacionais nos 

processos de aprendizagem organizacional (perspectiva social), para o desenho de 

modelos de organização, de organização do trabalho e de práticas que promovam a 

participação dos trabalhadores e facilitem a aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 - MUDANÇAS TÉCNICO-ORGANIZACIONAIS E 
SUAS IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

Os actuais contextos socioeconómicos, caracterizados pela globalização, aumento da 

concorrência económica e da competitividade, pela volatilidade dos mercados e o 

desenvolvimento acelerado e difusão das novas tecnologias, têm pressionado as 

organizações que neles se inserem para introduzir mudanças técnico-organizacionais, 

para aumentar as suas capacidades de adaptação e actualização, bem como a sua 

versatilidade. Contudo, apesar da preconização e crescente difusão do modelo de 

organização flexível (Atkinson, 1984), as respostas das organizações nestes contextos 

têm-se caracterizado por um leque muito diversificado de mudanças ao nível das 

estruturas organizacionais, da organização do trabalho e das práticas de gestão de 

recursos humanos. Destacam-se nestas a tendência para o downsizing, a introdução 

do trabalho em equipa, o recurso ao emprego flexível, entre outras. A diversidade de 

respostas denuncia, por um lado, as diferentes conceptualizações e/ou apropriações 

do modelo de organização flexível por parte das organizações e, por outro, o modo 

como as práticas organizacionais são modeladas pelas diferentes opções estratégicas 

das organizações e pelos seus factores específicos do contexto interno e externo. 

 

Tendo como pressupostos que a adopção de modelos mais flexíveis e/ou práticas 

flexíveis de trabalho dependem, primeiro, das “governing variables” (Argyris, 1992) da 

organização e das suas opções estratégicas e, segundo, essas práticas são 

modeladas por um conjunto de factores específicos do contexto interno e externo às 

organizações, no presente capítulo pretendem-se analisar as mudanças técnico-

organizacionais. Procura-se nesta análise explicar as razões que estão subjacentes à 

adopção dos diferentes modelos e práticas, bem como os impactos dos mesmos sobre 

as práticas de gestão de recursos humanos.  
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3.1. O modelo de organização flexível 

 

Face ao declínio do modelo tradicional “taylorista-burocrático”, o modelo de 

organização flexível ou “empresa flexível”, proposto por Atkinson (1984; 1987), tem 

sido preconizado como um arquétipo de um modelo alternativo. Partindo dos 

pressupostos que existe uma segmentação interna da força do trabalho e que os 

diferentes grupos de trabalhadores podem proporcionar diferentes fontes de 

flexibilidade, Atkinson (1984; 1987) preconiza que as organizações conseguem maior 

flexibilidade quando reorganizam os seus mercados internos. Essa reorganização 

implica a distinção de dois grupos de trabalhadores, nomeadamente, o grupo de 

trabalhadores nucleares (“core”) e o grupo de trabalhadores periféricos (“peripheral”).  

 

O grupo de trabalhadores nucleares é o grupo fixo de trabalhadores que são 

responsáveis pelo exercício das funções nucleares e importantes da organização. Este 

grupo é constituído por trabalhadores pertencentes ao mercado de emprego primário, 

que possuem um leque alargado de competências que lhes permitem desenvolver um 

conjunto de actividades para além da função para a qual foram contratados, ou seja, 

possuem flexibilidade funcional. Atkinson (1987) inclui no grupo de trabalhadores 

nucleares os gestores, os técnicos e os “designers”. As práticas de gestão de recursos 

humanos para os trabalhadores nucleares incluem o trabalho a tempo integral, 

auferem de segurança no emprego, boas condições de remuneração, acesso à 

formação profissional e bons planos de carreira. Estas práticas têm como finalidade 

permitir níveis elevados de compromisso com a empresa e uma relação perspectivada 

a longo prazo.  

 

O grupo de trabalhadores periféricos representa a parte variável da força de trabalho e 

é constituído por trabalhadores que não desempenham actividades nucleares ou 

“core” para a organização. Os trabalhadores periféricos são contratados de acordo 

com as necessidades da organização, numa lógica do curto prazo (flexibilidade 

numérica). Atkinson (1987) distingue dois sub-grupos de trabalhadores periféricos, 

nomeadamente, os trabalhadores contratados a tempo integral e os trabalhadores 

contratados a termo certo ou a tempo parcial. Os trabalhadores periféricos, 

contratados a tempo integral, distinguem-se dos outros porque são trabalhadores que 

pertencem ao mercado de emprego secundário e só desempenham as funções 
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prescritas na descrição e análise de funções. As práticas de gestão de recursos 

humanos relativa aos trabalhadores periféricos têm subjacente a lógica de redução de 

custos de mão-de-obra. 

 

O modelo preconizado por Atkinson (1984), apesar da importância que tem ao nível da 

gestão e, em particular, da gestão de recursos humanos, apresenta algumas 

ambiguidades que parecem estar na base das diferentes formas como o modelo é 

divulgado e apropriado, quer pelas organizações quer pelo discurso académico, mais 

precisamente da Gestão e da Sociologia. Kalleberg (2001), por exemplo, considera 

que este modelo não operacionaliza e/ou distingue de forma clara o que constitui a 

força de trabalho nuclear e a força de trabalho periférica da organização. A autora 

argumenta que os dois grupos têm sido conceptualizados como partes separadas e 

dicotómicas da organização, tendo essa dicotomia conduzido a duas perspectivas de 

análise diferentes, nomeadamente, uma que se centra no grupo “nuclear” e outra que 

se centra no grupo “periférico”. As abordagens que se enquadram na perspectiva que 

se centra no grupo “nuclear” ou “core” colocam a ênfase nos sistemas de elevado 

desempenho como forma de obtenção de flexibilidade interna e funcional. As 

abordagens que se inserem na perspectiva que se centra no grupo “periférico” 

colocam a ênfase nos processos de externalização e na flexibilidade numérica, tendo 

subjacente uma estratégia de redução de custos.  

 

Segundo Kalleberg (2001), estas perspectivas são limitadas, porque tendem a ignorar 

as inter-relações entre a flexibilidade funcional e a flexibilidade numérica, bem como 

entre a perspectiva ou flexibilidade interna e externa. Reforça a autora que é 

necessária uma abordagem de análise que abranja os dois tipos de flexibilidade, 

numérica e funcional, e a forma como a organização os conjuga, uma vez que estes 

tipos de flexibilidade não são mutuamente exclusivos. Segundo Lund e Gjerding 

(1996), a flexibilidade interna é a capacidade para desenvolver a responsabilidade e 

competências dos trabalhadores e a flexibilidade externa é a capacidade para articular 

processos inovadores e novas formas de organização do trabalho para desenvolver 

produtos e serviços, que se afirmem como a melhor resposta às exigências do meio 

externo. Lund e Gjerding (1996: 13) enfatizam a necessidade de uma definição mais 

ampla do conceito, referindo que “Flexibility is the capacity based on learning 
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structures and processes to respond with new products and technology to a changing 

environment”.  

 

A discussão suscitada em torno do modelo abrange também o próprio conceito de 

“flexibilidade”. Este, não é um conceito preciso, sendo essa imprecisão denunciada 

nas diferentes formas como o conceito é operacionalizado. O conceito de flexibilidade 

tem sido operacionalizado como (Dyer, 1998; Caetano e Tavares, 2000): (1) 

flexibilidade funcional: relacionada com o alargamento das funções do trabalhador e 

associada, em geral, aos trabalhadores nucleares, implicando o desenvolvimento de 

competências, a formação e uma perspectiva de estabilidade no emprego; (2) 

flexibilidade numérica: associada à variação do volume de trabalho e aos 

trabalhadores periféricos, tendo subjacente a contratação a termo certo e as formas 

atípicas de trabalho; (3) flexibilidade financeira: relacionada com os custos de mão-de-

obra, com a individualização das remunerações, o pagamento à hora, etc. Outras 

operacionalizações do conceito são a flexibilidade temporal (Caetano e Tavares, 2000; 

Blyton, 2001), que se refere ao recurso ao horário de trabalho variável (a isenção de 

horário, o trabalho a tempo parcial, etc.) e como flexibilidade contratual (Hutchinson e 

Brewster, 1994) quando se refere ao recurso a diferentes tipos de “contratação” 

(contratos a termo certo ou incerto, trabalho temporário, etc.). 

 

As diferentes utilizações da flexibilidade denotam, também, que o conceito carrega 

uma dimensão ideológica importante, que tem suscitado um debate sobre o conceito e 

as suas implicações ao nível da gestão, em geral, e da gestão de recursos humanos, 

em particular. Nesse debate podem identificar-se duas visões, nomeadamente, a 

optimista e a pessimista (Smith, 1997; Carvalho, 2005; Kovács e Casaca, 2000; 

Kovács, 2001; Kovács, 1998a). A visão optimista é aquela que é preconizada 

essencialmente no discurso da Gestão (Kovács e Casaca, 2000) e que pode ser 

caracterizada como uma perspectiva que se centra nas vantagens competitivas da 

flexibilidade. A visão pessimista é aquela mais próxima do discurso da Sociologia 

(Kovács e Casaca, 2000) e que pode ser caracterizada como uma perspectiva que se 

centra na discussão dos efeitos negativos da implementação do modelo de 

organização flexível como estratégia de redução de custos. Essa separação legítima a 

dualização das práticas de gestão de recursos humanos e a consequente 

desqualificação dos trabalhadores considerados periféricos que ficam sujeitos a 



115 

 

precariedade do emprego, à falta de acesso à formação e à participação, isto é, a 

factores que contribuem para a sua progressiva desqualificação.  

 

Smith (1997) refere que o modelo preconizado permite combinar elementos das duas 

perspectivas, ou seja, o modelo permite articular uma abordagem centrada nas 

potencialidades da flexibilidade e nas práticas de elevado desempenho com uma 

abordagem centrada nas práticas de baixo desempenho, na restrição e coerção. 

Apesar da ênfase numa ou noutra perspectiva ser modelada pelas profissões e pelas 

posições hierárquicas dos trabalhadores, a adopção do modelo tem apresentado 

algumas ambiguidades e contradições no que respeita às práticas de gestão de 

recursos humanos preconizadas para os trabalhadores nucleares. A adopção do 

modelo tem revelado uma tendência não só para a dualização das práticas de gestão 

de recursos humanos, mas também a tendência para a descentralização do controlo, 

intensificação do trabalho e aumento da precarização e instabilidade no emprego. De 

acordo com o que é preconizado no modelo de organização flexível, os trabalhadores 

nucleares, conceptualizados como aqueles que teriam acesso à formação, à 

participação e á segurança no emprego, veriam os seus benefícios reforçados com a 

segregação dos trabalhadores periféricos sujeitos ao trabalho precário e menos 

qualificado e/ou qualificante. Contudo, tal não se tem constatado nos processos de 

downsizing. Nestes processos, verifica-se que os trabalhadores nucleares ficam 

sujeitos a uma maior exigência de qualificações, conjugada com um aumento da carga 

de trabalho, bem como a novos processos de controlo, monitorização e avaliação, 

quer pelos superiores hierárquicos quer pelos pares. Em suma, ficam sujeitos a 

processos coercivos e contraditórios com o preconizado compromisso e empowerment 

da força de trabalho.  

 

Caetano e Tavares (2000) reforçam que os tipos de flexibilidade e a opção por 

abordagens individualistas ou colectivistas não se constituem como estratégias 

aleatórias nem generalizadas das organizações. Estas, traduzem combinações 

possíveis entre os diferentes tipos de mudança adoptados e as práticas de gestão de 

recursos humanos e, mais especificamente, a forma de participação e implicação dos 

trabalhadores (Caetano e Tavares, 2000). Os autores constataram uma tendência 

para a dualização das práticas de gestão de recursos humanos nas empresas em que 

não há uma conjugação entre o grau de mudanças tecnológicas-estruturais e nos 
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produtos/serviços. Neste tipo de empresas constataram o recurso aos três tipos de 

flexibilidade, numérica, funcional e financeira, bem como a utilização simultânea de 

abordagens individualistas e colectivistas da participação dos trabalhadores. Nas 

empresas com estratégias pró-activas, que introduzem um grau elevado de mudanças 

tecnológico-estruturais e nos produtos/serviços, os autores constataram o recurso à 

flexibilidade funcional e financeira, bem como a adopção de abordagens mais 

individualistas. Nas empresas com estratégias reactivas, que introduzem um baixo 

grau ou poucas mudanças tecnológica-estruturais e nos produtos/serviços, predomina 

o recurso à flexibilidade numérica e a utilização de abordagens colectivistas da 

participação dos trabalhadores.  

 

3.1.1. Duas perspectivas sobre a flexibilidade: os discursos da Gestão e da 

Sociologia 

 

Kovács e Casaca (2000) constataram que a diferença entre a perspectiva externa e a 

perspectiva interna sobre a flexibilidade representam as diferenças entre os discursos 

da Gestão e da Sociologia. Apesar dos dois discursos serem comuns no objecto, isto 

é, incidirem sobre a problemática da flexibilidade organizacional, estes diferem no que 

respeita aos pressupostos e objectivos. O discurso da Gestão tem subjacente a defesa 

da perspectiva externa, que se caracteriza pela orientação para a competitividade, 

através de uma estratégia de redução de custos. O discurso da Sociologia tende a 

centrar-se mais na perspectiva interna, isto é, centra-se no desenvolvimento dos 

recursos internos e, mais precisamente, no desenvolvimento dos recursos humanos 

como factor de flexibilidade. Essas diferenças traduzem-se em diferenças na produção 

e divulgação académica do modelo, bem como na forma como este é adoptado e/ou 

traduzido em práticas organizacionais. 

 

Segundo Kovács e Casaca (2000), o discurso da Gestão evidencia uma clara adesão 

à ideologia da competitividade, ou seja, aceita a primazia da economia do mercado 

livre sobre os aspectos humanos, sociais e ecológicos. O discurso da Gestão 

caracteriza-se pela defesa de uma “racionalização flexível” e centra-se na criação e 

prescrição de um conjunto de métodos e técnicas de reorganização das organizações, 

dos quais são exemplo: o total quality management; o just-in-time; o downsizing; a 

reengenharia; o outsourcing. Apresenta-se como um discurso poderoso e é aquele 
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que exerce maior influência nas práticas organizacionais. Essa influência deve-se, não 

só ao estatuto alcançado nos últimos anos pela Gestão, mas também ao facto de este 

discurso permitir perpetuar os “governing variables” das organizações (Argyris, 1992), 

isto é, as concepções tradicionais de gestão, através da legitimação de um conjunto 

de práticas que a priori seriam consideradas social e politicamente “incorrectas”. São 

exemplo dessas práticas o recurso à flexibilidade contratual e numérica, que conduz à 

precarização do emprego e, consequente aumento do desemprego e o recurso ao 

outsourcing justificado pela necessidade de concentração do negócio num “core 

business” ou “core competence” e de externalização das actividades secundárias. A 

maior parte destas práticas são preconizadas pelo modelo como práticas destinadas 

aos trabalhadores periféricos, que são aqueles que não possuem competências para 

negociar no mercado. O que significa que este tipo de práticas que limitam o acesso 

ao emprego estável, à participação e à formação, reforçam as suas debilidades e 

proporcionam a sua progressiva desqualificação. 

 

Enquadram-se nesta perspectiva, a título de exemplo, as abordagens de Prahalad e 

Hamel (1990), Drucker (1996), Charan (1996), Hammer (1996), Schaffer e Thomson 

(1996), Sveiby (1997) e Tang e Bauer (1995). Prahalad e Hamel (1990) recorrem à 

metáfora de “a organização como uma árvore”, conceptualizam o modelo de 

organização flexível como um modelo enraizado nas competências nucleares ou “core 

competencies”, entendidas como (Prahalad e Hamel, 1990:82): “Core competencies 

are the collective learning in the organization, especially how to coordinate diverse 

production skills and integrate multiple streams of Technologies”. Segundo os autores, 

as competências nucleares da organização são aquelas que: (1) promovem o acesso 

a um conjunto variado de mercados; (2) trazem benefícios significativos para os 

clientes; (3) são difíceis de imitar pelos concorrentes, pois decorrem da evolução 

histórica da organização, não sendo por isso possível antecipar a sua perda; (4) dotam 

a organização de um poder único e individual de adaptação às mudanças no ambiente 

externo; (5) têm como objectivo a liderança no design e desenvolvimento de uma 

classe de produtos. Funcionam como as raízes que alimentam o tronco e os ramos 

mais grossos (os produtos nucleares ou ”core products”) e que depois se prolongam 

em ramos mais finos (as unidades de negócio), dos quais nascem as folhas e os frutos 

(produtos finais).  
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Prahalad e Hamel (1990) preconizam que a formação das competências nucleares 

pressupõe a criação de uma arquitectura estratégica orientada quer para o ambiente 

externo quer para o ambiente interno. A orientação para o ambiente externo deve ter 

como objectivo a criação de uma comunicação eficaz e eficiente com os clientes e 

outros constituintes externos da organização. A orientação para o ambiente interno 

deve possibilitar a criação de uma cultura organizacional que promova o envolvimento 

e compromisso da força de trabalho, a flexibilidade e adaptabilidade às mudanças e a 

mobilidade e a introdução do trabalho em equipa.  

 

O anúncio da “chegada de uma nova organização” por Drucker (1996) é outro exemplo 

deste tipo de discurso centrado essencialmente nos factores externos. Drucker (1996: 

13-14) preconiza “(…) the shift from the command-and-control organization, the 

organization of departments and divisions, to the information-based organization, the 

organization of knowledge specialists”. Essa “nova organização” pressupõe uma 

estruturação em torno de um número restrito de objectivos comuns, traduzidos em 

acções concretas, concretizados através de uma estrutura organizacional simples e 

achatada, alicerçada nas competências dos especialistas responsáveis capazes de 

organizar e executar o seu trabalho.  

 

Charan (1996), Hammer (1996), Schaffer e Thomson (1996) e Sveiby (1997) enfatizam 

a orientação para os resultados e para as exigências dos mercados preconizando “um 

modelo” que articule as potencialidades das novas tecnologias de informação com a 

gestão da força do trabalho, as competências e o conhecimento. Tang e Bauer (1995) 

referem a importância de modelo de organização flexível, que faça uma integração 

óptima entre a estratégia e a qualidade, para a obtenção do que designam de 

“dominância competitiva”, isto é, para manter a liderança no mercado.  

 

Em suma, o discurso da Gestão enfatiza a perspectiva externa uma vez que preconiza 

o modelo de organização flexível como a resposta mais adequada para às exigências 

de competitividade da envolvente. Apresenta-se como um discurso fortemente 

orientado para o meio, prescritivo, na medida em que a sua preocupação central é 

propor um conjunto de comportamentos, atitudes e estratégias de mudança 

organizacional. Citam-se como exemplos dessas prescrições a reengenharia 
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(Hammer, 1996), os programas e as networks orientadas para os resultados (results-

driven transformation) (Charan, 1996; Schaffer e Thomson, 1996) e a gestão dos 

factores intangíveis (Sveiby, 1997). Essa adesão à “ideologia da competitividade” 

(Kovács e Casaca, 2000), bem como uma certa submissão ao factor tecnológico, 

acaba por traduzir o modelo de organização flexível num modelo alternativo de 

“racionalização flexível” (Abrahamson, 1997, Cit.in Kovács e Casaca, 2000), que 

apesar de proclamar os recursos humanos como activo estratégico e factor chave de 

sucesso, submete-os a uma racionalização em nome da competitividade que os torna 

tão mutáveis como os clientes.  

 

O discurso da Sociologia apresenta-se como um discurso mais humanista e 

valorizador do potencial humano. Ao contrário do discurso da Gestão que se orienta 

para a competitividade, o discurso da Sociologia é mais orientado para o 

desenvolvimento de competências individuais e colectivas, entendidas como factores-

chave de competitividade. O modelo de organização flexível, os novos modelos de 

organização do trabalho, a participação e o compromisso dos trabalhadores, são 

analisados como factores que potenciam e condicionam a qualificação e o 

desenvolvimento dos trabalhadores e, consequentemente, o desenvolvimento da 

organização. Ao focar-se no desenvolvimento das competências individuais e 

colectivas como factor de vantagem competitiva, não negligenciando os factores de 

contexto interno e externo das organizações, o discurso da Sociologia preconiza uma 

perspectiva de análise mais compreensiva e que permite captar melhor as dinâmicas 

próprias das organizações. 

 

O discurso da Sociologia também se apresenta como um discurso mais crítico do que 

o da Gestão, pois, procura denunciar os efeitos negativos, as contradições e 

ambiguidades, anteriormente mencionados, contidas no modelo de organização 

flexível, quer na forma como este é difundido quer na forma como tem sido adoptado 

e/ou apropriado pelas organizações. Neste sentido, o discurso da Sociologia 

enquadra-se no que se pode designar de perspectiva “pessimista” da flexibilidade. 

 

Importa, contudo, referir que se a distinção entre os dois discursos parece ser clara, 

isso não significa que as diferentes teorias que se enquadram no campo da Sociologia 
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se pautem todas pelos mesmos pressupostos básicos no que respeita à concepção da 

organização, ao papel do factor humano na organização e às práticas organizacionais, 

pois esta problemática encontra-se longe de estar estabilizada em termos conceptuais.  

 

3.1.2. A perspectiva dos organismos públicos: prescrições e impactos 

 

A preconização de um modelo de organização mais flexível e as implicações da 

adopção do modelo e das práticas flexíveis de trabalho têm, nos últimos dez anos, 

emergido como uma temática importante no discurso institucional ou dos organismos 

públicos. Citam-se como exemplos os documentos: “Industrial Performance and 

Competitiveness in an Era of Globalization and Technological Change”, da OCDE 

(1997); “O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal” (1997); “Estudo 

do Trabalho e da Aprendizagem de 1988” (Stahl et al.,1993); “Enterprise restructuring 

and Work Organization”, do Fundo Monetário Internacional (IMF) (2001); “Work 

organization, Technology and Working conditions”, da European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions (2002); “New forms of Work 

Organization: the obstacles to wider diffusion”, da European Comission DG for 

Employment and Social Affairs (2002), “New Forms of Work Organization”, da EU 

Presidency Conference (2003) e o “Livro Branco para as Relações Laborais“, da 

Comissão do Livro Branco para as Relações Laborais (2007). 

 

A análise dos documentos supra-citados revela uma evolução sobre a abordagem 

desta temática no discurso dos organismos públicos. Enquanto os primeiros 

documentos, dos anos noventa, colocam a ênfase na necessidade de emergência de 

um novo modelo organizacional mais flexível, enfatizando as potencialidades e 

vantagens competitivas desse modelo, os documentos mais recentes, do início da 

década, colocam a ênfase nos efeitos da adopção do modelo de organização flexível 

sobre o emprego, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Sublinhe-se que no 

penúltimo documento, nomeadamente, “New Forms of Work Organization” (EU 

Presidency Conference, 2003), existe uma preocupação para definir novas linhas de 

orientação para a introdução de novas formas de organização do trabalho.  

 

Sob o título de “Industrial Performance and Competitiveness in an Era of Globalization 

and Technological Change”, o documento da OCDE (1997) decalca o discurso 
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dominante da Gestão, ao preconizar um modelo baseado no conhecimento como o 

mais eficaz para responder a contextos de elevada incerteza e de concorrência 

económica. O documento enfatiza a orientação para a competitividade, sendo o 

conhecimento conceptualizado como instrumento de obtenção de flexibilidade e 

vantagens competitivas. Esta perspectiva externa encontra-se reforçada nos dois 

requisitos prescritos para a consecução com sucesso do modelo, nomeadamente: (1) 

aligeirar as estruturas organizacionais, dividindo-as em unidades mais flexíveis de 

menor dimensão, através do recurso a processos de downsizing e outsourcing; (2) 

investir em factores intangíveis (I&D e tecnologia; competências: de gestão, de 

empreendedorismo e operacionais, desenvolvimento de mercado, etc.).  

 

O segundo documento, “O Livro Verde Para a Sociedade de Informação em Portugal” 

(1997), apresenta um discurso ligeiramente diferente, articulando melhor o que se 

designa por perspectiva interna e externa da flexibilidade. O documento preconiza a 

necessidade de um modelo que concilie três factores, nomeadamente, as 

potencialidades das novas tecnologias de informação, os factores da organização e a 

formação dos recursos humanos. Os últimos são enfatizados como factores-chave, na 

medida em que (MSI/MCT, 1997: 42): “(…) são estes os elementos diferenciadores 

associados à eficácia e competitividade das empresas, uma vez que a tecnologia é 

transaccionável, e está hoje acessível, qual commodity (mercadoria), a qualquer 

empresa em qualquer parte do mundo”. Neste quadro, a competitividade estaria ligada 

a três vertentes, nomeadamente: (1) à capacidade tecnológica para lidar com os 

sistemas de fabrico/processos de negócio; (2) à capacidade de organização e gestão 

industrial para colocar no terreno soluções de suporte aos novos paradigmas de 

gestão (conhecidos como activity-based-costing; learning organization, lean 

production/outsourcing, etc.); (3) às capacidades dos recursos humanos, que devem 

ter subjacentes uma sólida formação base e capacidade de aprendizagem 

(polivalência, capacidade de abstracção, etc.). Estas vertentes requerem estruturas 

organizacionais descentralizadas e orientadas para relações em rede, bem como o 

enriquecimento do trabalho e a educação e formação dos recursos humanos.  

 

O “Estudo do Trabalho e da Aprendizagem”, lançado nos anos oitenta, mais 

precisamente em 1988, pelo Centro Europeu para o Trabalho e Sociedade, distingue-

se dos anteriores na medida em que privilegia a perspectiva interna, centrando-se na 
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aprendizagem individual e organizacional como factor-chave de flexibilidade. 

Recorrendo ao conceito de “organização qualificante”, o documento reforça a 

necessidade crescente de integração do trabalho e da aprendizagem, através da 

integração dos saberes formais (transmitidos pelos cursos de formação e outras 

actividades oficiais) e dos saberes informais (obtidos essencialmente na relação com 

os outros). A organização qualificante é conceptualizada, por Stahl et al. (1993), como 

aquela que procura promover o pensamento lateral e, assim, desenvolver o 

pensamento criativo dos seus membros, sobretudo as suas qualidades-chave ou 

nucleares. Estas últimas, são definidas como: capacidades de tomar a iniciativa; 

capacidades de pensamento abstracto; capacidades de trabalhar em equipa; 

capacidades de aprender. 

 

Conforme referido anteriormente, os documentos que surgiram no início do século 

colocam a ênfase nos efeitos da adopção do modelo de organização flexível sobre as 

práticas organizacionais e, mais especificamente, de gestão de recursos humanos. O 

Relatório do Fundo Monetário Internacional (IMF, 2001), intitulado “Enterprise 

restructuring and Work Organization”, apresenta uma análise comparativa dos efeitos 

dos processos de reestruturação em empresas industriais nos EUA, Canada, Itália, 

Japão, Dinamarca e Suécia. Os resultados obtidos no estudo revelam que os 

processos de reestruturação tiveram como objectivo centralizar as actividades das 

empresas numa “core competence” (Prahalad e Hamel, 1990). Constatou-se que 

esses processos conduziram a uma adopção generalizada do modelo de organização 

do trabalho designado como modelo “lean production”. Este modelo, como será 

discutido mais adiante, apresenta-se como um modelo de “racionalização flexível”, 

permitindo conjugar as concepções tradicionais “tayloristas” sobre o trabalho com a 

utilização das novas tecnologias. Também se constatou que as empresas industriais 

vinham a substituir a produção como actividade nuclear ou “core” pelas actividades 

financeiras ou de retalho, tidas como mais lucrativas.  

 

No Relatório do Fundo Monetário Internacional (2001) são identificadas quatro 

grandes consequências ou efeitos da adopção do modelo de organização flexível e/ou 

destes processos de reestruturação. A primeira, decorre dos processos de outsourcing 

e downsizing. O outsourcing levou à redução da base de competências das empresas 

e conjuntamente com os processos de downsizing conduziu a um aumento da carga 
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de trabalho e à redução do número de tarefas simples. As consequências ou efeitos 

destes processos foram a inviabilização da introdução de programas de 

aprendizagem, bem como a exclusão dos trabalhadores menos qualificados e com 

deficiência. A segunda, diz respeito aos conteúdos e contextos do trabalho e prende-

se, mais precisamente, com a introdução generalizada do modelo “lean production”, 

que preconiza como duplo objectivo (IMF, 2001:7): “take time out of labour and labour 

of production”. A introdução do modelo “lean production” tem conduzido a uma maior 

racionalização do trabalho manual e não manual e a ciclos mais curtos de produção. O 

trabalho torna-se mais rotineiro e simultaneamente mais exigente em termos de 

responsabilidade, o que permitiu às empresas o achatamento das estruturas e a 

redução dos níveis hierárquicos. As consequências disso foram o alargamento das 

tarefas e a maior responsabilização dos trabalhadores, tendo como efeito secundário o 

aumento dos níveis de stress no trabalho. A terceira consequência, foi o impacto sobre 

as práticas de trabalho. Este estudo constatou que os processos de reestruturação 

conduziram a um aumento da carga de trabalho sem grandes benefícios para os 

trabalhadores, corroborando os resultados de Smith (1997), referidos anteriormente. 

Tal aconteceu porque a precariedade no emprego passou a ser transversal a toda a 

organização, incluindo colarinhos brancos e azuis. A quarta consequência, foi sobre as 

remunerações, em que se constatou uma tendência geral para a introdução do 

pagamento de incentivos e para a individualização da remuneração, com a 

consequente redução do poder dos sindicatos e da negociação colectiva sobre este 

tema.  

 

Tratando-se de um estudo comparativo, o Relatório descreve algumas diferenças 

entre países no que respeita aos conteúdos de trabalho, ao tempo de trabalho e aos 

sistemas de remuneração. Relativamente ao conteúdo do trabalho, constataram-se 

diferenças na indústria italiana, sueca e canadiana. Na Itália, foi constatada uma 

tendência para a flexibilidade funcional através da atribuição de maior 

responsabilidade ao nível operacional, a qual conduziu ao esbatimento das diferenças 

rígidas entre colarinhos brancos e azuis. Na Suécia, foram constatadas duas 

tendências contraditórias decorrentes dos processos de modernização tecnológica, 

nomeadamente, uma tendência para exigir mais competências aos trabalhadores, 

porque as novas tecnologias permitem a descentralização das actividades e outra 

tendência, contraditória, para reduzir o seu papel, porque as novas tecnologias 

permitem a simplificação de algumas tarefas. No Canada, o conteúdo do trabalho 
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sofreu alterações de outra natureza, tendo havido uma passagem do trabalho pesado, 

sujo e perigoso, para o trabalho mais repetitivo, mais intensivo e com ciclos de 

produção mais curtos. Preconiza-se (IMF, 2001:9) que: “Management wants to define 

cycle time as “pure” work effort with as little time as possible” spent in operations other 

than fastening parts of the vehicle”. Neste país verificou-se uma preocupação em 

desenhar o trabalho por forma a eliminar as actividades indirectas. Entendem-se por 

actividades indirectas as seguintes: o tempo para pensar; tempo para “andar”; tempo 

de espera; o tempo de manobrar na linha de montagem.  

 

No que respeita às alterações do tempo ou carga de trabalho, o estudo constatou uma 

tendência geral para o aumento do tempo e da carga de trabalho. Em Itália, o trabalho 

realizado foi mais do que o trabalho prescrito por lei (cerca de 44 horas em vez das 40 

horas), sem ter havido qualquer tipo de negociação com os sindicatos. Na Suécia, foi 

constatado um aumento do tempo de trabalho, principalmente no sector das novas 

tecnologias, bem como no trabalho administrativo e no trabalho intelectual organizado 

por projecto. O tempo de trabalho chegou a atingir as 70 horas semanais, não 

havendo recompensas pecuniárias para os trabalhadores, sendo o tempo de trabalho 

extraordinário compensado em dias de férias. No Canadá, as políticas legislativas 

permitiram reforçar e facilitar a utilização flexível do tempo de trabalho, bem como a 

isenção de horário por parte dos empregadores, o que fez com que os trabalhadores 

ficassem desprotegidos relativamente às exigências de maior carga de trabalho. Nos 

EUA e no Japão houve poucas alterações no que respeita á carga e tempo de 

trabalho. 

 

No que respeita aos sistemas de remuneração, foi constatada uma tendência geral 

para a individualização da remuneração e para a diminuição do poder dos sindicatos 

na negociação das condições salariais. Na Suécia, foi constatada uma tendência para 

introduzir a partilha dos lucros nos sistemas remuneratórios. Na Dinamarca, o sistema 

mais utilizado foi o do “pay for time”. Em Itália, a tendência foi para a individualização 

da remuneração, através da combinação de um salário fixo com bónus de 

desempenho. Nos EUA, foram adoptados os sistemas de remuneração baseados em 

incentivos (“incentive pay), enquanto no Japão foram introduzidos sistemas “duplos”, 

isto é, um sistema assente na idade e outro assente na habilidade. Sublinhe-se que no 
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estudo também se verificou em algumas empresas a introdução de uma terceira 

dimensão de curto prazo, designadamente, a remuneração baseada no desempenho.  

 

O Relatório da “European Foundation for the improvement of living and working 

conditions” (2002) enfatiza os impactos da organização do trabalho e da tecnologia 

sobre a saúde e bem-estar dos trabalhadores. O Relatório é referente a um inquérito 

realizado em 2000 sobre as condições de vida no trabalho. Neste, distinguem-se os 

conceitos de organização do trabalho e de tecnologia como duas dimensões do 

contexto de trabalho que têm impactos diferenciados sobre a saúde e bem-estar dos 

trabalhadores. Os empregos são operacionalizados segundo quatro contextos de 

organização do trabalho: (1) organização do trabalho activo: os trabalhadores 

experienciam simultaneamente um elevado grau de exigência e oportunidades para 

controlar essas mesmas exigências; (2) organização do trabalho passivo: os 

trabalhadores experienciam um baixo nível de exigência mas não possuem qualquer 

tipo de controlo sobre as mudanças no seu trabalho; (3) organização do trabalho de 

elevada tensão: os trabalhadores experienciam elevados níveis de exigência mas não 

têm forma de controlar o que acontece no seu trabalho, tendo que se adaptar 

passivamente às mudanças sucessivas e por vezes conflituosas; (4) organização do 

trabalho de baixa tensão: os trabalhadores experienciam baixos níveis de exigências 

para as quais detêm controlo suficiente para resolvê-las. A tecnologia é 

operacionalizada em duas dimensões, nomeadamente, as “novas tecnologias” e as 

“tecnologias de máquina”. 

 

Tal como foi constatado no estudo mencionado no relatório anterior, neste estudo 

constatou-se que a intensidade do trabalho tem aumentado em todos os Estados 

Membros da União Europeia. Em geral, de acordo com os resultados obtidos, os 

trabalhadores trabalham mais depressa e têm prazos mais curtos. A maior autonomia 

detida na execução das actividades não compensa o aumento da intensidade da carga 

de trabalho, o que significa que cada vez mais se encontram em situações de elevada 

tensão. As situações de elevada tensão estão relacionadas ao stress, a problemas 

musculares e à baixa satisfação no trabalho por oposição às de baixa tensão que se 

encontram pouco relacionadas com os problemas de saúde. As situações activas 

estão associadas a oportunidades de aprendizagem.  
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Quanto à utilização da tecnologia, o estudo constatou que as “novas tecnologias” têm 

menos efeitos negativos sobre a saúde, isto é, encontram-se associadas a menos 

problemas de saúde. As “novas tecnologias” estão mais associadas à aquisição e 

desenvolvimento de competências, bem como ao acesso à formação e às actividades 

culturais, desportivas e de laser, fora do contexto de trabalho. As “tecnologias de 

máquina” têm mais efeitos negativos sobre a saúde, isto é, estão associadas a mais 

problemas de saúde, como sejam as doenças musculares e alergias. Estas, 

proporcionam uma menor satisfação no trabalho e menos oportunidades de 

desenvolvimento das competências requeridas.  

 

O Relatório da “European Comission Directorate General for Employment and Social 

Affairs” (2002), discute os comportamentos das organizações relativamente às 

mudanças e, mais especificamente, à adopção de novas formas de organização do 

trabalho. Partindo dos pressupostos que o conceito de “novas formas de organização 

do trabalho” engloba um conjunto alargado de mudanças organizacionais e que não 

existe um tipo de organização ideal ou uma combinação ideal de novas formas de 

organização do trabalho, o conceito é operacionalizado de acordo com três 

dimensões: (1) o modo como o trabalho é organizado ao nível operacional; (2) o modo 

como o trabalho é coordenado; (3) as políticas e práticas de gestão de recursos 

humanos que o suportam. O Relatório tem como base um estudo que analisou o modo 

como as organizações utilizavam as novas formas de organização do trabalho. Foram 

identificados três tipos de organizações, nomeadamente: (1) as Não Utilizadoras; (2) 

as Utilizadoras Parciais ou de Transição (Não Sistémicas); (3) as Utilizadoras ou 

Utilizadoras Sistémicas. Entendam-se as últimas, as Utilizadoras Sistémicas, como as 

organizações que conjugam as três dimensões das novas formas de organização do 

trabalho supra-citadas. Os resultados do estudo revelaram que 60% das organizações 

com mais de 50 trabalhadores eram Utilizadoras, sendo 10% Utilizadoras Sistémicas. 

A maioria das organizações eram Utilizadoras parciais (50%), e 40% Não Utilizadoras.  

 

O estudo revelou, ainda, que as organizações Não Utilizadoras eram de dois tipos. O 

primeiro tipo de organizações é composto por aquelas que rejeitam a adopção de 

novas formas de organização do trabalho “sem grandes considerações”. O Relatório 

aponta como razões para esta atitude: a percepção que as novas formas de 

organização do trabalho não são necessárias para satisfazer as necessidades dos 
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clientes; a oposição da gestão de topo; a simples inércia e/ou o desconhecimento dos 

benefícios que estas permitem. O segundo tipo de organizações é composto por 

aquelas que rejeitam a utilização de novas formas de organização do trabalho por 

razões mais racionais, isto é, por razões de natureza estratégica e de custo-benefício. 

Estas razões podem ser externas e/ou internas. As razões externas são, por exemplo, 

a percepção de que estas não são necessárias para satisfazer as exigências dos 

clientes. As razões internas podem ser associadas: a factores culturais, como, por 

exemplo, a percepção de que as novas formas de organização do trabalho não se 

coadunam com o modo de “fazer as coisas” na organização; a factores estratégicos 

que se prendem com a dificuldade de ajustar as novas formas de organização do 

trabalho à estratégia da organização, a falta de mão-de-obra e/ou a incerteza 

relativamente aos benefícios que estas novas formas de organização de trabalho 

proporcionam. 

 

De acordo com o Relatório, as organizações Utilizadoras, que se distinguem em 

Sistémicas e Não Sistémicas ou de Transição, confrontam-se igualmente com alguns 

obstáculos que se prendem com os factores: a comunicação organizacional; o 

compromisso; a incapacidade de liderança da gestão de topo; a falta de flexibilidade 

para implementar o processo de mudança; a dificuldade em medir o progresso dessa 

mudança. No estudo constatou-se que a utilização das novas formas de organização 

do trabalho é maior em grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores) do que 

em médias e pequenas empresas, sendo a diferença entre as grandes e as médias e 

pequenas organizações mais significativa quando comparada a utilização sistémica e 

não sistémica. Embora os grupos tendam a funcionar da mesma forma em Utilizadores 

Sistémicos e Não Sistémicos, os modos de coordenação são distintos. Nos 

Utilizadores Sistémicos constatou-se que existia maior descentralização e que estes 

utilizavam mais a combinação de indicadores financeiros e não financeiros na 

avaliação do desempenho e havia uma maior divulgação da informação sobre o 

desempenho. No que respeita às diferenças entre países, o estudo revelou que os 

países nórdicos eram os que utilizavam mais as novas formas de organização do 

trabalho, sobretudo de forma sistémica, e os do Benelux os que utilizavam menos as 

novas formas de organização do trabalho.  
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O Relatório da Conferência da Presidência da União Europeia (2003), intitulado “New 

Forms of Work Organziation”, reitera algumas orientações de “O Livro Verde para a 

Sociedade da Informação em Portugal” (1997). O documento defende a introdução 

das novas formas de trabalho tendo subjacente os pressupostos das teorias que se 

enquadram na perspectiva do “best-fit”. Esta perspectiva é denunciada em três pontos 

do discurso, nomeadamente, na assumpção que as pessoas são o principal activo 

estratégico para garantir a obtenção de vantagens competitivas; na ênfase colocada 

na necessidade de introdução de “situações de trabalho” de “elevado desempenho” e 

“elevado compromisso” e na preconização de “boas práticas”, salientando que estas 

últimas devem ser introduzidas de forma sistémica ou integrada. Preconiza como 

“boas práticas”: o trabalho em equipa; a resolução de problemas em conjunto; os 

sistemas de avaliação de desempenho baseados nos resultados; o trabalho flexível; a 

criação de estruturas que permitam uma maior comunicação e difusão da informação; 

o fomento da confiança; a alteração dos sistemas de remuneração; a reconstrução do 

job design.  

 

Partindo do pressuposto que a modernização da organização do trabalho é 

inseparável da constante antecipação das mudanças tecnológicas e económicas, o 

Relatório preconiza que a modernização se deve orientar para a participação e 

adaptação dos actores envolvidos nos processos de mudança. Deve-se, também, 

garantir a qualidade do ambiente, como forma de promover a saúde e bem-estar dos 

trabalhadores, bem como a igualdade de oportunidades, a diversidade e a inclusão 

social. Reforça a necessidade de uma maior difusão das novas formas de organização 

do trabalho e apresenta cinco orientações estratégicas para uma implementação mais 

alargada dessas novas formas de organização do trabalho. A primeira, é a de 

conceber uma variedade de modelos que tenham correspondência com os diferentes 

tipos de trabalho. A segunda, é a perspectiva da introdução das novas formas de 

organização do trabalho a longo prazo, pois parte do pressuposto que alguns modelos 

podem levar anos a implementar. A terceira, é a criação de uma estratégia integrativa 

que coordene as potencialidades dos recursos humanos com a tecnologia e as 

exigências do mercado. A quarta, é a participação alargada dos trabalhadores. A 

quinta, é a concordância e a negociação entre os empregadores, os trabalhadores e 

os seus representantes. 
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O “Livro Branco para as Relações Laborais” (2007) apresenta os resultados de um 

estudo sobre a situação portuguesa no que respeita à adopção de novos modelos 

organizacionais e de organização do trabalho. Segundo este relatório, a situação 

portuguesa é fortemente contrastante com a tendência de evolução registada nos 

países que se têm revelado mais competitivos e alguns deles socialmente mais 

equilibrados, apontando como principal factor de atraso os baixos níveis de 

participação dos trabalhadores na organização do trabalho. Comparativamente a 

outros países, em Portugal, os trabalhadores têm um trabalho regular, distribuído 

pelos dias da semana, com horário fixo e pouco recurso ao trabalho por turnos. Se por 

um lado, os trabalhadores portugueses se encontram, comparativamente aos dos 

outros países, menos afectado por “horas de trabalho anti-social”, por outro, a falta de 

flexibilidade temporal limita-os na conciliação do trabalho com outras actividades.  

 

Quanto ao conteúdo do trabalho, o estudo revelou que em Portugal o trabalho se 

caracterizava por um grau mais elevado de tarefas monótonas e com menor grau de 

complexidade. O recurso à rotação das tarefas e a difusão do trabalho em equipa 

também era menor do que nos outros países. Revela, ainda, que embora os 

trabalhadores se auto-avaliem como podendo pôr em prática as suas ideias no 

trabalho, a liberdade de escolha destes era limitada, sendo a liberdade de escolha 

mais baixa no que respeita à escolha dos colegas. Em suma, o trabalho em Portugal, 

comparativamente a outros países, oferecia menores oportunidades de participação e 

de aprendizagem.  

 

Em síntese, nos diferentes discursos ou perspectivas apresentadas, nomeadamente 

as orientações institucionais ou dos organismos públicos, bem como as perspectivas 

da Gestão e da Sociologia, encontram-se implícitos dois pressupostos relativamente à 

emergência de um novo modelo organizacional mais flexível e participativo como 

sejam: (1) a sua natureza contingente face ao aumento da concorrência económica e 

da incerteza da envolvente externa; (2) a importância do factor tecnológico, 

preconizando-se que a utilização das novas tecnologias de informação permite a 

descentralização e a simplificação das estruturas organizacionais e a qualificação de 

todos os trabalhadores da organização, uma vez que a automatização das tarefas 

rotineiras os liberta para as tarefas “mais inteligentes”.  
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De acordo com o primeiro pressuposto, a emergência do modelo de organização 

flexível pode ser enquadrada numa perspectiva contingencial ou numa perspectiva 

evolucionista. A primeira, a perspectiva contingencial, defende os princípios 

enunciados pela abordagem de Burns e Stalker (1966) e preconiza o modelo de 

organização flexível, entendido como um modelo orgânico, como o modelo mais 

adequado para responder às exigências das envolventes dinâmicas e incertas. A 

segunda, a perspectiva evolucionista, defende o modelo de organização flexível como 

sendo um modelo mais evoluído e melhor para resolver os problemas de adaptação e 

inovação, independentemente da envolvente (Heckscher e Applegate, 1994). O 

segundo pressuposto está muito associado ao discurso de difusão das novas 

tecnologias e parece denunciar a tendência para um certo determinismo tecnológico, 

quando enfatiza o papel central das tecnologias no modelo de organização flexível. 

Contudo, este pressuposto vem reforçar a queda do “the one best way”, pois é 

inspirado na abordagem sócio-técnica, que preconiza que para uma mesma tecnologia 

podem existir diferentes alternativas relativamente às “modalidades de organização” 

(Orstman, 1984). Mais, defende que as organizações e os trabalhadores não são 

assimiladores passivos e, consequentemente, no limite podem não aceitar ou mesmo 

rejeitar as inovações tecnológicas (Burns e Flam, 1987; Fischer, 1985; Lyon, 1992 et 

al.; Citados in Simões, 1996), vindo nesse sentido reforçar a queda do “the one best 

way”. 

 

 

3.2. Os novos modelos de organização do trabalho 

 

Nos discursos e/ou abordagens apresentadas parece ser consensual que a 

flexibilização dos modelos organizacionais implica uma articulação entre as 

capacidades dos trabalhadores e as potencialidades oferecidas pelas novas 

tecnologias. A refutação do determinismo tecnológico é tão consensual como o 

reconhecimento da importância das novas tecnologias nos processos de 

modernização organizacional e social. Admite-se que as novas tecnologias não 

determinam os processos de modernização, mas são indissociáveis desses mesmos 

processos. Neste subcapítulo apresentam-se algumas das abordagens que enfatizam 
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o papel da tecnologia. Procura-se compreender quais as conceptualizações que 

contêm o papel da tecnologia e as suas implicações nas práticas de gestão de 

recursos humanos. 

 

O reconhecimento do papel da tecnologia na modernização das organizações e nas 

alterações do trabalho não é recente. O papel da tecnologia é enfatizado quer pela 

abordagem sócio-técnica, descrita anteriormente, quer pela abordagem contingencial, 

destacando-se nesta última os estudos pioneiros de Woodward (1977), bem como de 

Perrow (1981) e de Thompson (1976), que enfatizam a tecnologia como factor de 

contingência. Os estudos mais recentes, refutando o determinismo tecnológico e 

seguindo uma perspectiva contingencial, têm colocado a ênfase no papel das novas 

tecnologias como factor-chave de flexibilidade e de competitividade, bem como factor 

potenciador do desenvolvimento de novas competências individuais e organizacionais.  

 

3.2.1. A tecnologia como factor de contingência: as abordagens de Woodward, 

Perrow e Thompson 

 

Os autores da abordagem contingencial apresentam-se como referência obrigatória 

para compreender a forma como a tecnologia tem sido conceptualizada e qual o seu 

papel no funcionamento da organização. O modelo de Woodward (1977) é um modelo 

representativo desta abordagem e do determinismo tecnológico. A autora defende que 

nos estudos que realizou, constatou que o funcionamento da organização dependia do 

ajustamento do modelo organizacional ao determinismo estrutural das tecnologias de 

produção. Não encontrou uma correlação entre o funcionamento interno das empresas 

com factores como: a dimensão da empresa; o tipo de administração; a história e os 

objectivos; o sector de actividade. Neste “ajustamento” entre modelo organizacional e 

a tecnologia encontra-se presente quer a defesa da perspectiva contingencial quer do 

determinismo tecnológico. 

 

Woodward (1977) identificou três tipos de produção, nomeadamente: a produção 

unitária; produção em massa; a produção de processo contínuo. Constatou que os três 

tipos de produção influenciavam de forma distinta os aspectos estruturais internos da 

organização e, mais especificamente, as funções de marketing, desenvolvimento e 
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produção. Na produção unitária, a primeira fase do ciclo era o marketing, a segunda a 

investigação e o desenvolvimento dos métodos e técnicas de produção e a terceira a 

produção propriamente dita. Neste modelo, a autora encontrou estruturas 

organizacionais com as seguintes características: poucos níveis hierárquicos; pouca 

autoridade; baixa centralização; predominância da comunicação informal; pouca 

padronização do processo produtivo; mão-de-obra com elevada qualificação; poucos 

quadros técnicos e chefias administrativas.  

 

No modelo de produção em massa, tendo por base a estabilidade e homogeneidade 

da procura, a quantidade e a qualidade do produto são determinadas pelo próprio 

processo produtivo e, consequentemente, a primeira fase do processo era o 

planeamento da produção, seguida da fase da produção e por último do marketing. 

Nestas empresas o processo produtivo era padronizado e automatizado, sendo as 

tarefas rotineiras. A especialização das tarefas requeria mão-de-obra pouco 

qualificada e um grande número de quadros técnicos intermédios. Nas empresas com 

este modelo encontrou estruturas hierarquizadas e burocratizada, sendo o poder 

centralizado com a formalização da autoridade.  

 

No modelo de produção em processo o seu ciclo de produção partia da investigação e 

desenvolvimento de técnicas e métodos de produção, seguindo-se o marketing e por 

último a produção. Os departamentos de produção, marketing e pesquisa não 

necessitavam de uma grande coordenação, pois, possuíam uma certa autonomia. 

Tratando-se de um modelo produtivo com um elevado grau de padronização e 

automatização, uma vez que se insere num contexto de grande previsibilidade e 

estabilidade, segundo a autora, este tipo de organização requeria mão-de-obra 

qualificada e um conjunto de técnicos intermédios para coordenar e controlar as 

operações técnicas difíceis. As relações hierárquicas entre os vários departamentos 

eram quase inexistentes, existindo um corpo de administrativos flexíveis que 

relacionava, em cada departamento, as estruturas hierárquicas intermédias com as 

superiores. A comunicação era ascendente e descendente, formal e informal, 

permitindo a flexibilidade e a participação da mão-de-obra qualificada. 
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O modelo de Perrow (1981) relaciona o ambiente externo e as tecnologias com as 

estruturas e objectivos organizacionais. A tecnologia é entendida em extensão e em 

profundidade, o que significa que o conceito inclui: (1) os equipamentos e as 

máquinas, que são uma parte substancial do processo produtivo; (2) as matérias-

primas, de características materiais, humanas e simbólicas, ligadas às operações 

técnicas e à pesquisa relacionadas com o processo produtivo. Perrow (1981), parte do 

pressuposto que para qualquer tipo de trabalho existe uma tecnologia específica, e 

descreve quatro tipos de organizações: (1) artesanato; (2) ausência de rotina; (3) 

engenharia; (4) rotina. Os tipos de organização distinguem-se no grau de liberdade de 

acção e poder dos diferentes grupos, no grau de coordenação e no tipo de supervisão. 

 

No modelo de artesanato existe pouca interdependência entre grupos e pouca 

liberdade de acção dos grupos de nível médio e de nível base. No grupo de nível 

médio existe pouco exercício do poder, sendo a coordenação planeada com pouca 

interdependência dos membros que a compõem. A supervisão é descentralizada e é 

realizada através de feedback. No modelo da “ausência de rotina” existe uma grande 

liberdade de acção e de exercício de poder dos grupos de nível médio e de nível base. 

A coordenação nos grupos de nível médio é realizada através de feedback e nos 

grupos de nível base existe uma coordenação interna elevada com supervisão flexível. 

Existe uma grande interdependência entre grupos do mesmo nível. No modelo de 

engenharia existe forte liberdade de acção e de exercício do poder dos grupos de nível 

médio. A coordenação, tal como no modelo anterior, também é realizada através de 

feedback, mas a interdependência entre grupos é fraca. Os grupos do nível da base 

têm pouco poder e pouca liberdade de acção, sendo a coordenação planeada com 

supervisão flexível e centralizada. A interdependência entre grupos deste nível é fraca; 

a supervisão é flexível e centralizada. No modelo de rotina encontram-se as 

características das organizações burocráticas, como sejam, a fraca liberdade de 

acção, o exercício do poder é forte para os grupos de nível médio, sendo a 

coordenação interna nos grupos planeada e a interdependência entre os grupos fraca. 

A liberdade de acção e o exercício do poder é pouco expressivo nos grupos de nível 

de base, sendo a supervisão formal e centralizada. 

 

Thompson (1976) apresenta uma abordagem contingencial menos determinista do que 

as abordagens de Woodward (1977) e de Perrow (1981). O autor estudou as relações 
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entre as contingências do ambiente externo e das tecnologias sobre as configurações 

estruturais e sobre o comportamento dos grupos e dos indivíduos que nelas 

interagem. Segundo Thompson (1976) a tecnologia pode explicar a dinâmica das 

organizações, pois esta depende da associação entre os resultados pretendidos e os 

meios técnicos necessários para os atingir. Preconiza que perante uma determinada 

contingência tecnológica é possível desenvolver uma dinâmica organizacional, que 

integre os diferentes recursos (humanos, materiais, técnicos e financeiros) e que seja 

orientada por objectivos, estratégias e pelo processo de tomada decisão. O carácter 

menos determinista da proposta de Thompson (1976) é enfatizado na preconização 

que o desenvolvimento dessa dinâmica permite a construção de uma identidade 

organizacional.  

 

Partindo da análise de diferentes dinâmicas organizacionais, Thompson (1976) define 

um modelo com três tipologias tecnológicas. Estas, têm subjacentes os procedimentos 

de trabalho e as operações técnicas requeridas para a execução de tarefa, tendo sido 

designadas como: (1) tecnologia de elos ou em sequência (as linhas de montagem); 

(2) tecnologia mediadora (padronização de acordo com os clientes e adequada a 

tarefas pouco complexas e altamente formalizadas); (3) tecnologia intensiva (elevada 

especificidade de acordo com as exigências dos cliente e adequada a tarefas de 

elevada complexidade e baixa formalização). 

 

3.2.2. Os impactos das novas tecnologias nos modelos e práticas de trabalho 

 

A difusão das novas tecnologias e a forma diferenciada como estas têm sido 

introduzidas nas organizações reforça, por um lado, a queda do “the one best way” e, 

por outro lado, enfatiza que as formas de introdução e utilização das novas 

tecnologias, bem como as implicações que têm sobre as práticas de trabalho e de 

gestão de recursos humanos, são modeladas pelos factores específicos do contexto 

organizacional. Conforme referido anteriormente, as diferentes formas de utilização 

das novas tecnologias em diferentes modelos e práticas de trabalho denunciam 

diferentes conceptualizações sobre as mesmas, bem como diferentes concepções de 

organização e diferentes opções estratégicas. A utilização das novas tecnologias 

numa grande diversidade de modelos e os impactos destes sobre as práticas 
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salientam, também, as diferentes concepções de organização, as diferentes 

conceptualizações sobre a tecnologia, bem como as diferentes opções estratégicas 

das organizações (Morton, 1992; Schein, 1992; Kovács, 1998b). 

 

Morton (1992) e Schein (1992) defendem que as concepções da gestão de topo sobre 

as novas tecnologias são um factor-chave no seu modo de introdução e utilização. Os 

autores identificaram concepções que os “Chief Executive Officers” (Presidentes 

Executivos dos Conselhos de Administração) têm sobre as tecnologias e que se 

traduzem em três perspectivas de utilização, nomeadamente, para (1) automatizar, a 

introdução das novas tecnologias tem como objectivo reduzir os custos de mão-de-

obra ao nível produtivo; (2) informatizar, as novas tecnologias são introduzidas para 

melhorar o controlo dos trabalhadores (informatização ascendente) ou para dotar os 

trabalhadores de maior poder e capacidade de decisão e autonomia (informatização 

descendente; (3) transformar, as novas tecnologias são introduzidas para transformar 

e mudar o clima (esta perspectiva é a menos frequente). 

 

Kovács (1998b) identificou quatro opções estratégicas das organizações no que 

respeita à introdução e utilização das novas tecnologias de informação. Estas quatro 

opções estratégicas representam diferentes conceptualizações do modelo de 

organização flexível e, consequentemente, diferentes implicações sobre as práticas de 

trabalho e de gestão de recursos humanos. As quatro opções estratégicas 

identificadas foram (Kovács, 1998b:11-12): 1) “a estratégia de redução de custos, 

sobretudo da mão-de-obra”; 2) “a estratégia de inovação “tecnocêntrica””; 3) “a 

estratégia de inovação inspirada na lean production”; 4) “a estratégia de inovação 

“antropocêntrica”, centrada nas pessoas e na organização”.  

 

As duas primeiras opções estratégicas representam o que Messine (1987, Cit. in 

Kovács et al., 1994a) designa por "taylorismo informático" e encontram-se em 

organizações com estratégias reactivas ou adaptativas, que tendem a ignorar o 

dinamismo do mercado (Moura, 1997). Os processos de modernização tecnológica 

têm poucos impactos nas práticas de gestão de recursos humanos e no 

desenvolvimento de competências, na medida em que se perpetua a concepção 

dualista da organização, isto é, a dicotomia entre a concepção/programação/ 
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planeamento e a execução. O trabalho pobre e uma intensificação do controlo e da 

autoridade são inibidores do desenvolvimento de competências e/ou de 

aprendizagem, bem como conduzem, em alguns casos, à desqualificação de 

trabalhadores que anteriormente realizavam trabalho mais qualificado.  

 

Estes tipos de opções estratégias vêm reforçar a existência de uma “cultura de regras” 

(Quinn e Cameron, 1983), que caracteriza o modelo tradicional. Neste contexto, a 

flexibilidade organizacional é traduzida como flexibilidade numérica, recorrendo estas 

organizações à contratação a termo ou ao trabalho temporário de mão-de-obra não 

qualificada (Parente et al., 2001; Kovács, 2002), havendo também uma tendência das 

mesmas para a externalização de algumas actividades. Quanto às práticas de gestão 

de recursos humanos, a tendência é para a perpetuação da gestão tradicional e/ou 

“administração do pessoal” (Besseyre des Horts, 1987), imediatista e utilitarista 

(Parente et al., 2001). Nestas empresas, conforme referido, privilegia-se o 

recrutamento de pessoal não qualificado ao qual são atribuídas remunerações baixas 

e pouca formação profissional. Esta última, quando ministrada, tende a ser de carácter 

utilitarista e imediatista, ou seja, meramente reactiva, sem qualquer impacto sobre as 

trajectórias profissionais internas dos trabalhadores (Parente, 1998). Tem, também, 

pouca ou nenhuma correspondência directa com outras práticas de gestão de 

recursos humanos.  

 

Este tipo de opções estratégicas “reactivas” podem vir a constituir-se como uma 

ameaça, não só para os trabalhadores, como também para as empresas, no médio e 

longo prazo. No que respeita aos trabalhadores, entendam-se aqui os trabalhadores 

com identidades profissionais de exclusão, isto é, assentes em saberes práticos 

(Dubar, 1997), e os trabalhadores com identidades de ofício, isto é, assentes em 

saberes profissionais (Dubar, 1997), que perante os processos de automatização se 

tornam obsoletos ou, em muitos casos, meros vigilantes dos equipamentos (Kovács, 

1994; Almeida et al., 2000). No que respeita às empresas, estas poderão ver o seu 

desenvolvimento comprometido, pois, o recurso à flexibilidade numérica e a 

desvalorização dos recursos humanos poderão não só inibir o desenvolvimento dos 

trabalhadores mas também a criação de um sentimento de pertença e de lealdade 

para com a organização, o que impossibilita a criação de condições para a emergência 

de uma cultura de inovação e de qualidade (Kovács, 1999). A opção de “fazer mais 
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com menos”, através da redução do emprego e a contratação de pessoal com maior 

nível de habilitação escolar e de qualificação, pode levar à perda da “memória 

colectiva” (perda de conhecimentos tácitos acumulados) e ao enfraquecimento da sua 

cultura, comprometendo com isso o sucesso da organização (Kovács, 1999).  

 

A terceira e quarta opções estratégicas, a “lean production” e os modelos 

“antropocêntricos de produção” (Kovács, 1998b), representam os dois grandes 

modelos de produção alternativos ao modelo “taylorista”. Estes modelos pressupõem o 

recurso quer à flexibilidade quantitativa ou numérica quer à flexibilidade qualitativa 

e/ou funcional (aumento da qualificação, polivalência e adaptabilidade). Sublinhe-se 

que a referência a determinado modelo produtivo é referente a um modelo tipo, que 

pode ser definido como um conjunto de práticas sistematizadas e que pode ser 

identificado no interior dos processos de fabrico (Castilho, 1998). Apesar de 

defenderem certos princípios antropocêntricos, nomeadamente, o emprego de 

recursos humanos qualificados e o trabalho em equipa, os dois modelos possuem 

diferenças ao nível dos objectivos e da forma como conceptualizam a organização. 

Estas diferenças têm implicações diferentes nas práticas de gestão de recursos 

humanos, bem como no desenvolvimento de competências. 

 

Genericamente, o modelo de “lean production” (produção magra), designação 

sugerida por Womack et al. (1990), assenta nos seguintes factores: (1) implantação da 

produção ligeira recorrendo, entre outros, ao just-in-time e à estandardização dos 

processos e tempos de trabalho; (2) imposição do objectivo da “Qualidade Total” 

(produção com zero defeitos); (3) envolvimento e responsabilização dos trabalhadores 

ao nível da execução através da introdução do trabalho em equipa e de grupos de 

resolução de problemas; (4) gestão pela cultura de empresa; (5) participação de 

grupos de empresas em regime de contratação com o núcleo empresarial central. Este 

modelo apresenta um conjunto de ambiguidades decorrentes da transposição de um 

modelo que se apresenta coerente com a cultura japonesa, nomeadamente, no que 

respeita à elevada distância do poder e ao colectivismo (Hofstede, 1990), para 

contextos ocidentais (Berggren, 1993). Tem sido operacionalizado como um modelo 

de “racionalização flexível”, que conjuga um conjunto de práticas aparentemente 

incongruentes, como sejam, o trabalho em equipa, a promoção do recrutamento de 

trabalhadores qualificados e polivalentes, os mecanismos de participação activa no 



138 

 

trabalho com o layout do trabalho em linha de montagem, a elevada formalização e 

estruturação dos objectivos em função do mercado. 

 

O trabalho em linha de montagem e/ou individualizado e a noção de trabalho em 

equipa são conciliáveis neste modelo no que se designa de “kaizen” (melhoramento 

contínuo). O que significa que a participação e o trabalho em equipa são 

conceptualizados como práticas individuais e colectivas para a obtenção de feedback 

sobre o processo de produção e o produto. Consequentemente, apesar de o trabalho 

em equipa exigir um conjunto mais vasto de competências, não exige propriamente 

polivalência dos trabalhadores, uma vez que estes estão confinados a postos de 

trabalho pré-definidos e altamente formalizados. Os trabalhadores têm um grau de 

autonomia restrito, imposta pela aceitação da elevada distância do poder (Hofstede, 

1990), não podendo participar em todos os momentos e decisões do processo de 

produção, pois, a participação só abrange a produção e não os fins organizacionais. 

 

Assim, o conceito de equipa estruturada em torno de um líder, assenta mais na 

interdependência de tarefas do que numa conceptualização modular do trabalho 

(Stoleroff e Casaca, 1996), o que, aliado à elevada formalização, poderá constituir-se 

como um factor impeditivo da formação de verdadeiras comunidades de prática 

(Brown e Duguid, 1994; e Wenger, 1998; 2001), que pressupõem a interdependência e 

a transferência de saberes formais e tácitos. Contudo, a formação de base mais 

elevada e a identidade construída sobre saberes teóricos destes trabalhadores poderá 

eventualmente conferir-lhes maiores possibilidades de mobilidade (sobretudo externa) 

e de aprendizagem no e/ou fora do trabalho (Dubar, 1997). A clara orientação para os 

resultados e a gestão por objectivos permite enquadrar o modelo “lean” no conceito de 

“gestão do pessoal” (Besseyre des Horts, 1987), pois esse conceito contém uma 

conceptualização ambivalente do pessoal como um custo ou como um recurso.  

 

A quarta estratégia (ou modelo) é inspirada na corrente sócio-técnica. Os “sistemas 

antropocêntricos de produção” preconizam a integração entre os recursos humanos 

qualificados e polivalentes e as novas tecnologias de informação, no sentido das 

segundas serem desenhadas e desenvolvidas para servir os primeiros. Pressupõem 

uma gestão participativa e descentralizada que tem subjacente uma visão holística da 
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organização com a organização do trabalho em equipas semi-autónomas (Kovács, 

1998a). Este modelo constitui-se como um modelo de organização do trabalho 

facilitador da aprendizagem e da criação de comunidades de prática, pois permite 

integrar as funções manuais e intelectuais e os conhecimentos tácitos e formais.  

 

No que respeita às culturas que preconizam e/ou promovem, o modelo “lean 

production” promove uma cultura dos “objectivos racionais” e o modelo dos “sistemas 

antropocêntricos de produção” uma cultura dos “sistemas abertos” (Quinn e Cameron, 

1983). Ambos definem culturas orientadas para o exterior, mas o primeiro centra-se 

sobre o controlo e é representativo de uma atitude empresarial pré-activa, enquanto o 

segundo centra-se sobre a flexibilidade/polivalência dos recursos humanos, e é 

representativo de uma atitude pró-activa (Moura, 1997). Nesse sentido, os dois 

modelos representam as duas perspectivas referidas no capítulo anterior, sobre a 

flexibilidade, nomeadamente, a externa e interna. O modelo dos “sistemas 

antropocêntricos de produção” implica uma ruptura paradigmática quer no que respeita 

ao desenho e utilização da tecnologia quer no que respeita às práticas de gestão de 

recursos humanos, bem como às metodologias de análise dos empregos. A 

preconização do trabalho em equipa e da participação dos trabalhadores na “situação 

de trabalho” implica um investimento não só na formação e desenvolvimento de 

competências, como também vem impor uma nova análise dos empregos centrada 

mais no indivíduo, isto é, nas competências que ele mobiliza, do que na descrição da 

função. Mandon (1990) classifica esta ruptura na análise dos empregos como a 

evolução da OCT, centrada na descrição e análise do posto de trabalho, para uma 

análise sistémica do emprego, cuja unidade de análise é a situação do trabalho, que 

tem subjacente a abordagem sócio-técnica e sócio-produtiva. Por competências, 

entendam-se os conhecimentos e capacidades que o trabalhador mobiliza numa 

situação de trabalho (Mandon, 1990; Boterf, 1994). Estas competências passam assim 

a ser o indicador base para as diferentes práticas de gestão de recursos humanos 

(Mitrani et al., 1994; Gomes, 1999).  

 

Comparando os dois modelos supra citados, não é difícil levantar hipóteses para a 

rápida difusão do modelo japonês e as dificuldades com que se confronta a difusão e 

implementação dos “sistemas antropocêntricos de produção”. A hipótese mais óbvia 

dessas dificuldades parece ser a mudança de paradigma organizacional e/ou 
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exigência de “double loop learning” (Argyris, 1992) que os sistemas antropocêntricos 

requerem, pois, face ao modelo tradicional, requerem uma nova conceptualização da 

organização, dos recursos humanos e da tecnologia. O modelo de “lean production”, 

ao apostar na “racionalização flexível” com uma forte orientação para o mercado, bem 

como na subjugação do factor humano ao factor tecnológico, vem confirmar e permitir 

a perpetuação dos modelos implícitos (as teorias em uso) da elite da gestão. Permite, 

também, legitimar um conjunto de práticas de gestão de recursos humanos que 

parecem pouco integradas e incoerentes com o modelo participativo e de 

desenvolvimento dos trabalhadores, de que é exemplo o recurso à flexibilidade 

numérica. Sublinhe-se que a participação e o compromisso dos trabalhadores são 

entendidos numa lógica (instrumental) de competitividade e não de melhoria das 

condições de trabalho (Kovács, 1998c). Estes factores parecem explicar o facto deste 

modelo se ter tornado o modelo alternativo dominante e as dificuldades de difusão do 

modelo dos “sistemas antropocêntricos de produção”. Na opinião aqui expressa, 

considera-se que essas dificuldades resultam tanto das exigências de uma ruptura 

paradigmática ao nível da gestão de topo como dos condicionalismos estruturais. 

 

As primeiras três opções estratégicas, a de redução de custos de mão-de-obra, a 

opção “tecnocêntrica” e a de “lean production”, são, apesar das diferenças entre elas, 

as opções mais difundidas e implementadas pelas empresas portuguesas (Parente et 

al., 2001). Num estudo anterior, Kovács (1992) encontrou os “sistemas 

antropocêntricos de produção” em Portugal apenas em pequenas empresas de 

produção de protótipos e/ou de pequenas séries. A autora apontou como dificuldades 

para a introdução destes: (1) a falta de qualificação e formação dos trabalhadores, 

reforçada por políticas racionalistas de baixos salários e desprezo do seu potencial; (2) 

a falta de formação psicossocial da gestão de topo que lhes dá pouco “insight” sobre o 

mercado, a resolução de problemas e a gestão de recursos humanos e leva a reforçar 

a perspectiva “tecnocêntrica”; (3) a ausência de participação dos trabalhadores nas 

fases de planeamento, introdução e implementação das novas tecnologias de 

informação. A ausência de participação dos trabalhadores portugueses foi, também, 

constatada pelo estudo realizado pela Fundação Europeia para a Melhoria de 

Condições de Vida no Trabalho (Gill et al., 1993). Neste estudo, Portugal apresentou 

os valores mais baixos da então Comunidade Europeia, em relação à participação 

nestas três fases. A fraca participação dos trabalhadores portugueses, conforme 
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referido atrás, foi também constatada no estudo referido no Livro Branco das Relações 

Laborais de 2007, bem como a fraca difusão do trabalho em equipa em Portugal. 

 

À semelhança de Kovács (1998b), Lorenz e Valeyre (2004), num estudo sobre as 

mudanças organizacionais em 15 países da União Europeia, encontraram quatro tipos 

de sistemas de organização do trabalho, nomeadamente: (1) modelos de organização 

do trabalho tradicionais; (2) modelos de organização do trabalho “tayloristas”; (3) 

modelos de organização do trabalho “lean”; (4) os modelos “learning forms” (modelos 

de aprendizagem). Os diferentes sistemas resultavam da interacção de um conjunto 

de factores, designadamente: o sector de actividade; a dimensão da organização; as 

características demográficas; as práticas de formação e os sistemas de remuneração; 

as características do mercado de trabalho; o contexto nacional. Ao cruzarem os quatro 

tipos de modelos com o sector de actividade, Lorenz e Valeyre (2004) verificaram que 

os modelos “taylorista” e tradicional estavam mais presentes nos sectores do têxtil, 

vestuário e restauração e em empresas de maior dimensão. Estas, caracterizavam-se 

pela pouca representatividade dos gestores, engenheiros e técnicos na estrutura 

organizacional e por uma base alargada constituída por operários não qualificados. Os 

trabalhadores nestas empresas possuíam menor antiguidade na empresa do que nos 

outros dois modelos. Constataram que o modelo “lean” estava mais difundido no 

sector da produção e em empresas de média e grande dimensão. Nestas empresas, 

havia maior predominância do sexo masculino e uma menor representatividade dos 

gestores, engenheiros e técnicos na estrutura organizacional do que no modelo de 

aprendizagem, mas superior à encontrada nos modelos tradicional e “taylorista”. O 

modelo de aprendizagem estava mais presente no sector dos serviços, seguros, gás e 

electricidade e em empresas com uma dimensão menor comparativamente às dos 

outros modelos. Nestas empresas com o modelo de aprendizagem, os empregados 

eram mais velhos e possuíam maior antiguidade na empresa do que nos modelos 

anteriores. Por último, no que concerne à difusão dos modelos por países, os autores 

verificaram que os modelos de aprendizagem estavam mais difundidos nos países 

baixos e nórdicos e menos na Áustria e Alemanha. O modelo “lean” era mais comum 

no Reino Unido, na Irlanda e na Espanha e menos em França. O modelo tradicional 

estava mais presente na Grécia e em Itália e com menor evidência em Portugal, 

Bélgica Suécia e Espanha. 
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Gjerding (1996) tipificou dois tipos de empresas relativamente à modernização 

tecnológica, nomeadamente, as empresas “Y-inovadoras” e as “N-inovadoras”. As 

primeiras caracterizavam-se por terem uma maior consciência do mercado global e 

das suas exigências de competitividade. Tinham, consequentemente, uma percepção 

maior da necessidade de mudança. Estas não envolviam ou possuíam um maior 

número de trabalhadores nem de recursos, mas caracterizavam-se por serem 

empresas mais orgânicas, que apostavam na delegação de autoridade, na flexibilidade 

funcional e num maior investimento, comparativamente às empresas N-inovadoras, 

em programas de educação e formação. Estes últimos, destinavam-se, principalmente, 

aos gestores intermédios e de topo. Nas empresas “Y-inovadoras” a participação dos 

trabalhadores era maior no que concerne à participação no planeamento e controlo do 

trabalho, permitindo à gestão intermédia uma maior participação em níveis mais 

elevados de tomada de decisão. A gestão de topo nestas empresas Y-inovadoras 

encontrava-se praticamente liberta do planeamento táctico e operacional, 

contrariamente ao que acontece nas empresas N-inovadoras, onde o planeamento e 

controlo assumem um papel importante a todos os níveis. As empresas Y-inovadoras 

também se destacam pela criação de redes de cooperação inter e intra-organizacional 

(Gjerding, 1996). 

 

Em síntese, a introdução de novos modelos de organização do trabalho, conjugando 

as novas tecnologias com a qualificação e participação dos trabalhadores encontra-se 

envolta numa série de ambiguidades e contradições que se prendem, apesar de toda 

a retórica do discurso, com as características estruturais das organizações e as 

diferentes conceptualizações que existem sobre a organização, o factor humano e as 

tecnologias em si. São estes factores que modelam as capacidades das empresas 

para aprender e reformular os seus paradigmas de gestão. Apesar das diferentes 

conceptualizações serem traduzidas numa variedade de modelos, com maior ou 

menor coerência e integração entre si, as mudanças constatadas ao nível empírico 

revelam a prevalência da forte herança “taylorista” e burocrática, reflectidas em 

diferentes formas de burocracia em diferentes contextos. Estas várias formas que 

representam a herança do modelo tradicional e os diferentes modos de transição para 

outros modelos do modelo tradicional foram designadas por Pugh et al., (1969) como 

“full bureaucracy”, “workflow bureaucracy” e “personnel bureaucracy” e “implicitly 

structured organziation”. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

 

 

 

4.1. Opções metodológicas 

 

Esta tese tem como pergunta de partida: “Quais as práticas de gestão de recursos 

humanos adoptadas pelas empresas ligadas a sectores de elevada intensidade 

tecnológica e as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho?”. Em termos 

metodológicos optou-se por responder a esta pergunta recorrendo à pesquisa 

exploratória e à metodologia de estudo multi-caso, contemplada neste tipo de 

pesquisa. A opção pela pesquisa exploratória deve-se ao facto de os temas para os 

quais a pergunta remete, nomeadamente, a gestão de recursos humanos e os 

modelos organizacionais, se encontrarem, conforme referido no quadro teórico, 

envoltos num conjunto de ambiguidades e paradoxos.  

 

O estudo das práticas de gestão de recursos humanos em empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica e as percepções dos trabalhadores sobre 

o trabalho apresenta-se como pertinente nos actuais contextos de mudança e elevada 

incerteza, na medida em que remete este objecto de estudo para a relação entre as 

práticas de gestão de recursos humanos e os modelos organizacionais e de 

organização do trabalho, bem como para os efeitos destes sobre as percepções dos 

trabalhadores. Embora os temas propostos não sejam novos nem pouco explorados, 

pelo contrário, a assumpção da sua pertinência é transversal aos discursos 

institucionais (leia-se dos organismos públicos), académicos e empresariais, pois, os 

mesmos têm sido abordados sobre diferentes perspectivas que revelam diferentes 

conceptualizações e formas de abordagem distintas, denunciando a sua falta de 

estabilização em termos conceptuais.  
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Quanto ao primeiro tema, a problemática da gestão de recursos humanos, apresenta 

um conjunto de factores que denunciam que esta parece estar, enquanto campo de 

conhecimentos autónomo, longe da estabilização. Para além da sua juventude, 

assume-se como sendo consensual a origem e/ou difusão do conceito nos anos 

oitenta. Outros factores, como a discussão em torno do próprio conceito de “gestão de 

recursos humanos” e as diferentes perspectivas de análise, parecem reforçar a falta 

de consenso e estabilidade deste campo de conhecimentos. Destacam-se, na 

discussão em torno do conceito de “gestão de recursos humanos”, três perspectivas, 

nomeadamente, as perspectivas que defendem a gestão de recursos humanos como 

uma nova conceptualização da função pessoal (Walton, 1985; Beer, 1997; Mohrman e 

Lawler, III, 1997; Hendry e Pettigrew, 1990; Brewster e Larsen, 2000; Boxall, 1993), as 

perspectivas que defendem a gestão de recursos humanos como mera evolução da 

função pessoal (Torrington, 1995; Mahoney e Dekop, 1996) e as posições mais 

extremadas que defendem que se trata de mera retórica (Legge, 1995a).  

 

As diferentes perspectivas também reforçam as diferentes conceptualizações sobre a 

gestão de recursos humanos e, consequentemente, a falta de consenso. Estas 

diferentes perspectivas, bem como as abordagens que nelas se enquadram, 

diferenciam-se por um conjunto diversificado de variáveis e pelas relações que 

preconizam entre essas variáveis, bem como pelas metodologias de análise que 

propõem. Destacam-se aqui a perspectiva mais determinista do “best-fit”, as 

perspectivas de contexto ou contextualistas e a perspectiva dos recursos. A 

perspectiva do “best-fit”, que engloba as teorias sistematizadas por Delery e Doty 

(1996) e Guest (1997), ao focar-se na relação, que pressupõe como uma relação 

causal, entre as práticas de gestão de recursos humanos e o desempenho 

organizacional, gera a discussão em torno de três problemas. O primeiro, é o 

problema da identificação das “boas práticas” (Pfeffer, 1994) ou das práticas-chave de 

sucesso. O segundo, muito associado ao primeiro problema, é o da medição do efeito 

das práticas no desempenho O terceiro problema prende-se com a relação entre a 

complementaridade e/ou integração entre as diferentes práticas e o desempenho. 

Quanto à identificação das práticas, as diferentes abordagens não são consensuais na 

preconização de quais garantem melhor desempenho. Pfeffer (1994) apresentou 

inicialmente 16 “boas práticas”, tendo posteriormente reformulado o seu modelo para 

sete práticas de sucesso (Pfeffer, 1998). A questão da mensurabilidade das práticas, 

isto é, “como medir” e “o que medir”, é outro problema que tem gerado alguma 

discussão,  sendo a dificuldade em medir as práticas justificada com o facto de alguns 
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dos efeitos das mesmas serem efeitos “intangíveis” (Purcell, 1999; Pfeffer, 1997). Por 

último, a complementaridade é outro factor que não tem reunido consenso. É 

defendida por alguns autores como MacDuffie (1995), que no seu estudo constatou 

um efeito mais significativo dos “bundles” (conjunto integrado de práticas) do que das 

práticas isoladas sobre o desempenho, e refutada por autores como Osterman (1994) 

e Delaney e Huselid (1996), que não encontram uma relação entre a 

complementaridade das práticas e o desempenho.  

 

A perspectiva de contexto, apresentando-se como uma perspectiva multidisciplinar 

que pretende integrar na análise da gestão de recursos humanos um conjunto 

diversificado de variáveis do contexto interno e externo das organizações, apresenta-

se como uma perspectiva menos determinista e mais holística. Vem enfatizar a 

multiplicidade de variáveis que contribuem para a adopção e implementação de 

determinados modelos de gestão de recursos humanos. Destacam-se, neste quadro 

de referência, a perspectiva que discute a viabilidade de emergência de um modelo 

europeu e a diferenciação deste do modelo “ideal” norte-americano, a perspectiva do 

“novo institucionalismo” e a perspectiva contingencial e política. A perspectiva 

contingencial e política discute a viabilidade de emergência de um modelo europeu, 

enfatiza as variáveis de contexto, desde o nível europeu ao organizacional, passando 

pelo nível nacional, regional e sectorial, que influenciam a emergência de modelos de 

gestão de recursos humanos. A perspectiva do “novo institucionalismo” recorre ao 

conceito de isomorfismo, procura explicar as diferenças e semelhanças entre as 

práticas de gestão de recursos humanos em determinado contexto e o modo como as 

organizações incorporam e legitimam as suas práticas (Budhwar e Sparrow, 2002; 

DiMaggio e Powell, 1983; Meyer e Rowan, 1983; Scott e Meyer, 1983). Esta 

perspectiva se, por um lado, apresenta como vantagem, relativamente à abordagem 

anterior, ser mais integrativa ao não privilegiar só as variáveis culturais mas também 

as variáveis não culturais, por outro lado, apresenta como limitação a falta de 

sistematização no que concerne às variáveis nacionais que influenciam as práticas 

(Ferner e Quintanilla, 1998), bem como pela falta de sistematização das variáveis 

organizacionais (Zucker, 1983). A perspectiva contingencial e política apresentada por 

Pichault e Schoenaers (2003), ao contemplar as estratégias dos actores 

organizacionais perante as ambivalências dos modelos de gestão de recursos 

humanos instituídos, apresentam uma abordagem menos determinista sobre a relação 

entre as práticas de gestão de recursos humanos e as configurações estruturais 

tipificadas por Mintzberg (1995). 
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O papel dos actores organizacionais, quer ao nível estratégico ou gestão de topo 

(“lógica dominante”) quer ao nível operacional (Prahalad e Bettis, 1986; Grant, 1998; 

Ginsberg, 1990), bem como a arquitectura social (Mueller, 1996; Lepak e Snell, 1999), 

são variáveis introduzidas pela perspectiva dos recursos. Esta perspectiva emerge 

como uma perspectiva mais holística e menos determinista e como resposta, no 

contexto da gestão estratégica de recursos humanos, às limitações das perspectivas 

do “best-fit”. Contudo, apesar dos seus contributos, explorados no enquadramento 

teórico, esta perspectiva ao eleger como problema central a relação entre as práticas 

de gestão de recursos humanos e a obtenção de vantagens competitivas, apresenta 

as mesmas debilidades da perspectiva do “best-fit”, no que respeita à medição de 

eficácia do sistema de práticas. A subjugação à lógica da competitividade, traduzida 

na conceptualização do desenvolvimento de competências e a participação numa 

lógica instrumental de obtenção de vantagens competitivas, e não de desenvolvimento 

pessoal e de melhoria de condições de vida (Kovács, 1998c), não dando “voz” aos 

trabalhadores (Wood e Wall, 2007), emerge como outra das debilidades ou limitações 

desta perspectiva. Quer em termos conceptuais quer em termos metodológicos, esta 

perspectiva tende a preconizar modelos que conduzem à dualização e exclusão dos 

trabalhadores menos qualificados, e não contempla uma análise das estratégias dos 

diferentes actores organizacionais. Por último, esta perspectiva emerge como um 

corpo teórico pouco sustentável, sendo considerada uma perspectiva mais tautológica 

do que preditiva (Priem e Butler, 2001a, 2001b; Delery e Shaw, 2001). 

 

O estudo das práticas de gestão de recursos humanos em empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica encontra-se intimamente relacionado com 

o tema do modelo de organização flexível, bem como com os novos modelos de 

organização do trabalho que implicam o recurso às novas tecnologias. A emergência 

da gestão de recursos humanos como evolução e/ou nova conceptualização da função 

pessoal não pode ser dissociada da emergência de modelos organizacionais mais 

flexíveis e dos novos modelos de organização do trabalho, nem da conceptualização 

da organização como local de produção simbólica e de aprendizagem, que vieram 

impor a necessidade de centrar a função pessoal no compromisso por oposição ao 

controlo (Walton, 1985).  

 

A conceptualização do “modelo de organização flexível” (Atkinson (1984) encontra-se 

envolto num conjunto de ambiguidades e paradoxos, que são denunciadas pelo modo 
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como os diferentes discursos preconizam a concretização do modelo, bem como na 

diversidade de formas como este tem sido adoptado e traduzido em práticas ao nível 

empírico. Essas diferenças reportam para o próprio conceito de flexibilidade, que 

emerge como um conceito impreciso com uma forte carga ideológica, admitindo 

diferentes operacionalizações (funcional, numérica, financeira, temporal, contratual). A 

flexibilidade tem sido preconizada em duas grandes perspectivas, nomeadamente, 

numa perspectiva que se pode considerar mais externa, que preconiza a flexibilidade 

como um instrumento de obtenção de vantagens competitivas, subjugando a 

participação e o desenvolvimento dos trabalhadores à lógica da competitividade; e 

numa perspectiva mais interna, que preconiza a flexibilidade como numa lógica de 

desenvolvimento dos recursos humanos. A primeira, reflecte o discurso dominante da 

Gestão e representa uma visão optimista da flexibilidade. A segunda, representa a 

perspectiva enfatizada no discurso da Sociologia e tende a reflectir uma visão mais 

pessimista da flexibilidade, na medida em que se centra na análise dos efeitos 

negativos que a aplicação do modelo preconizado pelo discurso dominante pode ter 

sobre as práticas de gestão de recursos humanos. Destacam-se aqui as 

consequências associadas à dicotomia entre trabalhadores nucleares e periféricos e 

aos processos de downsizing, nomeadamente, a tendência para a dualização das 

práticas de gestão de recursos humanos que conduzem à desqualificação e exclusão 

dos menos qualificados (Kovács, 1998a; Kovács e Casaca, 2000; Kovács, 2001; 

Carvalho, 2005).  

 

Por último, e associado às diferentes conceptualizações e operacionalizações do 

modelo e da flexibilidade, reforçam também essa diferença, as diferentes concepções 

sobre o papel dos recursos humanos, o trabalho e a utilização das novas tecnologias. 

Quanto à relação entre as novas tecnologias e os novos modelos de organização do 

trabalho, constatam-se um conjunto diversificado de escolhas, conforme sublinhado 

por Boudreau et al. (2003:1999) “The choices in work design are not only Taylorism 

(do one thing) or team-building (do everything). There are many options in between)”. 

Essas escolhas são modeladas quer pelas diferentes concepções sobre a utilização 

das novas tecnologias (em traços gerais, as perspectivas “tecnocêntrica” e 

“antropocêntrica”) e as diferentes opções estratégicas (Kovács, 1998b; Morton, 1992; 

Schein, 1992), que se traduzem na introdução de diferentes tipo de mudanças técnico-

organizacionais e em diferentes graus de adopção de práticas denominadas de 

inovadoras ou alternativas de trabalho (Berggren, 1993; Godard, 2001), como sejam a 

introdução do trabalho em equipa, os mecanismos de participação, etc, que por sua 
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vez têm diferentes implicações na participação e desenvolvimento dos recursos 

humanos. 

 

Pelo exposto, a pesquisa exploratória ao permitir (Richardson, 1999; Sampieri et al., 

1991; Vergara 2006): (1) aumentar o conhecimento acumulado sobre determinada 

problemática; (2) procurar conhecer as características de um fenómeno, procurando 

as explicações sobre as causas e consequências desse mesmo fenómeno; (3) 

determinar tendências e identificar as relações potenciais entre as variáveis, bem 

como estabelecer rumos para investigações posteriores; (4) procurar compreender as 

motivações subjacentes às atitudes e comportamentos das pessoas, apresenta-se 

como o mais vantajoso para captar o conjunto de ambiguidades que caracterizam este 

objecto de estudo. Esta opção também surge como a mais pertinente e/ou adequada 

para estudar o contexto português. Apesar de nos últimos anos se ter constatado um 

crescente interesse académico sobre esta problemática, parece ainda não existir um 

corpo teórico suficientemente sistematizado sobre a mesma.  

 

Em Portugal, a evolução da função pessoal parece estar muito associada à 

persistência dos modelos tradicionais de gestão e, em particular, de organização do 

trabalho. Tem-se verificado o predomínio de uma configuração administrativa da 

gestão do pessoal (Brandão e Parente, 1998). Relativamente à organização do 

trabalho, apesar de alguns estudos empíricos revelarem que parece haver uma 

tendência para o aumento da flexibilidade na realização das tarefas, o grau de 

flexibilidade que é desejado (e alcançado) por parte das organizações é, na maior 

parte dos casos, bastante modesto. Estas mudanças traduzem-se sobretudo na 

introdução da organização do trabalho em equipas com competências múltiplas ou em 

especializações flexíveis baseadas em trabalhos manuais (Tavares e Caetano, 1999) 

e não têm potenciado um aumento relevante das competências dos trabalhadores. O 

que tem acontecido é a introdução das práticas de gestão de recursos humanos 

orientadas para o desenvolvimento das qualificações ou competências, como sejam, o 

recrutamento e selecção, as políticas de formação profissional e a divulgação de 

informação (Parente et al., 2001). É importante sublinhar, igualmente, a diferença 

significativa entre as práticas de gestão de recursos humanos que as empresas 

afirmam introduzir e os impactos dessas práticas nas mesmas. O exemplo mais 

evidente desta diferença é o número de empresas que diz ter realizado mudanças ao 

nível da higiene e segurança no trabalho, coagidas por imposições legislativas, 

comparadas com o número restrito de actividades desenvolvidas nesta área.  
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Estudos mais recentes, como o apresentado no Livro Branco das Relações Laborais 

(2007), revelam que a situação portuguesa continua a apresentar alguns atrasos, 

comparativamente a outros países europeus, na adopção de novos modelos de 

organização do trabalho, nomeadamente, a introdução do trabalho em equipa e o 

trabalho com conteúdos que permitam a aprendizagem. Quanto à gestão de recursos 

humanos, Cabral-Cardoso (2004) constatou que em Portugal a designação “gestão de 

recursos humanos” tem vindo a ser utilizada para designar a função num número 

extenso de organizações. Contudo, estas são sobretudo organizações de grande 

dimensão, onde a função adquiriu alguma influência e integração estratégica, 

posicionando-se ao nível da gestão do topo. A função tende a assumir nestas um 

papel de especialista, encontrando-se mais alinhada com o negócio e sendo pouco 

delegada na gestão de linha.  

 

Após o exposto e para concretizar os objectivos descritos mais adiante, a opção 

metodológica foi a de estudo de caso, mais precisamente a metodologia de estudo 

multi-caso, contemplada no quadro da pesquisa exploratória. A metodologia de estudo 

de caso justifica-se, segundo Yin (1994; 2003), quando: (a) o investigador deseja 

definir o objecto de investigação nas suas grandes linhas antes de o aprofundar, 

inserindo-se este na linha de raciocínio do tipo exploratório; (b) existe fraca delimitação 

entre o fenómeno a estudar e o contexto em que se insere, sendo o próprio contexto 

pouco evidente, pelo que o investigador deverá compreender o contexto antes de se 

concentrar sobre o fenómeno em si; (c) é necessário recorrer à utilização de várias 

fontes de informação; (d) quando se pretende compreender questões “como?” e 

“porquê?” do fenómeno estudado.  

 

Pelas razões apontadas, das quais se salientam a natureza e a complexidade do 

objecto de estudo, referidas anteriormente, a metodologia de estudo de caso 

apresenta-se como a mais adequada enquanto estratégia de investigação-acção, na 

medida em que (Yin, 2003): (1) permite explicar as presumíveis relações casuais que 

ocorrem nas intervenções em contexto real, que se apresentam como demasiado 

complexas para serem explicadas pela investigação ou técnicas experimentais; (2) 

permite descrever uma intervenção e o contexto real em que ocorreu; (3) permite 

ilustrar um conjunto de tópicos no quadro de uma avaliação de forma descritiva; (4) 

consegue explorar as situações em que as intervenções que são avaliadas não 

apresentam consequências ou outcomes claras; (5) pode ser uma meta-avaliação, isto 

é, a avaliação da avaliação. 
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A metodologia de estudo de caso possibilita, ainda, integrar um conjunto diversificado 

de informação de natureza qualitativa e quantitativa, obtida através de fontes primárias 

e secundárias, como sejam (Yin, 2003; Langley e Royer, 2006): as entrevistas; os 

inquéritos por questionário; a observação directa; a observação participante; os 

artefactos físicos; os documentos e registos, neste caso das organizações. Considera, 

também, outro tipo de fontes, como fotografia, filmes, vídeos, técnicas projectivas, 

testes psicológicos e histórias de vida e o registo etnográfico. Em suma, ao integrar 

informação de natureza qualitativa e quantitativa e ao permitir o recurso a um conjunto 

diversificado de fontes e a contextualização dos fenómenos, a metodologia de estudo 

de caso permite não só ultrapassar algumas limitações metodológicas inerentes à 

dicotomia entre os estudos quantitativos e qualitativos (Bacharach, 1989) como 

possibilita captar o paradoxo, a ambiguidade, a identidade pluralista e a incerteza que 

caracteriza esta problemática (Keenoy, 1999). 

 

 

4.2. Objectivos do estudo 

 

O objectivo do trabalho é o de estudar as práticas de gestão de recursos humanos em 

empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica e as percepções dos 

trabalhadores sobre o trabalho. Este objectivo tem subjacentes três pressupostos. 

Primeiro, as práticas de gestão de recursos humanos adoptadas pelas empresas são 

modeladas pelos modelos organizacionais, resultantes da interacção de diversos 

factores do contexto interno e externo à organização. Segundo, as empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica são potencialmente mais receptivas à 

adopção de modelos organizacionais mais flexíveis e à introdução de modelos de 

organização do trabalho que conjuguem as novas tecnologias com a participação e 

qualificação dos trabalhadores. Sublinhe-se que as empresas ligadas a sectores de 

elevada intensidade tecnológica não significa que as mesmas sejam de elevada 

intensidade tecnológica, mas são influenciadas pelos factores específicos do sector. 

Terceiro, é a situação específica de trabalho e as percepções das práticas partilhadas, 

e não só os valores, normas e procedimentos prescritos, que fornecem o contexto 

interpretativo para a acção e que modelam essa mesma acção. 
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Aproveitando os múltiplos contributos das várias teorias que remetem para a 

importância dos factores de contexto interno e externo à organização, o estudo tem 

como objectivos específicos: (1) estudar o sistema organizacional e os factores de 

contexto que modelam as práticas; (2) caracterizar a função Recursos Humanos e as 

práticas de gestão de recursos humanos; (3) analisar a relação entre os processos 

produtivos e modelos de organização do trabalho e a introdução de práticas 

inovadoras de trabalho; (4) analisar as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho. 

 

4.2.1. Estudar o sistema organizacional e os factores de contexto que modelam 

as práticas de gestão de recursos humanos 

 

O estudo do sistema organizacional e dos factores de contexto externo decorre do 

pressuposto, enfatizado no enquadramento teórico, que as práticas de gestão de 

recursos humanos são modeladas por factores específicos do contexto interno e 

externo às organizações. A análise contextualizada das práticas de gestão de recursos 

humanos permite uma visão mais holística desta problemática, na qual se procuram 

captar os factores específicos do contexto que modelam as práticas, bem como a 

explicação para as ambiguidades e ambivalências subjacentes às diferenças entre os 

discursos dominantes e/ou organizacionais e as práticas implementadas, isto é, 

“teorias prescritas” e as “teorias em uso” (Argyris, 1992) 

 

Para analisar o sistema organizacional utilizou-se como referência o modelo de 

diagnóstico de Nadler e Tushman (1980), que os autores denominam de “ o modelo da 

congruência”. Assumido como um modelo contingencial, o modelo da congruência 

preconiza que a adaptação da organização ao meio ambiente externo depende do 

grau de congruência entre quatro subsistemas, nomeadamente: a estrutura formal; a 

estrutura informal (as normas, os valores, o poder); o pessoal; e o trabalho. Neste 

estudo incluem-se, para além destes quatro subsistemas ou dimensões, outras 

dimensões consideradas relevantes, como sejam, a actividade da empresa, que lhe 

atribui uma identidade e que permite compreender a forma como esta se estrutura e 

funciona e a sua “herança administrativa” (Paauwe e Boselie, 2002), isto é, a história 

ou percurso de adaptação da empresa ao longo do tempo, que permite compreender a 

forma como esta resolveu os seus problemas, construiu a sua cultura(s) e identidade.  
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A estrutura organizacional emerge como uma variável de análise importante para 

compreender a forma como a organização se adapta ao seu contexto. A estrutura 

organizacional como factor importante de contingência das empresas é reconhecida 

pelos autores clássicos da abordagem contingencial, como Burns e Stalker (1966) e 

Lawrence e Lorsch (1986). Burns e Stalker (1966) tipificaram a adaptação das 

empresas ao ambiente externo em termos de mudanças e inovações tecnológicas e 

do mercado de vendas, tendo constatado que o modelo organizacional que melhor se 

adapta às envolventes dinâmicas é o modelo orgânico. O modelo orgânico é descrito 

como um modelo flexível, que promove a responsabilização e participação dos 

trabalhadores na tomada de decisão sobre o seu trabalho, bem como a comunicação 

no sentido horizontal e vertical. Este modelo pressupõe, também, uma estrutura em 

rede de controlo que tem como objectivo não o controlo individual mas a defesa da 

organização perante o meio. Lawrence e Lorsch (1986) verificaram que as empresas 

que atingiam melhor rendibilidade e eficiência eram aquelas que, face às pressões do 

meio ambiente externo, possuíam uma maior diferenciação e resolviam bem as 

necessidades de integração entre os departamentos, corroborando o modelo 

preconizado por Burns e Stalker (1966). Salientam, quer os primeiros quer os 

segundos, as concepções e o papel da gestão de topo na facilitação ou limitação da 

adopção de estruturas mais orgânicas ou flexíveis.  

 

O modelo das configurações estruturais de Mintzberg (1995) apresenta-se como um 

modelo de referência para o estudo da estrutura organizacional, pois permite 

descrever a estrutura e o funcionamento das organizações de forma holística e 

integrada. Mintzberg (1995), a partir do agrupamento de um conjunto de variáveis 

relevantes para a compreensão da dinâmica das empresas, tipificou cinco 

configurações estruturais, nomeadamente, a estrutura simples, a burocracia 

mecanicista, a burocracia profissional, a estrutura por divisões e a adhocracia. Essas 

variáveis são: o poder das diferentes componentes-chave da organização (o vértice 

estratégico ou gestão do topo; a linha hierárquica; a tecnoestrutura; as funções de 

apoio administrativo e logístico; o centro operacional); os mecanismos de coordenação 

(a chefia directa, estandardização dos processos de trabalho, estandardização dos 

resultados, a estandardização das qualificações, o ajustamento mútuo); os parâmetros 

de concepção (especialização do trabalho, formalização do comportamento necessário 

para o executar, formação e socialização); e os factores de contingência (a idade e a 

dimensão da organização, o sistema técnico no centro operacional, o ambiente 
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estudado de acordo com as dimensões: estabilidade, complexidade, diversidade, 

hostilidade e poder).  

 

No quadro da abordagem de Mintzberg (1995), os modelos mais flexíveis possuiriam, 

da forma como são preconizados na literatura, características predominantes das 

configurações estruturais da burocracia profissional e da adhocracia, na medida em 

que este tipo de configuração pressupõe a autonomia e a qualificação do centro 

operacional na tomada de decisão sobre o seu trabalho. A estrutura da burocracia 

profissional é uma estrutura considerada burocrática porque tem como mecanismo de 

coordenação a estandardização das qualificações. Contudo, ao contrário da 

burocracia, a estandardização das qualificações é determinada não pela 

tecnoestrutura mas pelas associações profissionais. Este tipo de configuração 

estrutural possuindo um centro operacional constituído por profissionais qualificados e 

autónomos caracteriza-se pela elevada descentralização horizontal e vertical, bem 

como pelo funcionamento democrático. A estrutura da adhocracia, segundo Mintzberg 

(1995), é a única que permite à organização a inovação sofisticada. Apresenta-se 

como sendo um modelo que melhor se adequa às características preconizadas pela 

organização qualificante e/ou para organizações que adoptam os sistemas 

antropocêntricos de produção Este tipo de configuração caracteriza-se por ser muito 

orgânica, com pouca formalização do comportamento e elevada especialização 

horizontal baseada na formação. Pressupõe o emprego de especialistas e 

profissionais que são agrupados em unidades funcionais e de projecto formando 

equipas multidisciplinares. O poder entre equipas é distribuído de forma equitativa. A 

descentralização é selectiva quer na dimensão horizontal quer vertical. O poder é 

distribuído pela hierarquia em função da natureza das decisões a tomar em cada 

projecto. Este tipo de estrutura não recorre à estandardização para não travar as 

potencialidades de inovação, sendo o principal mecanismo de coordenação o 

ajustamento mútuo. Estudos empíricos, como o de Gjerding (1996), por exemplo, 

revelaram que as empresas inovadoras (“Y-inovadoras”) possuíam estruturas mais 

orgânicas que permitem a maior participação dos trabalhadores. Kovács (1992) 

também constatou a aplicação dos “sistemas antropocêntricos de produção” em 

Portugal, em pequenas empresas de produção de protótipos e/ou de pequenas séries. 

 

O segundo subsistema ou variável remete para a análise da cultura da empresa ao 

nível dos artefactos e dos valores (Schein, 1984), bem como para o clima 

organizacional, entendido como as percepções dos trabalhadores sobre o ambiente de 
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trabalho e as práticas organizacionais (Glick, 1985; Denison, 1996). A análise dos 

artefactos e valores, apesar de estes traduzirem só os níveis conscientes e pré-

conscientes da cultura e não os pressupostos básicos ou crenças, são uma variável 

importante no estudo das “teorias em uso”, na medida em que reflectem o discurso 

das empresas para o interior e para o exterior. Reportam, respectivamente, para o 

sistema de normas e valores prescritos com os quais os trabalhadores se devem 

socializar, bem como o modo como as empresas querem ser percepcionadas no meio 

externo. Neste estudo emergem como dimensões de análise pertinentes as políticas e 

estratégias manifestas da empresa, a tecnologia, o espaço físico, a linguagem, os 

rituais e os valores formalizados e não formalizados por escrito. Na análise do discurso 

da empresa procura-se compreender não só a relação entre o discurso e as práticas, 

bem como as semelhanças ou isomorfismo entre o discurso da empresa e o discurso 

dominante. Entenda-se este último como o discurso difundido pela Gestão, pelos 

organismos públicos, bem como pelo sector económico em que a empresa se insere.  

 

Para esta análise os modelos tipológicos sobre os sistemas de valores apresentam-se 

como os mais adequados. Destacam-se, nestes, o modelo dos valores contrastantes 

de Cameron e Quinn (1999). Partindo do cruzamento de dois eixos interior/exterior e 

flexibilidade/controlo, este modelo permite identificar quatro sistemas de valores, 

nomeadamente, a cultura de apoio (interior/flexibilidade), cultura de inovação 

(flexibilidade/exterior), cultura de regras (controlo/interior) e a cultura de objectivos 

racionais (controlo/exterior). Segundo este modelo, os novos modelos de produção 

preconizam culturas de inovação (nomeadamente os “sistemas antropocêntricos”) e de 

objectivos racionais (nomeadamente o modelo “lean production”). O primeiro modelo 

pressupõe a orientação para as pessoas e para o exterior, enquadrado numa 

configuração de organização adhocrática. O segundo, o modelo “lean”, pressupõe a 

articulação de um sistema de valores com orientação para o cliente (exterior), com a 

formalização dos processos de trabalho e estandardização das qualificações, o que o 

remete na forma como é preconizado e não aplicado, para uma configuração com 

características da burocracia profissional (Moura, 1997). 

 

A caracterização do pessoal apresenta-se como um subsistema ou variável essencial 

para a compreensão das opções estratégicas das empresas, podendo, em sentido 

lato, reflectir uma conceptualização dos recursos humanos como um investimento ou 

como um custo. Neste trabalho, a análise da variável pessoal pretende, igualmente, 

compreender as diferenças entre “as teorias prescritas” que tendem a enfatizar os 
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recursos humanos como factor ou activo estratégico e as “teorias em uso “ ou práticas 

de gestão de recursos humanos. As dimensões consideradas pertinentes são o 

número total de trabalhadores, o sexo, a estrutura etária, a estrutura de habilitações e 

qualificações, a antiguidade na empresa, o tipo de vínculos contratuais e os 

movimentos de saída.  

 

O número total de trabalhadores, ou dimensão da empresa, é apontado na literatura 

como uma variável relevante para compreender a função Recursos Humanos. Embora 

se enfatize a diversidade de modelos nos diferentes contextos, parece existir uma 

maior tendência para a adopção de práticas de gestão de recursos humanos mais 

“inovadoras” em empresas de grande dimensão, bem como uma tendência para a 

maior formalização dessas práticas (Claus, 2003). Segundo Kok et al. (2003), Kotey e 

Slade (2005) e Kotey e Sheridan (2004) a tendência para um maior grau de 

formalização das práticas neste tipo de empresas encontra-se associado à 

estruturação da função Recursos Humanos num departamento autónomo (Kok et al., 

2003; Kotey e Slade, 2005; Kotey e Sheridan, 2004). Kotey e Slade (2005) referem 

que nas PME se encontra uma diferenciação na formalização das práticas destinadas 

a quadros e a operadores, encontrando-se um grau maior de formalização das 

práticas destinadas aos operadores. Contudo, importa sublinhar que a formalização 

das práticas de gestão de recursos humanos não depende só da dimensão da 

organização, mas depende de outros factores de contexto, como sejam, o tipo de 

empresa e a fase de evolução da empresa. No que respeita ao tipo de empresa, Kok 

et al (2003) e Guerreiro (1996) constataram que as empresas familiares, 

comparativamente a outras, possuíam menor grau de formalização. Relativamente á  

fase de evolução da empresa, Kotey e Slade (2005) e Kotey e Sheridan (2004) 

constataram que a formalização das práticas era maior na fase de crescimento da 

empresa, abrandando depois.  

 

A dimensão da empresa parece também reflectir diferenças no que respeita aos 

benefícios em termos de compromisso da mão-de-obra. Renwick (2002) verificou que 

nas empresas de grande dimensão existiam mais benefícios do que nas PME, a este 

nível, quando a gestão de recursos humanos era partilhada pelos gestores de linha e a 

ênfase era colocada na proximidade da relação e na confiança. A dimensão da 

empresa encontra-se, igualmente, relacionada com outros factores como a capacidade 

da empresa para contratar profissionais competentes (Claus, 2003) e a especificidade 

do sector.  
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A relação entre o sector de actividade e a dimensão da empresa emerge como uma 

dimensão importante de análise. Marques e Rodrigues (2006), por exemplo, 

verificaram a existência de baixa formalização nas práticas de gestão de recursos 

humanos em cinco empresas portuguesas de grande dimensão (com mais de 1000 

trabalhadores) pertencentes ao sector da Construção Civil e Obras Púbicas. Nestas 

empresas existe diferenciação das práticas de gestão de recursos humanos para cada 

grupo socioprofissional, sendo essas diferenças mais relevantes entre os 

trabalhadores cuja profissão é regulada por associações profissionais e os 

trabalhadores cuja profissão não é regulada, bem como entre estes dois grupos e os 

trabalhadores periféricos. Lorenz e Valeyre (2004) verificaram que as empresas com 

um modelo de aprendizagem são de menor dimensão do que as empresas com outros 

modelos de organização de trabalho, nomeadamente, o modelo “lean production”, o 

modelo “taylorista” e o tradicional. 

 

Neste estudo procura-se analisar as estruturas etárias, de habilitações literárias e de 

qualificação, pois estes indicadores permitem compreender a valorização do potencial 

humano e a validação das políticas de recrutamento e selecção das empresas. Apesar 

da estrutura de qualificações apresentada nos documentos organizacionais se referir 

apenas a uma dimensão da operacionalização do conceito de qualificação (Suleman, 

1995), nomeadamente, a qualificação convencional ou categoria profissional, e não à 

qualificação do trabalhador (que incide sobre as competências) nem do trabalho, esta 

é um indicador importante para compreender o modo como a empresa posiciona e 

reconhece os seus trabalhadores. A análise da antiguidade na empresa e o tipo de 

vínculos contratuais predominantes (contrato permanente, a termo certo ou incerto) 

permitem a obtenção de informação sobre a flexibilidade, mais precisamente sobre a 

flexibilidade numérica. O cruzamento do tipo de vínculo contratual por nível de 

qualificação e a análise dos movimentos de saída por vínculo contratual e de 

qualificação, possibilita uma reflexão sobre a forma como as empresas 

conceptualizam quais são os trabalhadores nucleares e periféricos. Lorenz e Valeyre 

(2004) verificaram que as organizações com o modelo de aprendizagem (“learning 

organization”) tendem a ser compostas por empregados mais velhos e com maior 

antiguidade, acontecendo o contrário nas empresas com modelos de organização do 

trabalho “taylorista”. No modelo “lean”, os autores verificaram que a diferença entre 

sexos era mais significativa, havendo uma predominância do sexo masculino. 
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Na dimensão trabalho procura-se analisar o processo produtivo, o tipo de produção e 

a organização do trabalho, individual ou em equipa. A descrição e análise de funções, 

formalizada pela empresa, é incluída nesta análise porque permite analisar se o 

trabalho prescrito para o centro operacional contempla a realização e/ou participação 

dos trabalhadores na concepção, programação, planeamento e/ou execução do 

trabalho. Tendo como objecto de estudo as empresas ligadas a sectores de elevada 

intensidade tecnológica, que são tendencialmente mais receptivas à adopção de 

novos modelos de organização do trabalho, procura-se compreender através desta 

dimensão não só as diferenças entre o modelo difundido no discurso da empresa e as 

práticas instituídas, mas também a natureza do trabalho e as oportunidades que este 

oferece de participação e aprendizagem.  

 

A relação entre o tipo de produção e a tecnologia tem sido objecto de estudo 

transversal no quadro teórico organizacional. Desde a abordagem que resvala para o 

determinismo tecnológica de Woodward (1977), passando por Perrow (1981) e 

Thompson (1976), até às abordagens mais actuais que incidem sobre o modelo “lean” 

e os “sistemas antropocêntricos de produção”. Apesar de ser hoje unânime a refutação 

do determinismo tecnológico preconizado por Woodward (1977), o modelo que a 

autora apresenta constitui-se como uma referência, sugerindo algumas dimensões de 

análise. Defende uma relação causal directa entre a tecnologia (sistema produtivo) e 

as características estruturais da organização (não subscrita neste trabalho, sublinhe-

se), Woodward (1977) identificou três tipos de produção (unitária, em massa e em 

processo) que correspondem a três níveis de complexidade diferentes, a estruturas 

organizacionais e de qualificação diferenciadas. Nas empresas com produção unitária, 

a estrutura é achatada, o processo produtivo é pouco padronizado e os trabalhadores 

são qualificados. Para o tipo de produção em massa preconiza o modelo “taylorista” 

com uma estrutura burocrática e a dicotomia entre quem concebe (quadros 

qualificados) e quem executa (trabalhadores pouco qualificados), sendo o trabalho 

rotineiro e padronizado. O tipo de produção em processo ou automatizado caracteriza-

se pelo elevado grau de padronização e automatização, requerendo mão-de-obra 

qualificada e um conjunto de técnicos intermédios para coordenar e controlar as 

operações técnicas difíceis, pressupondo alguma flexibilidade da estrutura e 

participação dos trabalhadores qualificados. Perrow (1981) ao relacionar o ambiente 

externo e as tecnologias com as estruturas e objectivos organizacionais, definiu quatro 

modelos: rotina; ausência de rotina; artesanato; engenharia. Os dois primeiros, rotina e 

ausência de rotina, são modelos quase dicotómicos. O modelo de rotina representa o 
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modelo tradicional, pressupondo uma estrutura burocrática, e o modelo de ausência 

de rotina o modelo orgânico.  

 

Mais recentemente, a introdução de novas tecnologias tem sido tipificada por 

diferentes autores (Morton, 1992; Schein, 1992; Kovács, 1998b; Lorenz e Valeyre 

2004), podendo a sua utilização ser tipificada em duas grandes concepções, 

nomeadamente, a perspectiva “tecnocêntrica” e “antropocêntrica”. Estas duas 

concepções parecem estar subjacentes aos dois modelos preconizados como 

modelos alternativos ao modelo “taylorista”, correspondendo respectivamente o 

modelo “lean” e o modelo dos “sistemas antropocêntricos de produção”. Sublinhe-se 

que se entende como modelo “(…) um conjunto de práticas sistematizadas. (…) que 

pode ser identificado, no interior dos processos de fabrico, com um conjunto de 

práticas coerentes entre si e compatíveis, nos âmbitos da gestão, da organização e 

das tecnologias, que tendem a reduzir a dupla incerteza do mercado e do trabalho” e 

que “(…) o importante é o facto de ele ter um “carácter utópico”, ainda que de uma 

“utopia necessária” se trata” (Castilho, 1998:28). Neste quadro, procura-se neste 

estudo compreender quer as relações entre o tipo de tecnologia adoptada, a 

organização do trabalho e o tipo de produção e a sua relação com a estrutura da 

organização e as qualificações dos trabalhadores, quer o grau de adopção dos novos 

modelos de organização do trabalho preconizados na literatura.  

 

No estudo do contexto externo à empresa consideram-se como dimensões 

importantes de análise as variáveis: o sector de actividade; a legislação do trabalho; os 

sistemas de certificação da Qualidade (Sparrow e Hilthrop, 1997; Claus, 2003; 

Sparrow e Wu, 1998; DiMaggio e Powell; 1983 Brewster, 1995; 2004 Scott e Meyer, 

1983; Laursen 2002). O sector de actividade é entendido numa perspectiva “societal” 

como funcional e não geográfico. O sector “societal” pode ser definido, segundo Scott 

e Meyer (1983) um conjunto de organizações que operam no mesmo domínio e que 

são identificadas pela semelhança dos seus serviços, produtos e funções. Incluem-se 

no mesmo sector todas as organizações em interdependência que influenciam o 

desempenho umas das outras de forma crítica como, por exemplo, os fornecedores, 

os clientes e os concorrentes (Scott e Meyer, 1983).  

 

O sector de actividade é uma dimensão importante de análise pois vários estudos têm 

demonstrado a influência do sector na introdução de novos modelos e práticas 

organizacionais mais inovadoras. Laursen (2002:139), partindo do pressuposto 
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sugerido pela teoria organizacional que “(...) more knowledge-intensive production 

activities often involve higher degrees of strategic uncertainty for firms and 

performance ambiguity in relation to individual employees”, chegou no seu estudo à 

conclusão de que não só a adopção de práticas de gestão de recursos humanos 

aplicadas de forma integrada era mais eficaz e promoviam mais a inovação, mas 

também que a integração dessas práticas era mais eficaz em sectores com elevada 

intensidade de conhecimento (“knowledge-intensive). Lorenz e Valeyre (2004) 

verificam diferenças no que respeita à adopção dos diferentes tipos de modelos. Os 

autores constataram que o modelo “lean” estava mais presente no sector de produção, 

o modelo de aprendizagem no sector dos serviços, seguros, gás e electricidade e o 

modelo tradicional nos sectores têxtil, vestuário e de restauração. Currie e Kerrin 

(2003), num estudo sobre a gestão do conhecimento na indústria farmacêutica, 

constataram que as práticas de gestão de recursos humanos serviam neste sector 

como “mediadoras” entre a estrutura e a cultura organizacional, de forma a facilitar a 

circulação e a partilha de conhecimento. Jenkins e Klarsfeld (2002), também num 

estudo sobre a indústria farmacêutica, constataram a relação entre as práticas de 

gestão de recursos humanos e o sector de actividade. Os resultados obtidos pelos 

autores permitiram-lhes preconizar que as práticas se enquadram no modelo de 

individualização (Pichault e Schoenaers, 2003) e, mais precisamente, aquelas que 

permitem reforçar a participação e autonomia dos trabalhadores são as mais 

adequadas para os sectores de elevada intensidade tecnológica e competitividade. 

Lund e Gjerding (1996) e Nielsen e Lundvall (2003) verificaram que as empresas mais 

flexíveis, em sectores de maior intensidade tecnológica e de conhecimento, investiam 

mais na inovação e utilização de novos princípios de organização do trabalho. 

Caetano e Tavares (2000) verificaram que as empresas que introduzem mudanças 

tecnológico-estruturais e nos produtos/serviços de elevado grau apresentavam 

estratégias mais proactivas e ajustavam as suas práticas de gestão de recursos 

humanos à estratégia de negócio. De acordo com os resultados obtidos, estas 

empresas recorriam à flexibilidade funcional e financeira, adoptando o modelo de 

individualização, comparativamente às empresas que introduziam poucas mudanças 

tecnológicas-estruturais e de produtos/serviços que recorriam predominantemente à 

flexibilidade numérica, numa lógica do modelo de contrato de pessoal (Lepak e Snell, 

1999) e adoptam modelos colectivistas (de codificação). 

 

A legislação do trabalho, mais precisamente o Código do Trabalho (Lei nº 35/2004 de 

29/Julho que Regulamenta a Lei nº 99/2003, de 27/Agosto, que aprovou o Código do 
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Trabalho3) e os sistemas de certificação da Qualidade (nomeadamente NP EN ISO 

9001:2000 e a norma ISO/TS 16949) são factores institucionais que, conjuntamente 

com o sector de actividade, modelam as práticas de gestão de recursos humanos. 

Tendo como objecto o estudo de empresas que se enquadram no mesmo sector 

“societal”, a análise destes factores é importante para procurar compreender o 

isomorfismo nos discursos e nas práticas das empresas. Nestes, destacam-se duas 

dimensões de análise relevantes, nomeadamente, a obrigatoriedade da formação 

profissional e de práticas de higiene e saúde no trabalho. As normas de certificação de 

Qualidade são uma dimensão importante porque preconizam e/ou impõe a aplicação 

de um sistema de gestão da qualidade através de processos. Este sistema contém um 

conjunto de exigências e/ou requisitos que podem conduzir à formalização por parte 

da empresa de um conjunto de artefactos (ex. a política da organização, a missão, os 

valores e as estratégias da empresa), bem como à criação e formalização de um 

conjunto de instrumentos (ex. a descrição e análise de funções, planos de formação, 

avaliação da satisfação, avaliação de desempenho). Procura-se, neste estudo, 

compreender as razões que motivam as empresas a realizar estes processos e as 

implicações dos mesmos nas práticas de gestão de recursos humanos e do trabalho. 

Esta análise é sustentada em estudos que revelaram que a razão que motiva muitas 

empresas portuguesas a introduzir novas práticas de gestão de recursos humanos é a 

necessidade que sentem em cumprir os requisitos da Qualidade (Caetano e Tavares, 

2000; Teixeira, 2003). Neste estudo, o que se procura é analisar, também, que 

práticas a empresa adopta por isomorfismo institucional e/ou competitivo para garantir 

a sua legitimação social e a competitividade (Meyer e Rowan, 1983). 

 

4.2.2. Caracterizar a função Recursos Humanos e as práticas de gestão de 

recursos humanos 

 

A caracterização da função Recursos Humanos remete-nos para o papel dos 

responsáveis pela função e para o seu posicionamento na estrutura organizacional 

(Claus, 2003). As dimensões importantes de análise da função Recursos Humanos 

são o seu posicionamento na hierarquia, como função de linha ou de staff, e as várias 

actividades desempenhadas pelos profissionais afectos à função.  

                                                
3
 Este é o Código do Trabalho em vigor durante o processo de investigação. O novo código de 

trabalho foi publicado em DR em 12/FEV/2009; trata-se da Lei nº7/2009. 

http://economiafinancas.com/2009/02/novo-codigo-de-trabalho-2009-lei-72009/


161 

 

No que respeita à caracterização da função Recursos Humanos destacam-se os 

modelos de Torrington (1995) e de Tyson e Fell (1986, Cit. in Monks, 1996 e Cit in 

Torrington, 1995). Torrington (1995) tipifica a evolução do papel do responsável pela 

gestão de recursos humanos em seis estereótipos: (1) o reformista social, em que o 

responsável tinha como preocupação denunciar as condições desumanas e 

degradantes do trabalho; (2) a acólita da benevolência (porque a função era ocupada 

por mulheres), cuja principal actividade era promover e garantir o bem-estar dos 

trabalhadores; (3) o burocrata humano que acumulava as actividades relacionadas 

com a promoção do bem-estar no trabalho com outras actividades mais técnicas, que 

tinham como objectivo melhorar a adequação do trabalhador ao posto de trabalho, 

começando este a ter como actividade a criação de instrumentos de gestão do 

pessoal; (4) o negociador de consensos, cuja actividade principal era a de negociar 

com os sindicatos, e tinha um papel mais legalista; (5) o homem da organização, que 

emergiu quando o responsável começou a ter uma intervenção na organização como 

um todo e um papel na promoção da gestão pela cultura; (6) a de analista da mão-de-

obra, cujo papel é o planeamento e a gestão prospectiva de pessoal.  

 

Importa referir que, embora Torrington (1995) encare estes estereótipos em termos 

evolutivos, desde os meados do sec. XIX (o reformista social) até aos anos oitenta 

(analista da mão-de-obra), estes estereótipos encontram-se, segundo o autor, 

presentes nas diversas actividades desempenhadas pelos profissionais afectos à 

função.  

 

Tyson e Fell (1986, Cit. in Monks, 1996 e Cit in Torrington, 1995), utilizando como 

analogia a construção civil, tipificaram três estilos de gestão de pessoal: (1) o “clerk of 

works” caracteriza o gestor do pessoal: que se encontra num papel subalterno em 

relação aos gestores de linha; é responsável pela gestão administrativa e pelo bem-

estar dos trabalhadores; possui pouco poder de decisão e está sujeito ao cumprimento 

de objectivos de curto-prazo; (2) “contracts manager” caracteriza o gestor do pessoal: 

que tem uma função equiparada às outras funções; tem como principal função as 

relações laborais, sendo o seu papel principal o da interpretação de acordos e de 

contratos; tem como actividades principais resolver os problemas diários e aconselhar 

os gestores de linha; (3) “architect model” caracteriza o gestor do pessoal que ocupa 

uma função “sénior” e tem um papel relevante na gestão de topo, participando no 

planeamento e gestão prospectiva. 
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As práticas de gestão de recursos humanos podem ser agrupadas, igualmente, de 

acordo com sua evolução, sendo tipificadas em três momentos ou tipos, 

nomeadamente (Besseyre des Horts, 1987; Brandão e Parente, 1998; Neves, 2002): 

(1) a administração do pessoal, que incide no controlo da disciplina no trabalho, no 

respeito pela legislação, nas relações com os parceiros sociais e negociações 

contratuais e nas questões da motivação e satisfação associadas à gestão das 

remunerações, bem como na formação necessária à execução de tarefas específicas 

e às promoções; (2) a gestão do pessoal, cuja incidência é na motivação e satisfação 

das pessoas numa lógica de minimização de custos, na gestão do emprego, das 

remunerações, da formação, da duração do trabalho e do desenvolvimento de 

instrumentos de gestão específicos, o que equipara esta função às outras funções da 

gestão; (3) a gestão de recursos humanos propriamente dita, que incide sobre a 

formação e o desenvolvimento das pessoas, sendo a função conceptualizada como 

uma função estratégica integrada na estratégia global da organização. 

 

Tratando-se de um estudo exploratório, tem-se como objectivo sistematizar as práticas 

de gestão de recursos humanos adoptadas pelas empresas de acordo com alguns 

modelos mais holísticos e menos deterministas apresentados na revisão da literatura e 

que se enquadram na perspectiva de análise de contexto. Neste quadro, a abordagem 

contingencial e política apresentada por Pichault e Schoenaers (2003) apresenta-se, 

também, como um modelo de análise relevante para concretizar o objectivo proposto.  

 

Os autores definem uma tipologia de cinco modelos de gestão de recursos humanos, 

nomeadamente: (1) o modelo arbitrário, corresponde ao funcionamento da 

configuração da estrutura simples e caracteriza-se pela centralização do poder na 

gestão de topo e pela fraca formalização das práticas de gestão de recursos humanos, 

dependendo as últimas em grande parte da discricionariedade do empresário; (2) o 

modelo de codificação (“codifying model”), corresponde à configuração da estrutura da 

burocracia mecanicista e caracteriza-se pela elevada formalização das práticas e a 

preconização de uma abordagem colectivista dessas mesmas práticas; (3) o modelo 

de valor, corresponde ao modelo preconizado pela gestão pela cultura e caracteriza-se 

pela elevada descentralização do poder e a preconização de práticas que se centram 

na socialização dos membros aos valores da empresa; (4) o modelo de convenção 

(“agreement model”), corresponde à configuração da estrutura da burocracia 

profissional, assente na estandardização das qualificações, e caracteriza-se pelo 

funcionamento da empresa em regime colegial e pela assumpção que o centro 
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operacional autónomo e participativo deva ser responsável pela tomada de decisão 

sobre o seu trabalho e as políticas organizacionais; (5) o modelo de individualização 

(“individualising model”), corresponde à configuração estrutural da adhocracia, assente 

num centro operacional muito qualificado, e caracteriza-se pela preconização de 

práticas baseadas na personalização das relações sociais, combinando práticas 

diferenciadoras, através da introdução da gestão de competências (remunerações, 

promoções por mérito), com práticas que provem a unidade da organização (formação 

e gestão pela cultura).  

 

Outro modelo que fornece variáveis importantes de análise é o modelo arquitectura 

dos recursos humanos proposto por Lepak e Snell (1999), que se baseia na 

perspectiva dos recursos, do capital humano e na teoria dos custos de transacção. 

Cruzando duas variáveis, singularidade do capital humano (elevada e baixa) com o 

valor do capital humano (elevado e baixo), os autores definem quatro modelos de 

recursos humanos: (1) o modelo de desenvolvimento de recursos humano (elevada 

singularidade e valor), que se caracteriza pelo focalização no compromisso e no 

desenvolvimento do capital humano; (2) o modelo de aquisição de capital humano 

(baixa singularidade e elevado valor), que se caracteriza pela aquisição do capital 

humano, sendo este percepcionado como valioso mas de forma utilitarista 

pressupondo ganhos mútuos; (3) o modelo de contrato do capital humano (baixo valor 

e singularidade do capital humano), que se distingue dos dois anteriores porque 

conceptualiza o capital humano como um custo que a empresa externaliza, recorrendo 

à flexibilidade numérica e temporal e que implica a instituição de práticas de 

conformação e controlo, opondo-se ao modelo de aquisição de capital humano que se 

baseia no empowerment e na cultura de negociação; (4) o modelo de criação de 

alianças de capital humano (elevada singularidade e baixo valor do capital humano), 

que se caracteriza pela conceptualização do capital humano como sendo único mas 

não instrumental para a criação valor e caracteriza-se pela formação de modelos de 

aliança em que as duas partes contribuem e beneficiam e pela instituição de modelos 

de colaboração através do recurso a práticas como a formação em team building, aos 

mecanismos de participação, programas de intercâmbio, rotação dos postos de 

trabalho, etc. Note-se que neste último modelo as empresas se encontram numa 

situação paradoxal em que podem recorrer à internalização e externalização. 

 

Partindo do pressuposto, anteriormente referido, de que empiricamente não existem 

modelos “puros”, procura-se neste estudo analisar o conjunto de práticas, tendo em 
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conta a sua maior ou menor integração interna e externa, no contexto definido, por 

forma a compreender em que tipo de modelo se enquadram. Não é objectivo deste 

estudo determinar ou procurar a relação entre as práticas e o desempenho (conforme 

preconizado pelos modelos de “best-fit”), mas a coerência entre as práticas prescritas 

e as práticas “em uso”, procurando perceber que modelos estas têm subjacentes e 

que factores motivam a sua implementação. 

 

4.2.3. Analisar a relação entre os processos produtivos e modelos de 

organização do trabalho e a introdução de práticas inovadoras de trabalho 

 

O conceito de práticas inovadoras de trabalho não é um conceito estável. Estas têm 

sido classificadas como práticas de elevado desempenho (Huselid, 1995; Ramsay et 

al., 2000; Kalleberg et al, 2006; Kalleberg and Moody, 1994; Whitfield, 2000, Pil e 

Maduffie, 1996; ente outros), como práticas de trabalho flexível (Osterman, 1994) e 

como práticas de elevado compromisso (Guest, 2001; Gant et al., 2002; Lowe e Oliver, 

1991; Gould-Williams, 2004, entre outros) e como práticas alternativas de trabalho 

(Godard, 2001).  

 

A definição de Godard (2001), ao considerar este tipo de práticas como alternativas, 

apresenta-se como a definição mais abrangente das alternativas ao modelo tradicional 

de trabalho individual. O autor justifica a definição de “práticas alternativas”, porque, 

(Godard, 2001: 776-777) “They are generically viewed as representing alternatives to 

the individualized work arrangements commonly associated with work organizations in 

the postwar era, arrangements that are believed by many to have negative 

consequences for both the quality of working life and employee behaviors.”. 

 

Em traços gerais, o conceito de práticas inovadoras de trabalho é utilizado para 

estudar as práticas que emergem no quadro do modelo de organização mais flexível, 

numa perspectiva de contexto (Thompson, 2007; Ichniowski et al, 1996) e menos 

determinista do que a perspectiva do “best-fit”. Tentam-se ultrapassar as limitações e 

os problemas que se levantam na perspectiva do “best-fit”, destacados anteriormente, 

como a assumpção de uma relação linear entre as práticas e o desempenho, o efeito 

diferenciado das práticas isoladas ou integradas e o problema da mediação das 

práticas. Este último, encontra-se associado à dificuldade de identificação e/ou 

operacionalização dessas práticas. Apesar das ambiguidades e das diferenças 

encontradas ao nível empírico sobre o efeito diferenciador da complementaridade das 
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práticas reforçada anteriormente quando foram comparados os resultados 

contraditórios obtidos por Osterman (1994) e Delaney e Huselid (1996) com os de 

MacDuffie (1995), a maioria dos estudos consultados sugerem que a integração das 

práticas inovadoras de trabalho é mais eficaz do que a introdução isolada dessas 

práticas (Berg et. al., 1996; Ischniowski et al., 1997; Pil e MacDuffie, 1996; Whitfield, 

2000; Combs et al. 2006).  

 

Os estudos sobre as práticas de elevado desempenho no desempenho organizacional 

têm enfatizado os factores específicos de contexto como modeladores do efeito das 

práticas, bem como do efeito diferenciador da complementaridade das práticas. 

Combs et al. (2006), numa meta-análise sobre o efeito das práticas de elevado 

desempenho no desempenho organizacional, verificaram diferenças nos efeitos entre 

as empresas de produção e dos serviços. Os autores constataram que as práticas de 

elevado desempenho ajustavam-se melhor às empresas de produção do que às 

empresas de serviços. A justificação do melhor ajustamento das práticas em empresas 

de produção, segundo Combs et al. (2006), deveu-se às seguintes características 

destas empresas: a necessidade de maior intensidade tecnológica; o emprego de 

mão-de-obra menos qualificada; a maior exigência em termos de certificação da 

Qualidade; a necessidade de um grau mais elevado de estandardização dos 

processos de trabalho; a maior responsabilidade e controlo sobre os seus resultados, 

decorrente do facto do processo de fabrico e menos partilhado com o cliente 

(comparativamente com o que acontece nas empresas serviços).  

 

Estes resultados sugerem que as empresas de produção estão mais dependentes da 

introdução de práticas de elevado desempenho para motivar e desenvolver as 

competências dos seus trabalhadores do que as empresas de serviços. As últimas, ao 

recorrerem ao emprego de mão-de-obra mais qualificada, que investe noutras fontes 

de formação dos trabalhadores (a auto-formação e o recursos a associações 

profissionais) e ao partilhar responsabilidade pelos resultados com os clientes que 

participam na elaboração dos projectos, não necessitam de internalizar estas práticas. 

Combs et al. (2006) verificaram, também, que essas práticas têm mais impacto ao 

nível operacional do que financeiro. Importa aqui referir, que relativamente ao efeito 

das práticas nos diferentes sectores, parece existir alguma ambiguidade. Conforme 

referido anteriormente, Laursen (2002) chegou à conclusão que a integração ou 

complementaridade das práticas era mais eficaz em empresas de elevada intensidade 

de conhecimento, não tendo referido se havia ou não um efeito diferenciador das 
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práticas isoladas quando comparadas estas empresas com outras empresas. 

Contudo, as empresas de elevada intensidade de conhecimento pressupõem o 

emprego de mão-de-obra qualificada e uma partilha da responsabilidade com os 

clientes, referidos como factores diferenciadores dos efeitos das práticas inovadoras 

por Combs et al. (2006).  

 

Neste estudo, o objectivo não é verificar a eficácia das práticas inovadoras de trabalho 

mas analisar que tipo de práticas são adoptadas e qual a integração dessas práticas, 

de forma a compreender os motivos de contexto que levam à sua adopção, bem como 

as percepções que os trabalhadores têm destas práticas. Procura-se, igualmente, 

analisar se existe alguma relação entre os processos produtivos e os modelos de 

organização do trabalho, nas diferentes empresas, e as práticas adoptadas por essas 

empresas.  

 

4.2.4. Analisar as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho  

 

As percepções dos trabalhadores sobre o seu trabalho e o contexto organizacional em 

que é desempenhado emerge como uma dimensão importante porque contribui para 

compreender o modo como as práticas são implementadas e, consequentemente, 

permite compreender a relação entre as “teorias prescritas” e as “teorias em uso” 

(Argyris, 1992), bem como os factores que condicionam e modelam essas práticas 

(Den Hartog, Paauwe e Boselie, 2004; Paauwe e Boselie, 2005; Lave e Wenger, 

1991).  

 

A análise das percepções dos trabalhadores sobre o trabalho tem subjacentes dois 

pressupostos. O primeiro, é a assumpção de que é a situação específica de trabalho e 

as percepções das práticas partilhadas, e não só os valores, normas e procedimentos 

prescritos, que fornecem o contexto interpretativo para a acção e que modelam essa 

mesma acção (Hofstede, 1990; Thompson, 2007). O segundo, é a assumpção que 

(Bandura, 1989:1175): “Persons are neither autonomous agents nor simply mechanical 

conveyers of animating environmental influences” e que actuam nas organizações de 

acordo com as suas motivações e interpretação das situações no quadro de 

autonomia que lhes é possível. Neste sentido, as práticas de trabalho não são 

entidades estáveis, com conteúdos e significados fixos, mas “Rather practices such as 

appraisal, teamworking and performance pay are continually being enacted, re-
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enacted, interpreted and re-interpreted within any given organizational 

context”(Thompson, 2007:1300). O que significa que as práticas organizacionais 

devem ser entendidas face aos contextos e às percepções e estratégias individuais de 

quem é afectado por elas. 

 

Neste estudo pretende-se analisar as percepções dos trabalhadores sobre a sua 

situação no trabalho, entendida como a percepção sobre o trabalho que realizam e o 

contexto organizacional em que o mesmo é realizado. Tendo como objecto de estudo 

as empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica, que a priori são 

mais receptivas à adopção de modelos organizacionais flexíveis e à introdução de 

práticas inovadoras ou alternativas de trabalho, procura-se nesta análise compreender 

os efeitos que a adopção deste tipo de práticas têm sobre as percepções e satisfação 

dos trabalhadores. Entendem-se, genericamente, como práticas inovadoras de 

trabalho, as que pressupõem o trabalho em equipa e que promovem empowerment, a 

responsabilidade na tomada de decisão e a cooperação intra e inter-grupal. 

 

Hackman e Oldham (1980) definem cinco características do trabalho que são 

motivadoras para o indivíduo, nomeadamente: a variedade das tarefas; o significado e 

a identidade das tarefas; a autonomia; o feedback ou informação de retorno. Estas 

cinco características, enquanto factores motivadores, são moderadas pelas 

competências do indivíduo, a sua satisfação relativamente ao contexto de trabalho e 

as necessidades de crescimento individual. Segundo os autores, quanto mais elevada 

for a motivação e satisfação dos trabalhadores, o que implica resultados mais 

elevados nos factores motivadores, maior a eficácia e a qualidade do trabalho e menor 

a rotação e absentismo. O pressuposto é que a satisfação depende da capacidade do 

indivíduo em aprender no seu trabalho, através do feedback que tem do mesmo, e da 

percepção de autonomia e responsabilidade.  

 

Segundo Spreitzer (1996), o modelo de Hackman e Oldham é um modelo que se 

centra no modo como a organização prescreve o trabalho e não no indivíduo que o 

desempenha, pressupondo nas suas dimensões o enriquecimento do trabalho como 

factor motivador. A autora distingue o enriquecimento do trabalho do empowerment, 

considerando que o segundo é mais lato e pode ser considerado como uma extensão 

do primeiro. Segundo Spreitzer (1996), o empowerment entendido neste sentido 

remete para a percepção individual do contexto organizacional. Spreitzer apoia a sua 

teoria nas quatro dimensões definidas por Thomas e Venthouse (1990, Cit in. 
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Spreitzer, 1996). Estes autores definem o empowerment como a motivação intrínseca 

que se manifesta em quatro tipos de cognições, nomeadamente: (1) o “significado”, 

entendido como o ajustamento entre o trabalho prescrito e as crenças, valores e 

comportamentos do indivíduo; (2) a “competência”, entendida como as capacidades 

do indivíduo para desenvolver o seu trabalho; (3) a “auto-determinação”, entendida 

como a percepção de autonomia sobre a tomada de decisão sobre o trabalho; (4) o 

“impacto”, entendido como o grau em que o indivíduo pode influenciar os resultados 

estratégicos, administrativos ou operativos no trabalho. Neste quadro, Spreitzer (1996) 

defende que é possível o indivíduo percepcionar o empowerment mesmo quando o 

trabalho prescrito não é enriquecido, pois esse depende da relação entre o indivíduo e 

o contexto organizacional.  

 

No estudo realizado por Spreitzer (1996), a variável que mais contribui para a 

percepção de empowerment é a “clareza do papel”, entendida como a definição clara 

dos objectivos da função. Outras práticas inovadoras de trabalho que também 

contribuem para a percepção de empowerment (Spreitzer, 1996) são: a 

descentralização da tomada de decisão ou elevada amplitude do controlo; as redes de 

apoio sociopolítico, proporcionadas pelo trabalho em equipa semi-autónomas, que 

facilitam a criação de comunidades de prática, entre pares, superiores e subordinados 

conferindo ao indivíduo a percepção de poder; o acesso à informação, não só sobre os 

objectivos e procedimentos do trabalho, mas sobre as estratégias e funcionamento da 

organização, que dão ao indivíduo uma visão global da organização e um sentimento 

de pertença; o clima de participação que viabiliza o reconhecimento e a valorização 

individual; os programas de formação e desenvolvimento.  

 

Morrison et al. (2005) corroboram o efeito da percepção do controlo sobre o trabalho 

como factor de satisfação intrínseca. Os autores constataram que a percepção de 

mobilização de competências no trabalho surge como factor mediador da percepção 

da relação entre o controlo percepcionado sobre o trabalho e a satisfação no trabalho. 

Não tendo encontrado esse efeito mediador na relação entre a percepção dos 

requisitos do trabalho e a percepção de mobilização de competências, ou seja, 

constataram que é a percepção conjunta das duas características do trabalho, 

nomeadamente, a percepção dos requisitos do trabalho e a percepção de controlo 

sobre o mesmo, que têm influência sobre a percepção da mobilização de 

competências no trabalho e, consequentemente, sobre o grau de satisfação. Face a 

estes resultados, Morrison et al. (2005) sugerem que o trabalho em equipas semi-
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autónomas pode aumentar a percepção de controlo e de mobilização de competências 

e, por conseguinte, a satisfação. 

 

Miller e Monge (1986), numa meta-análise sobre a relação entre a participação, a 

satisfação e a produtividade, chegaram à conclusão que a participação tem um efeito 

sobre a produtividade e sobre a satisfação, sendo o efeito maior sobre a satisfação. 

Verificaram que a existência de um clima participativo tem um efeito mais forte sobre a 

satisfação do que sobre a participação em certas decisões específicas. Constataram, 

também, que a participação na definição de objectivos parece não ter um efeito 

elevado sobre a produtividade. Os autores verificaram que os efeitos da participação 

não são menores em empresas de produção, em que o trabalho é rotineiro, nem para 

os trabalhadores com níveis de qualificação mais baixos.  

 

Walsh e Tseng (1998) constataram que a participação e o reconhecimento são dois 

motivadores-chave, sendo também factores de satisfação as recompensas sociais e 

os estilos de chefia. Os autores constataram que a participação e o reconhecimento 

eram os dois factores que tinham efeitos sobre o “active effort” enquanto as 

recompensas sociais e o estilo de chefia tinham efeitos sobre a satisfação mas não 

sobre o “active effort”. Por “active effort” entenda-se o trabalho que o indivíduo realiza 

para a organização, para além daquele que é prescrito para a sua função. No que 

respeita à relação entre as funções desempenhadas e o “active effort”, Walsh e Tseng 

(1998) verificaram que os trabalhadores que desempenhavam cargos de gestão e de 

chefia eram os que possuíam mais “active effort”. Segundo os autores, a justificação 

para o maior “active effort” nestas funções prende-se com a visão global da 

organização que estes trabalhadores têm, bem como com a sua percepção da 

necessidade de participação na vida organizacional como forma de obter 

reconhecimento social. Os autores identificam como práticas facilitadoras do “active 

effort” os mecanismos de participação que permitem o acesso à informação sobre a 

organização e o reconhecimento das contribuições individuais na melhoria da 

eficiência e da produtividade. Chambel et al. (2000), num estudo comparativo entre 

duas empresas industriais, verificaram que as práticas de compromisso (os 

mecanismos de participação) eram um factor diferenciador nas percepções dos 

trabalhadores sobre as características do trabalho, o clima organizacional e o bem-

estar.  
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Oldham e Cummings (1996) constataram que o estilo de chefia de apoio, por oposição 

à chefia de controlo, contribuía negativamente para o turnover e para a vontade de 

saída. Autores como Amabile e Gryskiewicz (1987), Deci e Ryan (1987) e West e Farr 

(1989), citados por Cummings e Oldham (1996), encontraram uma relação entre o 

estilo de chefia de controlo ou de apoio e a criatividade. Numa chefia de apoio, esta  

mostrava preocupação pelos sentimentos e necessidades dos trabalhadores, 

encorajando-os a verbalizarem as suas opiniões e ideias e fornecia-lhes o feedback 

apropriado. Desse modo, facilitava a criatividade e a aquisição de competências. Estas 

actividades, no fundo, proporcionavam a tomada de iniciativa, o sentimento de auto-

determinação e o interesse nas actividades desenvolvidas. Contrariamente, uma 

chefia de controlo caracterizada pela monitorização do comportamento do trabalhador, 

pela tomada de decisão sem consultar os trabalhadores e pelo feedback de controlo, 

pressionava os trabalhadores para pensarem e comportarem-se de determinada 

forma. Esta, tinha como efeitos a inibição, não só da motivação intrínseca, mas 

também o desvio da atenção dos trabalhadores das actividades inerentes ao trabalho 

para outras preocupações exteriores a este e, consequentemente, a redução da 

criatividade.  

 

Iles et al. (1990) apontam como factores para aumentar o compromisso, a liberdade de 

escolha ou escolha individual do emprego e a coerência deste com as expectativas do 

candidato. As expectativas sobre o trabalho emergem como factor mediador do 

envolvimento dos trabalhadores e das suas atitudes para com o trabalho.  

Os factores referidos por Iles et al. (1990) enquadram-se no que Starr e Fondas (1992) 

designam como factores de socialização antecipatória, que remetem, por exemplo, 

para a introdução de práticas de recrutamento e selecção que se focam na avaliação 

entre os valores e oportunidades oferecidas pela empresa e as expectativas dos 

candidatos e para programas de planeamento de carreiras.  

 

Godard (2001), partindo do pressuposto que os modelos de organização do trabalho 

conduzem a graus diferentes de adopção de práticas alternativas de trabalho, 

constatou uma relação entre os graus de adopção das práticas e os efeitos destas, 

sobre as percepções dos trabalhadores sobre o trabalho. O autor considerou como 

modelos de organização do trabalho alternativos ao trabalho tradicional individualizado 

os seguintes: trabalho em equipa; grupo tradicional; o modelo “lean production”, o 

modelo “lean individualizado” e o modelo que designa de “pós-lean” (equipas semi-

autónomas). Godard (2001) considera como graus moderados de adopção de práticas 
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alternativas a introdução do trabalho em equipa e o trabalho em grupo tradicional, nos 

quais é mantida a supervisão tradicional e não existe uma subordinação ao just-in-

time. Considera como graus elevados de adopção de práticas alternativas de trabalho 

aquelas que se enquadram no modelo “lean production” ou “lean individualizado”. 

Ambos estão subordinados ao just-in-time, contudo, o segundo distingue-se do 

primeiro pelo fraco recurso ao trabalho em equipa.  

O autor constatou que a adopção moderada das práticas alternativas de trabalho 

(trabalho em grupo tradicional e trabalho em equipa) conduzia a um aumento do 

sentimento de pertença, de empowerment e de envolvimento na tarefa. Conduz, 

eventualmente, segundo o autor, ao aumento da satisfação no trabalho, bem como do 

compromisso e do comportamento de cidadania. Contrariamente, a adopção de 

práticas alternativas enquadradas no modelo “lean”, isto é, a adopção em grau 

elevado, não tinha efeitos tão elevados comparativamente com o modelo tradicional, 

podendo até ter efeitos negativos. Godard (2001) constatou que, se por um lado, o 

trabalho em equipa e o acesso à informação tinham efeitos positivos, por outro lado, o 

trabalho em equipas semi-autónomas (“modelo pós-lean”) e a responsabilização 

poderiam ter efeitos negativos, uma vez que a falta de supervisão potencia a incerteza 

dos indivíduos e pode ser geradora de conflitos nas equipas. O que teria como 

consequência um aumento do stress. Godard (2001:799) sublinha, ainda, que muitas 

destas “boas práticas”, enquadradas no modelo “lean”, quando comparadas com 

práticas mais moderadas, podem ter efeitos mais negativos do que positivos, porque 

“It may be that so called best practice often gives rise to concertive control, under 

which workers are indeed subject to a “new iron cage” (…)”. 

 

Em síntese, pretendem-se estudar os modelos de gestão de recursos humanos em 

empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica, tendo como objectivo 

compreender os factores de contexto quer interno quer externo, que modelam essas 

práticas, bem como as percepções dos trabalhadores, enquanto actores 

organizacionais, sobre o trabalho e o contexto em que este é desenvolvido. Nesta 

análise pretende-se, também, compreender os factores que contribuem para as 

semelhanças e diferenças entre as empresas inseridas em contextos semelhantes, 

bem como as razões que estão subjacentes a essas semelhanças e diferenças. 

Tratando-se de um estudo exploratório, a finalidade deste é contribuir para o aumento 

do conhecimento, procurando identificar e explicar as relações entre variáveis, bem 

como levantar algumas hipóteses sobre essas relações. 
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4.3. Métodos e Técnicas 

 

Apresentam-se de seguida as razões de escolha das empresas e as limitações que 

surgiram no decurso do trabalho de campo, bem como as variáveis e dimensões de 

análise e os instrumentos utilizados para a consecução do estudo. 

 

4.3.1. Escolha das empresas 

 

Para concretizar os objectivos propostos foram escolhidas empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica, porque, conforme é sugerido pela teoria, 

são aquelas que têm maior probabilidades e mais necessidade, face aos contextos em 

que se inserem, de adoptar práticas inovadoras de trabalho e práticas de gestão de 

recursos humanos “mais avançadas”. Por razões de exequibilidade e comparabilidade, 

referidas mais adiante, foi também escolhida uma empresa de elevada intensidade de 

conhecimento (“Knowledge-intensive firms”). 

 

Na literatura, o conceito de “elevada intensidade de conhecimento” emerge como um 

conceito mais político, no sentido de permitir legitimar e valorizar socialmente as 

empresas, do que como uma categoria distintiva (Rylander e Peppard, 2005). Este tipo 

de empresas tem sido designado como: a “organização qualificante” (Stahl et al, 

1993); a “learning organization” (Senge, 1990); a “information-based organization” 

(Drucker, 1996); a “knowledge-creating company” (Nonaka, 1991). Sublinhe-se que 

estas designações têm em comum o pressuposto de que as empresas de elevada 

intensidade de conhecimento possuem elevada intensidade tecnológica e/ou recorrem 

às novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

As várias designações também apontam para a dificuldade que existe em delimitar o 

conceito de “elevada intensidade de conhecimento”, bem como na dificuldade em 

distinguir as empresas de “elevada intensidade de conhecimento” das empresas de 

“elevada intensidade tecnológica”. Rylander e Peppard (2005) enfatizaram essas 

dificuldades, relacionando-as com a dificuldade em sistematizar as empresas de 

elevada intensidade de conhecimento em função dos inputs e outputs. As dificuldades 

emergem da própria dificuldade que existe em distinguir os inputs dos outputs 

(Starbuck, 1992).  
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Rylander e Peppard (2005) encontraram dois tipos de classificação para as empresas 

de “elevada intensidade de conhecimento”, nomeadamente, dos inputs e outputs. Na 

perspectiva dos inputs, as empresas de elevada intensidade de conhecimento são 

classificadas como as organizações que empregam trabalhadores com elevados 

níveis de instrução e qualificação e que realizam trabalho essencialmente intelectual. 

Na perspectiva dos outputs, as empresas são classificadas de acordo com os produtos 

e/ou serviços que fornecem. Incluem-se nesta última perspectiva, o sector das novas 

tecnologias de informação, as empresas que fornecem conhecimento e produtos 

sofisticados ao mercado. Também são classificadas na perspectiva dos outputs as 

empresas denominadas de “Professional service firms”, que são caracterizadas como 

empresas de elevado contacto com os clientes a quem fornecem serviços e produtos 

por encomenda (Rylander e Peppard, 2005). As “Professional service firms” são 

empresas que possuem estruturas mais orgânicas e empregam recursos humanos 

qualificados. São “Professional service firms” as empresas de consultoria e as de 

produção de software, entre outras.  

 

Tradicionalmente, o conceito de “elevada intensidade de conhecimento” era utilizado 

para designar as empresas que utilizavam o conhecimento como factor-chave de 

produção (Alvesson, 2001; 2004) ou o conhecimento como matéria-prima (Nurmi, 

1998), por oposição à intensidade da mão-de-obra. Actualmente, o conceito tem sido 

alargado a formas mais tradicionais de trabalho, incluindo o trabalho de produção 

(Clegg et al., 1996) e/ou indústrias que fornecem produtos por encomenda que exigem 

grandes infra-estruturas tecnológicas e mão-de-obra instruída (Yinnon, 1996). Esta 

maior abrangência do conceito não é alheia à dificuldade em definir o conhecimento e 

a necessidade de conhecimento dos trabalhadores com diferentes níveis de 

qualificação, pois, conforme refere Blackler (1995, Cit. In Rylander e Peppard, 2005), 

todos os indivíduos, e não só os trabalhadores do conhecimento, estão dependentes 

do conhecimento. Neste contexto, têm sido consideradas como empresas de elevado 

conhecimento as empresas pertencentes aos sectores das novas tecnologias de 

informação, farmacêutico, das biotecnologias, dos plásticos, automóvel, etc. 

 

Delimitado o objecto de estudo às empresas de sectores de elevada intensidade 

tecnológica, os critérios de escolha das quatro empresas para a realização do estudo 

tiveram em conta factores de natureza teórico-metodológica e de exequibilidade. A 

escolha do número de empresas estudadas enquadra-se no que é considerado 

pertinente em termos metodológicos para sustentar a metodologia de estudo multi-
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caso. Yin (1994) e Robson (2001) propõem entre três a dez empresas, dependendo 

dos objectivos do investigador, enquanto Eisenhardt (1989) recomenda entre quatro a 

dez estudos de caso.  

 

Tratando-se de um estudo exploratório, de natureza predominantemente qualitativa, 

em que se pretende estudar o fenómeno numa perspectiva meso, ou seja, o fenómeno 

em contexto, procurando identificar e compreender as relações entre as variáveis que 

nele interagem, a escolha dos casos teve como critério a sua relevância teórica e não 

probabilística (Stake, 1998; Eisenhardt, 1989). Os casos não foram escolhidos 

aleatoriamente e/ou como casos representativos, de forma a poderem garantir a 

generalização dos resultados, mas sim pelo seu poder explanatório sobre o fenómeno 

que se pretende estudar e as relações que nele se estabelecem. Procura-se, deste 

modo, aumentar o conhecimento e levantar novas hipóteses sobre esta problemática. 

Não significa isso que os resultados do estudo de caso não possam ser generalizáveis 

através da extrapolação das conclusões para contextos semelhantes ou através da 

replicação dos seus princípios teórico-metodológicos a outros casos e/ou situações 

(Stake, 1998). Contudo, a generalização dos resultados não é o foco central deste 

estudo. 

 

Assim, a escolha das empresas teve como critérios o facto de poderem proporcionar 

suporte empírico para estudar os objectivos propostos e o facto de terem 

proporcionado o acesso às fontes necessárias para garantir a exequibilidade do 

trabalho de campo. Quanto ao primeiro critério, a escolha de três empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica (duas empresas de produção e uma de 

transportes e logística) e uma empresa de produção de software, que se enquadra na 

definição mais tradicional de empresa de elevada intensidade de conhecimento, 

deveu-se ao facto destas empresas permitirem responder às questões colocadas no 

quadro teórico, nomeadamente, no que respeita à identificação e relação entre os 

factores organizacionais e institucionais que modelam a adopção de práticas 

inovadoras de trabalho e de gestão de recursos humanos. As três empresas ligadas a 

sectores de elevada intensidade tecnológica podem ser enquadradas, na perspectiva 

de Scott e Meyer (1983), no mesmo sector “societal”, porque têm como principal 

cliente a indústria automóvel. Possuem processos produtivos e modelos de 

organização do trabalho distintos mas encontram-se sujeitas a factores institucionais 

semelhantes, associados à pertença ao mesmo sector “societal”. As três empresas 

apresentam condições que permitem uma análise dos factores organizacionais que 
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modelam as suas práticas, bem como dos factores que contribuem para um grau 

maior ou menor de semelhança e diferença entre elas, no que respeita aos modelos 

organizacionais, às práticas e às percepções dos trabalhadores. 

 

A quarta empresa, a de produção de software, sendo considerada como uma empresa 

portuguesa de inovação e sucesso, foi escolhida por três razões. A primeira, é porque 

se apresentou como uma referência empírica para estudar os princípios teóricos do 

modelo de organização flexível, pois emprega trabalhadores do conhecimento e 

afirma-se socialmente pela promoção da criatividade e inovação. A segunda, foi 

porque esta empresa pertence a outro sector de actividade e, consequentemente, 

encontra-se sujeita a factores institucionais diferentes, o que potencia a possibilidade 

de captar e salientar os factores do contexto externo e mais precisamente os factores 

específicos de determinado sector que contribuem para a modelação das práticas e 

para as semelhanças e diferenças entre as empresas. A terceira, foi o facto de nesta 

empresa o trabalho ser predominantemente intelectual, ao contrário das outras três, 

em que predomina o trabalho manual, o que permite a possibilidade de captar alguns 

efeitos diferenciadores da natureza do trabalho e a sua relação com as práticas e os 

modelos organizacionais, bem como os efeitos da articulação destes factores sobre as 

percepções dos trabalhadores.  

 

O outro critério, não menos pertinente para a escolha destas quatro empresas, foi o 

critério da exequibilidade, que remete para os constrangimentos que houve na 

realização do trabalho de campo. As quatro empresas escolhidas foram aquelas que 

ofereceram as condições necessárias para a concretização dos objectivos propostos. 

Importa aqui referir, sucintamente, o processo de investigação e os constrangimentos 

que ocorreram durante o mesmo, pois, estes condicionaram as escolhas que foram 

feitas. Assim, após terem sido realizadas várias entrevistas exploratórias para avaliar a 

pertinência e a exequibilidade da pergunta de partida (Quivy e Campenhoudt, 1988), 

bem como a definição da problemática e dos objectivos do estudo, foram inicialmente 

realizadas cerca de oito entrevistas aos responsáveis da função Recursos Humanos 

em empresas dos sectores automóvel e farmacêutico, bem como dois estudos piloto 

(Marques, 2004; 2005).  

 

Durante este processo inicial os responsáveis da função Recursos Humanos 

manifestaram disponibilidade para participar no estudo. Essa disponibilidade foi 

confirmada no primeiro contacto, quando foram explicitados os objectivos e os 
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requisitos metodológicos necessários para a consecução do estudo. Contudo, após 

algumas entrevistas com os mesmos responsáveis, constatou-se que a disponibilidade 

da empresa se cingia à disponibilidade do responsável da função Recursos Humanos 

para participar nas entrevistas sobre a caracterização da empresa e das práticas de 

gestão de recursos humanos, isto é, a disponibilidade cingia-se à divulgação da 

empresa e às práticas prescritas. A disponibilidade para “a empresa” participar no 

estudo foi truncada quando se insistiu na auscultação dos trabalhadores, combinada 

desde o início, através do inquérito por questionário e/ou da entrevista (às chefias). As 

razões que foram apresentadas pelos responsáveis da função Recursos Humanos 

permitem induzir alguns aspectos sobre a cultura destas empresas, nomeadamente, a 

sua necessidade em projectar determinada “imagem” para o exterior. Levantam-se 

aqui hipóteses de que os responsáveis da função e/ou os órgãos de decisão têm 

consciência das diferenças existentes entre o discurso empresa (“teorias prescritas”) e 

as práticas diárias da empresa (“teorias em uso”) e percepcionaram que essas 

diferenças poderiam ser enfatizadas no inquérito aos trabalhadores.  

 

As diferentes razões apresentadas pelas empresas, para não autorizarem a aplicação 

do inquérito aos trabalhadores, podem ser classificadas em dois tipos. No primeiro 

tipo, incluem-se as justificações que se centraram na possível interferência da 

aplicação do inquérito no funcionamento da empresa. As razões evocadas referiam a 

possível “colisão” da aplicação do inquérito com outros processos de auscultação aos 

trabalhadores, bem como a própria saturação dos trabalhadores. Segundo as fontes 

mencionadas, nestas empresas, os trabalhadores são constantemente solicitados para 

participar em estudos e/ou responder a inquéritos. Foram dados como exemplos 

destes processos os seguintes: a avaliação de desempenho; a avaliação da 

satisfação; os inquéritos no âmbito da Gestão da Qualidade; os inquéritos no âmbito 

das auditorias realizadas pelos clientes. No segundo tipo, incluem-se as justificações 

que evocaram as políticas da empresa e a não autorização do Conselho de 

Administração. Estas razões apontam o posicionamento da função na estrutura da 

empresa e para a autonomia (ou falta da mesma) do responsável pela função 

Recursos Humanos.  

Importa referir que apesar de terem permitido a aplicação do inquérito por questionário 

aos trabalhadores, as quatro empresas escolhidas também apresentaram alguns 

constrangimentos que serão apresentados no ponto 4.3.3. do trabalho.  
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4.3.2. Variáveis e dimensões 

 

Embora se preconize o princípio de que não existe nada mais prático do que uma boa 

teoria (Van de Ven, 1989), dada a natureza complexa desta problemática, na 

concretização do trabalho empírico optou-se por não seguir um modelo de análise 

teórico específico, mas antes aproveitar os múltiplos contributos das teorias 

consideradas relevantes para estudar as práticas em contexto. Tratando-se de um 

estudo exploratório, em que a finalidade não é confirmar ou infirmar hipóteses teóricas 

mas identificar e compreender os factores e as relações que influenciam e modelam o 

fenómeno, optou-se por estudar os modelos organizacionais e as práticas de gestão 

de recursos humanos de acordo com um conjunto de variáveis e dimensões 

apresentadas como relevantes no quadro teórico. Reitera-se, que apesar de a 

finalidade não ser confirmar ou infirmar hipóteses, nem testar nenhum modelo teórico 

específico, não significa que os resultados obtidos nesta abordagem não permitam 

aferir alguns dos modelos, bem como levantar novas questões e hipóteses de estudo. 

As variáveis e dimensões que se salientam como relevantes no quadro teórico são 

apresentadas no Quadro nº2.  

 

Quadro nº 2: Variáveis e dimensões de análise 

Variáveis Dimensões 
 
 
1. Caracterização da empresa 
 

1.1. Actividade 
1.2. História 
1.3. Estrutura Organizacional  
1.4. Cultura e políticas organizacionais 
1.5. Processo Produtivo 
1.6. Organização do trabalho 
1.7. Estrutura de recursos humanos 

 
2. Função Recursos Humanos 

2.1. Posicionamento na organização 
2.2. Composição 
2.3. Responsabilidades atribuídas 

 
 
3. Práticas de GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

3.1. Recrutamento e selecção 
3.2. Acolhimento e Integração 
3.3. Avaliação de desempenho 
3.4. Formação e desenvolvimento 
3.5. Gestão de carreiras 

 
4. Práticas inovadoras de trabalho 
 

4.1. Mecanismos de participação 
4.2. Meios de informação 
4.3. [organização do trabalho] cooperação 

 
5. Percepções dos trabalhadores 
 

5.1. Características do trabalho 
5.2. Valores organizacionais 
5.3. Satisfação no trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A caracterização da empresa serve para enquadrar o contexto em que as práticas 

emergem e distingui-la como uma unidade autónoma face ao meio externo. A 
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actividade específica da empresa, nomeadamente, os produtos e serviços que oferece 

ao mercado e os seus principais clientes, bem como a sua história, permitem analisar 

o seu modo de adaptação ao meio externo e compreender os factores organizacionais 

e institucionais que a modelam nessa adaptação. A origem nacional da empresa, a 

forma como está constituída enquanto entidade autónoma, bem como a sua cultura, 

entendida como os artefactos e valores manifestos, permitem analisar não só o 

discurso e a forma como esta se quer projectar para o meio externo e interno mas, 

também, as opções estratégicas e os factores que modelam a instituição das práticas. 

A estrutura organizacional, o processo produtivo, a organização do trabalho e a 

comunicação, permitem analisar a distribuição do poder, o grau de formalização e 

padronização dos processos e procedimentos. Conjuntamente com a caracterização 

do pessoal, permitem compreender a forma como esta concebe, utiliza e constrói o 

seu capital humano.  

 

A caracterização da função Recursos Humanos, considerando como dimensões o seu 

posicionamento na estrutura da organização, a formação do pessoal que a compõe, as 

responsabilidades que lhe são atribuídas, permitem compreender a forma como a 

função é conceptualizada na empresa e o seu papel na consecução dos objectivos da 

empresa. Essa análise é reforçada através da caracterização das práticas de gestão 

de recursos humanos, que ao serem analisadas de acordo com os procedimentos 

seguidos, o seu grau de formalização, os métodos e técnicas utilizados e o seu grau 

de integração, permitem ainda distinguir o discurso da prática efectiva. As práticas 

inovadoras de trabalho, operacionalizadas como a maior flexibilidade, a cooperação e 

participação, são aferidas através da relação entre a configuração estrutural, os 

modelos de organização do trabalho, bem como através dos meios de informação e 

participação (directa ou indirecta). 

 

As percepções dos trabalhadores sobre o trabalho, entendido numa abordagem 

sistémica que inclui o contexto em que o mesmo é desempenhado, contribuem para 

uma maior compreensão da relação entre as “teorias em uso” e as “teorias em prática” 

(Argyris, 1992), bem como para compreender os efeitos dessas práticas nas 

percepções e satisfação dos trabalhadores sobre a situação de trabalho.  

 

Tendo em conta o exposto nos objectivos, consideraram-se como dimensões 

importantes de análise as características do trabalho (Hackman e Oldham, 1980), os 

estilos de chefia de apoio ou de controlo (Walsh e Tseng, 1998; Oldham e Cummings, 
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1996), a clareza do papel (Spreitzer, 1996). Esta última dimensão pressupõe o acesso 

à informação sobre a situação do trabalho e os meios de acesso à informação. Outras 

dimensões consideradas relevantes são a percepção sobre os valores 

organizacionais, operacionalizados com base no modelo de valores contrastantes de 

Quinn e Cameron (1983) e a satisfação no trabalho, operacionalizada com base nas 

dimensões sugeridas por Herzberg (1996). 

 

4.3.3. Instrumentos e Fontes de informação  

 

Os instrumentos de observação utilizados foram o inquérito por entrevista (Apêndice 

1), o inquérito por questionário (Apêndice 2), bem como a observação directa nos 

casos em que isso foi permitido. A entrevista, semi-direccionada, incluía um conjunto 

de questões sobre o contexto organizacional, a função Recursos Humanos, as 

habilitações e experiência dos membros afectos à função e sobre as diferentes 

práticas de gestão de recursos humanos. O inquérito por questionário continha 

indicadores referentes às seguintes dimensões: características do trabalho 

(indicadores 1.1. a 1.38; questão 3 e 9); satisfação (indicadores 1.39 e 1.40); estilo de 

chefia (questão 2); clareza do papel (questão 7) e meios de informação (questão 8); 

valores organizacionais (questão 10). Foi aplicada para cada indicador supra-citado 

uma escala de Likert de quatro pontos (discordo a concordo plenamente). Os 

indicadores “vontade de mudar de função” (questão 6) e “vontade de realizar um 

trabalho diferente” (indicador 1.50), foram incluídos como possíveis indicadores de 

controlo, bem como a caracterização sociográfica. A construção do inquérito foi 

condicionada ao acesso dado pelas empresas e sujeita a uma negociação implícita 

entre as partes, tendo como grande limitação não incluir a análise das expectativas 

dos trabalhadores. 

 

A realização do trabalho empírico pressupôs o recurso a fontes primárias e a fontes 

secundárias. Apesar da abordagem seguida pressupor a auscultação dos actores 

organizacionais que constituem as diferentes componentes-chave da organização 

(Mintzberg, 1995), tal não foi possível. Destacam-se aqui os seguintes actores, 

nomeadamente, os trabalhadores das diferentes áreas da empresa e os directores dos 

diferentes departamentos e as chefias, que permitiriam compreenderem e comparar os 

discursos e percepções das várias subculturas socioprofissionais das empresas, bem 

como os delegados sindicais. Contudo, o acesso a estas fontes não foi possível.  
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O interlocutor privilegiado, em cada empresa, para a caracterização do contexto e das 

práticas de gestão de recursos humanos, foi o responsável da função Recursos 

Humanos, a quem foi aplicado o inquérito por entrevista. Importa sublinhar que houve 

algumas diferenças entre empresas, no que concerne a esta fonte de informação. Na 

empresa do Caso 1, uma empresa familiar de média dimensão, em que não existe um 

Departamento de Recursos Humanos (DRH), onde a secção de Recursos Humanos 

está subordinada à Direcção Administrativo-financeira, foram entrevistadas as 

Directoras Administrativo-financeira e da Qualidade, bem como a Técnica de Higiene e 

Segurança no Trabalho, uma vez que as actividades desenvolvidas no âmbito da 

gestão do pessoal se enquadram nestes dois departamentos. Na empresa do Caso 2, 

uma empresa de média dimensão, foi entrevistada a Directora de Recursos Humanos, 

que autorizou a entrevista às duas Técnicas de Recursos Humanos. Nas empresas do 

Caso 3, uma empresa de grande dimensão de transportes e logística, e do Caso 4, 

uma empresa de média dimensão de produção de software, foram entrevistados os 

Directores do DRH. As entrevistas (semi-direccionadas) demoraram, em média, uma 

hora, tendo sido realizadas cerca de três a quatro entrevistas a cada responsável ou 

membro do DRH (Caso 1 e 2) durante o período de um ano. Alguns dos interlocutores 

não permitiram a gravação das entrevistas. 

 

As empresas não permitiram a distribuição dos inquéritos aos trabalhadores pelo 

próprio investigador. Foi proposto, e autorizado, que o inquérito fosse aplicado a uma 

amostra por conveniência escolhida pela empresa mas que seriam privilegiados os 

trabalhadores que compunham o centro operacional. Apesar das limitações e da falta 

de representatividade deste tipo de amostra, esta justifica-se sempre que as condições 

existentes não permitam a utilização de uma amostra probabilística (Mattar, 1996). 

Sublinhe-se que este tipo de amostragem não deixa de ser relevante, pois, permite 

produzir novos factos e um máximo de informação (Deslauriers, 1991; Gil, 1999). 

Assim, acordou-se que a empresa aplicaria o inquérito por questionário aos 

trabalhadores. O inquérito foi entregue em envelope fechado para que os 

trabalhadores o pudessem preencher em casa. Foi estabelecido um prazo máximo de 

duas semanas para o preenchimento e devolução no DRH. Nas empresas dos Casos 

1, 2 e 3, de acordo com o que foi negociado, foram distribuídos 70 questionários, 

privilegiando os trabalhadores que constituíam o centro operacional da empresa 

(operadores), e no Caso 4 foram distribuídos 50 questionários.  
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Nas empresas dos Casos 1 e 2 foram realizadas visitas às instalações para 

compreender e caracterizar o processo produtivo e a organização do trabalho. As 

visitas foram guiadas pelas Técnicas de Recursos Humanos das respectivas 

empresas. Durante estas visitas não foi possível realizar entrevistas estruturadas aos 

operadores nem às chefias, mas foi possível recolher informações junto destes, sobre 

o trabalho que realizavam. 

 

As fontes secundárias de informação foram os documentos disponibilizados pelas 

empresas, como o Balanço Social (Caso 2, 3 e 4), o Quadro de Pessoal (Caso 1), o 

Manual de Acolhimento (Caso 1, 2 e 3), o Manual da Organização (Caso 1), a 

Descrição e Análise de Funções dos operadores (Caso 2, 3 e 4), os jornais e 

newsletters, bem como a consulta da página da internet da empresa e artigos 

publicados em revistas do sector. 

 

 

4.3.4. Análise dos dados 

 

Recorreu-se à análise de conteúdo para tratar a informação obtida nas entrevistas e 

nos documentos da empresa e à estatística descritiva, através do software SPSS - 

Statistical Package for the Social Sciences, para o tratamento dos questionários. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DOS CASOS 
 

 

 

No presente capítulo procede-se à descrição e análise dos quatro Casos tendo em 

conta os objectivos propostos e as variáveis de análise consideradas. Procura-se 

estudar as práticas de gestão de recursos humanos e os factores de contexto que as 

modelam, através do confronto das várias fontes de informação de natureza qualitativa 

e quantitativa.  

 

 

5.1. CASO 1 

 

5.1.1. Caracterização Empresa (Actividade, localização e história) 

 

A Empresa do Caso 1 é uma empresa familiar, do tipo conjugal (Guerreiro, 1996), que 

tem como actividade principal a concepção e fabrico de moldes para peças técnicas. O 

seu principal cliente é a indústria automóvel, mas também fabrica peças para 

embalagens e aplicações domésticas, entre outras. Os principais mercados da 

Empresa são a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos da América.  

 

Sedeada no distrito de Leiria, a Empresa foi fundada em 1969 como Agente de 

Moldes. Em 1975, após a sua constituição como uma Sociedade por Quotas de 

Responsabilidade Limitada, tendo como sócio-gerentes o actual Presidente da 

Empresa e a ex-mulher, iniciou a sua actividade de concepção e fabrico de moldes 

para a Indústria de Injecção de Plásticos. Aquando da investigação trabalhavam na 

Empresa seis membros da família (os dois sócios-gerentes, as duas filhas, o genro e 

um sobrinho do sócio-gerente). Coerente com a lógica das empresas familiares do tipo 
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conjugal, a Direcção da empresa e o poder de decisão está muito centrado no 

empresário, que é o único que tem “o poder de assinar os cheques”. A ex-mulher, que 

outrora chegou a desempenhar funções administrativas e de apoio logístico, apesar de 

pertencer formalmente à “Gerência” e ser responsável formal, em conjunto com uma 

das filhas, pela Direcção Administrativa, possui um cargo meramente simbólico. 

Actualmente exerce esporadicamente algumas funções administrativas.  

 

5.1.2. Estrutura organizacional 

 

Segundo a informação obtida, a estrutura formal da Empresa que está representada 

no organograma constitui-se mais como um artefacto, tendo como objectivo a 

divulgação da Empresa, do que como uma representação da forma como esta se 

estrutura e funciona. Nesse sentido, a interpretação do organograma fornece alguns 

elementos importantes sobre o discurso da Empresa relativamente à forma como esta 

quer ser percepcionada pela envolvente externa.  

 

A Empresa possui uma estrutura formal hierárquico funcional que, seguindo a lógica 

das empresas familiares do tipo conjugal, reflecte a centralização do poder no 

empresário e o domínio dos membros da família (Guerreiro, 1996). A estrutura formal 

encontra-se dividida em três grandes níveis hierárquicos: Direcções, Secções e Áreas 

Operacionais. Utilizando como suporte a abordagem de Mintzberg (1995), constata-se 

que o vértice estratégico é constituído exclusivamente pelos membros da família que 

desempenham as funções de Directores das cinco Direcções (Comercial, 

Administrativa, Financeira, Qualidade e Produção). São também os únicos que 

compõem o que a Empresa designa de “Conselho de Gerência”. Este Conselho é 

constituído formalmente como um órgão de staff que “integra os Directores e a 

Gerência”, ou seja, o pai, as duas filhas e o genro. Este órgão tem como função 

“apoiar a Direcção a actuar no Sistema de Qualidade”. Formalmente, o Presidente 

(empresário) é o responsável pela Direcção Comercial, a filha mais velha pelas 

Direcções Financeira e Administrativa (aqui denominada Administrativo-financeira), a 

filha mais nova pela Direcção de Qualidade e o genro, casado com a filha mais velha, 

pela Direcção de Produção. Sublinhe-se, novamente, que esta repartição por Direcção 

é meramente formal, pois de acordo com informação obtida junto do Director de 
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Produção, “na prática existe uma grande flexibilidade e fazemos todos um pouco de 

tudo, somos muito polivalentes”. O mesmo assumiu que nos últimos anos o sogro tem 

estado fisicamente mais ausente, a desempenhar funções na Comunidade, e muitas 

vezes tem ele que assumir as funções da Direcção Comercial. Constatou-se, nas 

diversas visitas à Empresa, que o Director de Produção é reconhecido pelos 

trabalhadores como o “Gestor da Empresa”, “o homem que executa o trabalho, que faz 

andar a Empresa” e o Presidente percepcionado como o patrão que continua a deter o 

poder final de decisão.  

 

As Direcções Administrativa e Financeira (que na prática constituem uma só 

Direcção), a Direcção Comercial e a Direcção de Qualidade comportam as funções de 

apoio administrativo e logístico. A Direcção Administrativo-financeira subdivide-se nas 

secções: Controlo de Custos; Contabilidade; Secção de Compras; Exportação e 

Importação; Recursos Humanos (tendo como subsecção a SHST). A Direcção 

Comercial, comporta as secções de Orçamentação e de Marketing e Vendas (dividida 

por mercados nacional e internacionais). A Direcção de Qualidade, encontra-se 

subdividida nas secções: Gestão de Qualidade; Controlo de Qualidade, Controlo de 

Qualidade da Produção, Gestão de Infra-estruturas, Verificação de Embarque e 

Metrologia e Controlo Dimensional. Na Direcção de Produção encontra-se o que se 

pode considerar a tecnoestrutura, isto é, quem concebe e planifica o trabalho, nas 

secções de Lideres de Projecto, Secção de Comunicação e Controlo de Qualidade da 

Produção, bem como o centro operacional da Empresa, dividido em Grupo A e Grupo 

B, subordinado a dois líderes de Grupo (A e B). As funções ao nível operacional 

encontram-se divididas nas áreas de Bancada (A e B), Fresas (A e B), Furações e 

Erosão. 

 

Quanto à configuração estrutural, a Empresa não possui uma configuração estrutural 

pura. Apesar de apresentar algumas características da configuração da estrutura da 

burocracia-mecanicista, o seu funcionamento aponta para uma predominância da 

configuração de estrutura simples. Se, por um lado, a constatação de um conjunto de 

factores como a clara distinção entre o nível funcional e operacional, a padronização 

do trabalho, o peso relevante da tecnoestrutura, na definição e programação do 

trabalho, bem como a centralização da tomada de decisão, são características que 

levam a enquadrá-la numa configuração estrutural do tipo burocrático-mecanicista.  
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Por outro lado, o facto de ser uma empresa familiar com mais de trinta anos, que se 

estruturou em torno do seu fundador/empresário, no qual está centralizada a tomada 

de decisão (“todos os orçamentos e contratações têm que ser aprovadas por ele”) 

dotam a empresa de características da estrutura simples. A empresa apresenta outras 

características associadas à estrutura simples, como sejam, a dependência da 

discricionariedade do empresário, a fraca formalização dos comportamentos e a 

predominância da supervisão directa como mecanismo de controlo. Estas 

características parecem encontrar explicação no facto de o empresário e a empresa 

serem reconhecidos na Comunidade em que se inserem, bem como no facto de a 

empresa ter recrutado pessoas da Comunidade, a maioria das quais, tendo em conta 

os elevados níveis de antiguidade, realizou todo o seu percurso profissional na 

empresa. Assim, os dados apontam, quer para uma identidade de empresa dos 

trabalhadores (Dubar, 1997) quer para a fraca separação entre a vida profissional e 

pessoal, que parece reforçar o reconhecimento e o poder simbólico do empresário e 

explica que este seja percepcionado pelos trabalhadores como um homem poderoso e 

de sucesso.  

 

A predominância das características da estrutura simples na Empresa parece também 

corroborar as razões referidas por Mintzberg (1995) para a perpetuação da estrutura 

simples em empresas com elevada antiguidade. O autor aponta como razões, as 

necessidades de manter o poder e as necessidades pessoais de poder do empresário, 

bem como os factores culturais. No que respeita aos últimos e entendendo-se a 

cultura do meio como contingencial à cultura organizacional, pode induzir-se que a 

distância de poder (Hofstede, 1990) na Empresa é elevada, quer porque o empresário 

detém poder na Empresa e na Comunidade, quer devido às características específicas 

dos trabalhadores e à dependência destes da Empresa. Enfatiza-se, que a quase 

totalidade dos trabalhadores reside na Comunidade e muitos têm ou tiveram outros 

membros da família a trabalhar na Empresa. 

 

5.1.3. Cultura e Políticas Organizacionais 

 

A análise da cultura, entendida aqui como os artefactos e valores manifestos, é 

pertinente para analisar o discurso da Empresa para posteriormente o comparar e/ou 
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confrontar com as suas práticas. A formalização da visão, missão, valores e “Política 

da Organização”, em suportes como o Manual da Organização, o Manual de 

Acolhimento e na página da internet, resultou mais da necessidade de 

competitividade, que exige o cumprimento de requisitos de certificação da Qualidade, 

do que de uma necessidade sentida internamente para comprometer a força de 

trabalho e regular as práticas organizacionais, que se enquadrariam numa lógica de 

gestão pela cultura. 

 

As razões que motivaram a formalização deste tipo de artefactos e dos valores 

organizacionais são reflectidas no discurso orientado para o cliente e para a 

Qualidade, com um enfoque na tecnologia. Essas razões podem ser constatadas na 

visão (“tornar-se no parceiro ideal para participar no sucesso dos seus Clientes 

internos e externos, através do desenvolvimento constante dos seus recursos 

humanos e tecnológicos”), na missão (“é a transformação de cada projecto numa 

ferramenta capaz de satisfazer as necessidades inerentes a cada Cliente”) e nos 

valores organizacionais (“flexibilidade; cooperação; espírito de equipa, antecipação; 

inovação continua de recursos”), bem como na Política da Organização.  

 

A Política da Organização apresenta-se como paradigmática no que respeita à 

orientação para o cliente e para a qualidade. É definida pela Empresa como “a posição 

da Gestão da nossa organização em termos de Qualidade em relação aos nossos 

Clientes, Fornecedores e Colaboradores. Deste modo, estabelece as directrizes 

gerais, pelas quais se rege todo o nosso Sistema de Gestão da Qualidade”. 

Apresentando como objectivo central: “Transformar um Projecto em ferramentas de 

qualidade capazes de satisfazer as necessidades dos nossos Clientes, bem como as 

necessidades dos colaboradores Internos e Externos, mantendo a organização 

competitiva”. O foco na Qualidade é reforçado quando a Empresa preconiza que os 

seus objectivos organizacionais devem ser definidos a partir do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ). Sublinhe-se que os objectivos da Empresa não se encontram 

formalizados em nenhum dos suportes consultados. Como linhas de orientação para a 

concretização da Política da Organização prescrevem-se o que designam de “padrões 

de desempenho”, nomeadamente: “Fazer bem à primeira; reduzir custos internos; 

cumprimentos dos requisitos legais e regulamentares; melhoria continua”.  
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O discurso revela um isomorfismo quer com o discurso da “Qualidade”, prescrito na 

norma NP EM ISO 9001.2000, pela qual a Empresa é certificada, quer com o discurso 

dos clientes que exigem o cumprimento formal desses requisitos. Note-se, que os 

principais clientes são fabricantes de componentes para a indústria automóvel, cuja 

maioria tem implementada a filosofia just-in-time e a melhoria contínua.  

 

5.1.4. Processo de produção e Organização do Trabalho 

 

A fabricação de moldes é uma produção por encomenda. O processo de fabricação do 

molde segue as seguintes fases: (1) análise preliminar do molde; (2) desenho 

preliminar do molde; (3) produção do molde; (4) teste do molde; (5) controlo de 

qualidade. Actualmente, segundo a Empresa, a indústria do molde vê-se confrontada 

com o “desafio de, além de ter que cumprir os requisitos básicos, visuais e 

dimensionais do molde, tem que o produzir no período de tempo mais curto possível, e 

deve ser capaz de produzir com ciclos cada vez mais reduzidos, ou seja, capaz de 

produzir peças de forma estável e constante da forma mais rápida possível.” 

 

O processo de produção do molde enceta-se com a adjudicação da encomenda. Essa 

é angariada, por norma, por um dos vendedores que se encontram nos diferentes 

mercados (Alemanha, Reino, Unido, Rússia, etc.). A proposta de encomenda é 

fornecida pelo cliente em formato digital a três dimensões (3D). É remetida para a 

Secção de Comunicação, em que um dos três técnicos faz uma análise preliminar da 

peça (perspectivas, dimensões, cortes, zonas complexas, etc.). A informação segue 

depois para a Secção de Orçamentação, coordenada pelo Director Comercial 

(empresário). O orçamentista, com base nas especificações do cliente, 

nomeadamente, as partes e as dimensões do molde e o material utilizado (tipo de 

plástico e/ou aço), elabora um orçamento que é entregue ao Director Comercial para 

aprovação e apresentação da proposta de orçamento ao cliente. 

 

Depois de adjudicada a encomenda, que é em geral antecedida por um processo de 

negociação entre o vendedor, o Director Comercial e o cliente, enceta-se o processo 



189 

 

de fabrico do molde propriamente dito, passando a encomenda para o Departamento 

de Produção. Importa sublinhar que, em algumas situações, o Director de Produção 

participa neste processo de negociação com o cliente. No que respeita ao fabrico do 

molde, compete ao Director de Produção a escolha do Líder de Projecto e das células 

e/ou unidades de Produção (na Secção A ou B) que irão construir o molde. A Empresa 

possui três Líderes de Projecto, dois com formação em engenharia mecânica e um 

que possui o Curso da Escola Profissional de Nível III. O Director de Produção 

também desempenha a função de Líder de Projecto. Aliás, no Manual de Acolhimento, 

não concordante com o organograma, o Director de Produção apresenta-se à 

Empresa como responsável pelas duas funções. Por norma, cada Líder de Projecto é 

responsável por todos os moldes que um cliente vai encomendando ao longo do 

tempo, estabelecendo com ele uma relação de longo prazo. O Líder de Projecto é o 

responsável pela coordenação das diferentes unidades de produção implicadas na 

produção do molde, isto é, coordena todas as fases do processo de produção. O Líder 

de Projecto reporta directamente ao Director de Produção e ao cliente, sendo 

formalmente responsável pela comunicação entre a Empresa e o cliente 

 

Após a escolha do Líder de Projecto e da equipa que irá realizar o molde, traduzida na 

escolha da secção A ou B da área de Produção, dá-se início ao desenho do molde. 

Este, é realizado pelos desenhadores da unidade de CAD/CAM que pertencem à 

Secção de Controlo de Qualidade de Projecto. O trabalho de desenho é distribuído 

pelo Director de Produção e é realizado individualmente por cada desenhador. 

Trabalham nesta unidade cerca de 15 desenhadores, a maioria (57,1%) com 

habilitações literárias equivalentes ao Ensino secundário (respectivamente, 21,4% com 

o 12º ano e 35,7% com Cursos das Escolas Profissionais de Nível III). Trata-se da 

área produtiva mais habilitada e a única que emprega mulheres (35,7% dos 

desenhadores são mulheres). O desenho do molde exige o domínio das tecnologias 

informáticas, bem como conhecimentos de engenharia mecânica aplicada às várias 

componentes do molde. A estrutura do molde é composta por algumas dezenas de 

peças, essencialmente iguais em todos os moldes, variando apenas nas dimensões. 

Os moldes têm uma parte-chave ou “coração” que é a sua zona moldante, isto é, 

aquela que dará forma à peça. O processo de desenho começa com a modelação da 

peça, que são as formas sólidas negativas desta. Depois, segue-se a separação da 

cavidade e bucha, definindo linhas de junta. Por último, são desenhados todos os 

elementos que compõem o molde, o qual pode ser composto por centenas de peças 
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distintas. O desenho, considerado preliminar pela Empresa, é depois discutido numa 

reunião em que participam o Director de Produção, o Líder de Projecto, o responsável 

da Secção de controlo de Qualidade de Projecto, o desenhador e, em situações 

específicas, o chefe da unidade de produção, denominado de Líder de Grupo ou 

encarregado. O objectivo desta reunião “é encontrar as soluções finais”. Depois de 

introduzidas as melhorias no desenho, este é apresentado ao cliente que, em algumas 

situações, reúne com a mesma equipa interna, para validar a encomenda e/ou 

introduzir os detalhes que achar necessários, pois o desenho preliminar apresentado 

representa apenas 20% a 30% do molde final. Após esta validação, o processo de 

desenho desenvolve-se em paralelo com a programação de CNC. A programação é 

realizada por operadores multivalentes (Kovács et al., 1994b), mais especificamente 

fresadores que programam e operam as máquinas. O seu trabalho consiste no 

seguinte: programar as sequências de corte em coordenadas de vários eixos, com a 

finalidade de obter a geometria desejada; converter a informação em linguagem 

perceptível para a máquina (normalmente ISO DNC); introduzir os dados nos 

programas das máquinas; e definir e controlar a afinação e preparação das 

ferramentas de corte (as fresas).  

 

Após o fornecimento do aço segue-se para a fase que a Empresa designa de 

“processo de engenharia simultânea”, em que as várias fases do processo são 

realizadas não sequencialmente mas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto alguns 

componentes principais estão a ser fresados, os componentes secundários são 

desenhados, modelados e as máquinas são programadas. Este processo de 

“engenharia simultânea permite ganhar tempo vital para conseguir reduções no tempo 

de entrega”. A Empresa possui, de acordo com o Quadro de Pessoal de 2007, 20 

fresadores e 4 programadores. A maioria dos fresadores aprendeu a profissão na 

Empresa, sendo a antiguidade destes trabalhadores superior a 15 anos, o que reporta 

para uma identidade de empresa destes trabalhadores. São trabalhadores com baixos 

níveis de habilitação literária (35% têm o 3ºciclo e 35% o 2º ciclo). Os programadores 

possuem o 12º ano ou Curso das Escolas Profissionais de Nível III. 

 

O processo de fresagem é seguido pelos processos de furação e erosão, numa ordem 

que varia de molde para molde, conforme o tipo de aço utilizado. Nos aços que têm 

que passar por um tratamento térmico para aumentar a dureza é fundamental fazer 
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furações antes deste tratamento, enquanto em moldes com aços mais suaves esta 

operação pode ser feita apenas no final. As furações são efectuadas com engenhos 

de furar e mandriladoras, ou seja, máquinas convencionais não assistidas por 

computador. Formalmente, a Empresa só tem dois mandriladores, (com habilitação 

literárias equivalentes ao 1º ciclo do ensino básico e que estão na empresa há mais de 

15 anos). Contudo, este trabalho do tipo mais artesanal também é realizado pelos 

fresadores. 

A erosão segue uma sequência de processos semelhantes aos da fresagem, na 

medida em que exige a programação, modelação e maquinação de eléctrodos. 

Contudo, nesta unidade existe uma maior automatização do processo. Na Empresa, 

de acordo com o Quadro de Pessoal de 2007, trabalham 5 electro-erosadores que 

programam e controlam os processos. Possuem a escolaridade mínima obrigatória 

(3ºciclo do ensino básico) e estão na Empresa há mais de 5 anos. Note-se, que as 

unidades de erosão e furação estão directamente dependentes dos Líderes de Grupo 

da Secção A e B, constituindo-se estas como unidades autónomas relativamente às 

duas secções da Empresa. O trabalho de rectificação na Empresa é um trabalho 

manual realizado quer pelos fresadores quer por rectificadores. Há quatro 

rectificadores na Empresa com um nível de habilitação literária equivalente ao 2º ciclo.  

 

O trabalho na bancada é do tipo artesanal. Os operadores da área da Bancada têm 

por função montar, ajustar e acabar o molde. As medidas das várias peças que 

constituem um molde têm por vezes tolerâncias de centésimas de milímetro, pelo que, 

apesar de também aqui a mais recente tecnologia realizar cortes com elevada 

precisão, é quase sempre necessário fazer ajustes manuais que requerem grande 

precisão e rigor. Este trabalho mais artesanal pressupõe a aprendizagem no ofício, 

sendo o requisito base a experiência profissional. A função de Bancada está 

hierarquizada em oficiais e ajudantes ou aprendizes, consoante a experiência dos 

operadores. Na Empresa existem cerca de 16 trabalhadores na Bancada, nove dos 

quais classificados como aprendizes. A maioria possui habilitações literárias 

equivalentes ou inferiores ao 3º ciclo do ensino básico (68,8%) e os restantes, quase 

na totalidade aprendizes, possui habilitações literárias equivalentes ao 12º ano. Tal 

como para outras funções, isso denota que a Empresa tem vindo a contratar pessoal 

com níveis de habilitação literária mais elevados. A maioria dos oficiais de bancada 

está na Empresa há mais de 15 anos (57%) e cerca de 85% encontra-se há mais de 5 
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anos, Estes dados parecem corroborar a hipótese de que alguns destes trabalhadores 

se enquadram quer numa identidade de empresa quer de ofício (Dubar, 1997), uma 

vez que alguns já possuíam experiência prévia como torneiros mecânicos. Os 

aprendizes estão na empresa há menos de cinco anos. A última fase do processo 

consiste em montar, ajustar, testar e embalar o molde. Os testes são realizados nas 

máquinas de injecção operadas por técnicos de injecção. Trata-se de um trabalho 

individual em que cada operador trabalha com uma máquina de injecção na qual tem 

que introduzir os parâmetros que lhe foram indicados. No final do primeiro teste, a 

peça é medida na secção de Metrologia e Controlo Dimensional. Esta secção, apesar 

de pertencer formalmente à Direcção de Qualidade, funciona como uma secção da 

Produção e o seu responsável responde só ao Director de Produção. As correcções 

resultantes da medição são por norma realizadas na Bancada. Concluída esta fase, 

procede-se à verificação e ao embarque do molde. O embarque é realizado 

formalmente pela Direcção de Qualidade. A fase final consiste na instalação e 

verificação do funcionamento do molde na empresa cliente, a qual é acompanhada por 

um operador da Bancada. 

 

Em suma, o sistema de produção do molde é realizado em diferentes etapas que 

pressupõem diferentes tipos de trabalho, desde a concepção à execução, bem como 

diferentes tipos de tecnologia. O trabalho é organizado em função de uma encomenda 

ou projecto, conjugando-se, ao nível operacional, vários modelos de trabalho, desde o 

artesanal ao trabalho assistido por novas tecnologias. Existe um predomínio do 

trabalho com actividades no domínio de tarefas da maquinação, individual e 

padronizado. Embora se constate uma distinção entre a concepção e a execução do 

trabalho, em algumas áreas da Produção o trabalho recorre a operadores 

multivalentes, que são responsáveis pela programação e controlo das máquinas 

(fresagem e erosão), enquanto na Bancada o trabalho é do tipo artesanal.  

 

5.1.5. Caracterização dos recursos humanos 

 

De acordo com o Quadro de pessoal de Outubro 2007, a Empresa possui 112 

trabalhadores. Importa referir que a empresa não tem Balanço Social, por estes 

trabalhadores estarem formalmente inscritos em duas empresas do Grupo. Os dados 
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aqui apresentados baseiam-se quer no Quadro de Pessoal quer em informação 

fornecida pela Empresa. Sublinhe-se que estes 112 trabalhadores se encontram na 

mesma unidade fabril, isto é, partilham o mesmo espaço físico. 

 

Na Empresa existe uma predominância do sexo masculino (77,7%). As mulheres 

desempenham funções nas áreas de apoio logístico e administrativo, não ocupando, 

com excepção das Directoras, funções de chefia. A média etária dos trabalhadores é 

de 37,5 anos e a classe modal situa-se no intervalo “18 aos 30 anos” (34, 8%), 

seguida da classe com o intervalo dos “30 aos 40 anos” (29,5%). A antiguidade na 

Empresa é elevada, pois 69,3% dos trabalhadores estão na Empresa há mais de 5 

anos e do total cerca de 30,7% dos trabalhadores estão na Empresa há mais de 15 

anos, comparativamente a 7,9 % dos trabalhadores que estão há menos de 1 ano.  

 

A moda, quanto ao nível de habilitação literária, situa-se no ensino secundário 

(31,5%), com uma diferença pouco significativa relativamente ao 3º ciclo do ensino 

básico (30,7%). O peso dos trabalhadores com o 1º e 2º ciclo é de 29%. Esta 

percentagem representa os trabalhadores mais velhos (35,7% têm mais de 40 anos), 

com maior nível de antiguidade na Empresa, que são operadores da Bancada. Os 

trabalhadores com o ensino superior têm um peso de 7%, sendo na sua totalidade 

bacharéis nas áreas de Engenharia e Gestão. 

 

A idade dos trabalhadores, os níveis de habilitação literária e a antiguidade parecem 

corroborar as informações da Empresa, quando afirma que a antiguidade na profissão 

destes trabalhadores coincide com a antiguidade na empresa, reportando este dado 

para a aprendizagem da profissão na empresa e para a hipótese acima referida que 

alguns trabalhadores possuem uma identidade de empresa.  

A Empresa classifica os seus trabalhadores em três níveis de qualificação, 

nomeadamente, Quadros Superiores (4,5%), Encarregados (11,6%) e Operadores 

(83,9%). Esta classificação indica uma estrutura de pirâmide achata e reforça as 

características da estrutura simples, bem como de empresa do tipo familiar. 
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5.1.6. Caracterização da função RH 

 

A Empresa não possui um Departamento de Recursos Humanos (DRH). Na estrutura 

formal da Empresa, a função Recursos Humanos (RH) encontra-se como uma secção 

subordinada à Direcção Administrativo-financeira, tendo como subsecção a SHST 

(Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho). À secção e subsecção estão formalmente 

afectas duas pessoas (uma administrativa e uma Técnica de SHT).  

 

De acordo com informação obtida, na prática, a função RH não se encontra 

autonomizada. As actividades inerentes à função RH são desempenhadas por três 

pessoas que são responsáveis por outras secções e/ou actividades. A administrativa 

acumula a função de responsável de RH com a de Controlo de Custos. No âmbito da 

gestão de recursos humanos (GRH) é responsável pela preparação das folhas de 

salário para serem lançadas no programa de processamento de salários e pelo 

controlo de ponto. A Técnica de SHT, sendo a única que tem formação inicial numa 

área afim à GRH, acumula o desempenho das actividades de GRH com a 

responsabilidade pela secção de infra-estruturas subordinada à Direcção de 

Qualidade. No âmbito da GRH desempenha as seguintes actividades: o tratamento 

dos dados da Avaliação de Desempenho e da Avaliação de Satisfação; o lançamento 

das faltas; e o lançamento das férias. O administrativo é responsável pela secção de 

Importação/Exportação e tem como actividades, no âmbito da GRH, o preenchimento 

do Quadro de Pessoal e o processamento de salários. A última actividade foi-lhe 

atribuída porque “é o único que trabalha com o programa”. As restantes práticas de 

gestão de recursos humanos, nomeadamente, o recrutamento e selecção, as 

contratações e a avaliação de desempenho não estão afectas a estes trabalhadores, 

sendo essas da responsabilidade dos membros do “Conselho de Gerência”, ou seja, 

estão centralizadas na gestão de topo.  

 

A não existência de um DRH, a dispersão das actividades inerentes à função RH pelas 

duas direcções, Adminsitrativo-Financeira e de Qualidade, e pelas diferentes secções, 

bem como o facto de estas serem desempenhadas por profissionais sem qualificações 

na área, parece coerente com o facto de esta ser uma empresa familiar de média 

dimensão com um modelo de gestão centralizado e paternalista. Conforme 
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preconizado por Kok et al (2003), este tipo de modelo parece assentar mais nas 

relações pessoais e na discricionariedade dos Directores do que na formalização das 

práticas de GRH. 

 

5.1.7. Caracterização das práticas de GRH 

 

As práticas de GRH da Empresa são predominantemente de natureza administrativa. 

As novas práticas de GRH que a Empresa tem vindo a adoptar, e sobretudo a 

formalizar, decorrem mais das necessidades de cumprimento das exigências do SGQ 

(a Empresa é certificada pela norma NP EN ISO 9001:2000) e das exigências de 

competitividade e/ou dos clientes (sobretudo os da indústria automóvel). Não sendo 

estas práticas introduzidas por razões internas e/ou estratégicas, ou seja, são 

introduzidas por isomorfismo quer normativo quer competitivo (DiMaggio e Powell, 

1983) para legitimar a Empresa no mercado. As razões que levam à adopção deste 

tipo de práticas de GRH, que se podem considerar como práticas mais técnicas ou da 

gestão do pessoal, são reflectidas no modo como estas são formalizadas pela 

Empresa, bem como pelo seu cariz mais administrativo do que estratégico. Este último 

aspecto será evidenciado mais adiante. Também reflectem, essas razões, a forma 

pouco integrada e consistente como essas práticas foram introduzidas na Empresa, 

bem como nas ambiguidades e diferenças entre as práticas prescritas e as práticas 

implementadas. Sendo essas ambiguidades e diferenças corroboradas nas 

incoerências e ambivalências constatadas entre os discursos das Directoras (aqui 

considerado o discurso da Empresa) e da Técnica de SHT. São exemplos destas 

práticas: a Avaliação de Desempenho; a Avaliação da Satisfação; a Formação 

Profissional e os Mecanismos de Participação. Sublinhe-se que todas estas práticas 

são prescritas pela norma NP EN ISO 9001:2000.  

 

Em traços gerais, a Empresa, devido às exigências institucionais, conforme referido 

por Scott (1987), parece encontrar-se numa fase de transição entre um modelo com 

características do modelo arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003), que reflecte o seu 

cariz familiar, centralizado no poder e na discricionariedade do empresário, que 

pressupõe práticas de gestão mais assentes na confiança e nas relações 

interpessoais do que na definição de normas e procedimentos, e um modelo de 
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codificação exigido pela certificação da Qualidade. Nesse quadro, parece enquadrar-

se no que Bolwijn e Kumpe (1990) definem como a passagem da etapa ou prioridade 

competitiva da eficiência para a da qualidade.  

 

5.1.7.1. Recrutamento e Selecção 

 

Apesar das inconsistências encontradas nos discursos, o processo de recrutamento e 

selecção na Empresa parece caracterizar-se por grande informalidade, privilegiando 

os conhecimentos pessoais. Conforme referido anteriormente, a maioria dos 

trabalhadores da Empresa reside no concelho, mais precisamente na Comunidade, e 

uma percentagem significativa tem familiares na Empresa.  

 

A Directora Administrativo-financeira referiu que a Empresa tem tido dificuldade em 

contratar pessoal qualificado, porque exige como requisito mínimo de admissão o 

equivalente ao 12º ano. Referiu que sempre que existe uma vaga, a Empresa utiliza 

como fontes de recrutamento a Escola Profissional da Marinha Grande, o Instituto 

Politécnico de Leiria, o CETIMFE (Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Plásticos e Ferramentas Especiais) e as recomendações dos trabalhadores da secção 

onde existe a vaga. A Técnica, contudo, não refere o contacto com as instituições 

acima mencionadas, referindo como fonte apenas as candidaturas espontâneas que 

são recebidas na Empresa.  

 

Confrontando os discursos com os dados do Quadro de Pessoal de 2006 e 2007, 

verifica-se que, em 2007, a Empresa contratou 7 operadores, 4 com o ensino 

secundário, 2 com o 3º ciclo e 1 com o Curso da Escola Profissional de nível III. Em 

2006, foram contratados 9 trabalhadores, 5 com o ensino secundário, 3 com o 3º ciclo 

e apenas 1 com o Curso da Escola Profissional de nível III. Estes dados parecem 

revelar que a Empresa privilegia o 12º ano mas não exclui candidatos com menor nível 

de habilitação literária, o que parece, também, corroborar a dificuldade da Empresa 

em atrair candidatos quer dos Cursos da Escola Profissional quer diplomados do 

ensino politécnico. No que respeita à atracção de trabalhadores com grau de ensino 

superior, a Empresa revela que não pode oferecer ordenados competitivos. Por essa 
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razão, também, não recorre à figura do Estágio Profissional porque, segundo o 

Director de Produção, após a conclusão do estágio a Empresa não pode oferecer ao 

estagiário uma remuneração igual à que recebia durante o estágio. Conforme referiu o 

Director de Produção: “Nós temos uma política de ficar com as pessoas mas não 

pagamos mais de € 600,00 (seiscentos euros) e estaríamos a formar uma pessoa que 

depois se iria embora”. A Empresa revela, ainda, que ao nível produtivo não faz 

distinção entre trabalhadores diplomados e trabalhadores com o ensino secundário, 

pois a especificidade da actividade exige que sejam formados na Empresa, reportando 

este último dado para percepção da necessidade de um modelo de desenvolvimento 

de pessoal. 

 

A selecção de pessoal é realizada pelo Director do departamento onde existe a vaga, 

através de entrevista. A Direcção Administrativo-financeira não participa na selecção. 

Após a selecção o candidato é apresentado ao Gerente/empresário para este aprovar 

a contratação. Depois de aprovada a contratação a Direcção Administrativo-financeira 

procede à formalização do processo de contratação, o que significa que esta Direcção 

tem um papel meramente administrativo.  

 

5.1.7.2. Acolhimento e Integração 

 

Embora não exista um plano formal de acolhimento, a Empresa possui um processo 

de acolhimento e integração pelo qual passam todos os trabalhadores. Tem apenas 

formalizado o Manual de Acolhimento criado no âmbito do processo de certificação da 

Qualidade. O Acolhimento é realizado pela administrativa de RH e pela Técnica, que 

dão conhecimento ao trabalhador dos seus direitos e deveres e explicam o 

funcionamento da Empresa. Ou seja, transmitem “as informações que constam no 

Manual de Acolhimento”. Sublinhe-se que o Manual de Acolhimento não é distribuído 

aos trabalhadores. Depois, o trabalhador é apresentado ao Chefe de Secção e aos 

membros da secção. O processo de integração inclui um estágio que tem uma 

duração mínima de um ano e máxima de um ano e meio. O estágio é obrigatório, 

independentemente da função e/ou nível de habilitação literária do trabalhador 

admitido. O plano de estágio é elaborado pelo Director de departamento, com base na 

experiência do trabalhador. Tem como objectivo permitir ao trabalhador conhecer 
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todas as actividades realizadas na secção onde vai desempenhar funções. O estágio 

dos trabalhadores contratados para funções administrativas consiste em passar por 

todas as actividades de “Office”.  

 

5.1.7.3. Avaliação de Desempenho 

 

A Empresa criou um sistema de avaliação de desempenho no âmbito do SGQ. 

Conforme sublinhou a Técnica “A avaliação de desempenho não é dos RH mas da 

Qualidade”. As inconsistências mencionadas anteriormente são denunciadas nos 

discursos sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho prescrita 

abrange todos os trabalhadores da Empresa e tem uma periodicidade anual. Está 

prescrito que a avaliação seja realizada no “início de cada ano reportando ao ano 

anterior”, sendo a fonte de avaliação o Chefe de Secção. O discurso da Técnica é 

inconsistente relativamente a quem é avaliado. Se, por um lado, corrobora o que está 

prescrito, afirmando que a avaliação de desempenho abrangia todos os trabalhadores, 

por outro lado, afirmou também que: “A Directora de Qualidade decide quem avalia e 

entrega o formulário directamente ao Chefe que o preenche, porque é quem conhece 

melhor as pessoas” e que a avaliação dependia dos critérios da Directora de 

Qualidade que não estavam explicitados. A própria Directora de Qualidade parece 

reforçar a não transversalidade da avaliação de desempenho quando afirmou que o 

processo deverá (sublinhe-se o tempo verbal) ser aplicado às áreas mais críticas, não 

tendo identificado quais, enquanto a Directora Adminsitrativo-financeira corroborou o 

que está prescrito, afirmando que o processo abrangia todos os trabalhadores. 

 

A Empresa utiliza como instrumento de avaliação de desempenho uma escala gráfica. 

Esta, contém treze indicadores que foram definidos pela Qualidade, nomeadamente, a 

pontualidade, a assiduidade, a dedicação e interesse, a responsabilidade 

relativamente ao trabalho, os conhecimentos profissionais, a eficiência e eficácia, a 

adequação ao local de trabalho, o aperfeiçoamento profissional, o espírito de iniciativa, 

a capacidade de decisão, o espírito de equipa, o cumprimento do SGQ, a utilização 

das EPI‟s (Equipamento de Protecção Individual). Todos os indicadores têm a mesma 

ponderação para todas as funções. 
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O tratamento dos dados é realizado pela Técnica de SHT que calcula as médias 

individuais e por secção. Os resultados só são divulgados de forma agregada, por 

secção. A Directora Administrativo-financeira diz que quem quiser “poder vir 

conversar” e que ela dá feedback aos trabalhadores da sua secção. Essa informação 

foi corroborada pela Técnica que considera que o feedback “seria uma perda de 

tempo” porque o sistema não está validado pelos trabalhadores. Acrescenta que tal 

como o Manual de Funções, “não serve para nada porque não reflecte o que 

fazemos”, reiterando que estes instrumentos surgem no âmbito da Qualidade e não 

são dos RH. O feedback individual é considerado uma “questão sensível”, segundo a 

Directora de Qualidade, considerando que este deveria ser dado em entrevista de 

avaliação pela Técnica de SHT para evitar conflitos entre os Chefes de Secção e os 

subordinados.  

 

A avaliação de desempenho é uma prática que não se encontra integrada com as 

outras práticas de GRH. Apesar da Directora Administrativo-financeira referir que o 

resultado individual da avaliação de desempenho é um dos indicadores considerados 

pelo “Conselho de Gerência” (referindo-se a este como sendo constituído pelo 

empresário, pelo Director de Produção e por ela própria, isto é, excluindo a Directora 

de Qualidade), para decidir qual a percentagem de aumento salarial que será atribuída 

ao trabalhador. O discurso dela parece conter alguma inconsistência, quando refere 

outros factores que são tidos em conta nos aumentos salariais, como sejam, o 

desempenho observado diariamente e o conhecimento pessoal. A informação sobre a 

relação entre a avaliação de desempenho e a remuneração não é corroborada pela 

Directora de Qualidade, membro formal do Conselho de Gerência, nem pela Técnica.  

 

5.1.7.4. Avaliação da satisfação 

 

A avaliação da satisfação é outra prática criada no âmbito da SGQ, que a sugere, e 

consiste, segundo a Técnica “noutro impresso que é preciso preencher anualmente 

pela Qualidade”. Neste caso, os trabalhadores fazem uma auto-avaliação da sua 

satisfação no trabalho. Os dados são processados pela Técnica e o relatório é 

realizado pela Qualidade. Não é dado feedback aos trabalhadores sobre os resultados 

globais. Segundo a Técnica, nos últimos anos, a satisfação tem sido baixa no que 
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respeita à relação com as chefias directas e com os salários. A Técnica atribui como 

razão possível para isso o facto de as pessoas não poderem progredir e o facto de 

não haver aumento salarial há cerca de dois anos. Tal como acontece com o 

recrutamento, a selecção e a avaliação de desempenho, a avaliação da satisfação é 

percepcionada como uma prática administrativa imposta pelo SGQ. 

 

5.1.7.5. Formação Profissional 

 

Existe um plano de formação profissional que é elaborado pela Técnica de SHT e 

validado pelo Conselho de Gerência. A identificação das necessidades é feita pelos 

Chefes de Secção que “preenchem um formulário”, no qual escolhem os cursos que 

acham pertinentes para os seus trabalhadores, ou seja, a Empresa recorre à formação 

por catálogo. A Técnica é responsável pelo tratamento desta informação e por 

elaborar um plano que será avaliado e validado pelo Conselho de Gerência. 

 

 A informação sobre a formação profissional na Empresa é inconsistente, revelando 

claramente uma diferença entre a postura da Directora de Qualidade e a da Técnica 

(trabalhadora). Sublinhe-se que a Directora Administrativo-financeira não se 

pronunciou sobre esta prática, justificando que a responsável pela formação era a 

Técnica de SHT. Da informação obtida, parece existir consenso em como a Empresa 

ministra, quer formação técnica quer formação comportamental, a todos os 

trabalhadores. Contudo, a Técnica refere que a Empresa só proporciona formação 

externa de curta duração (nunca mais de 50 a 80 horas), quer interna quer externa, 

afirmando “por vezes os técnicos vêm cá dar formação”. A Directora de Qualidade não 

corrobora esta informação, dizendo que a Empresa aposta quer na formação externa 

quer interna. Deu como exemplo justificativo, a obtenção do CAP (Certificado de 

Aptidão Profissional), por ela própria e pela Técnica, o que as habilita a dar formação. 

Estas inconsistências não traduzem necessariamente uma contradição, uma vez que a 

Directora considera como acções de formação interna as divulgações realizadas no 

âmbito do SGQ, como sejam, as actividades de sensibilização de HST realizadas pela 

Técnica de SHT. Sublinhe-se que a formação on-the-job não foi valorizada nos 

discursos. Contudo, esta parece ser a mais utilizada, sobretudo no que respeita às 

novas contratações. 
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A Empresa não forneceu dados quantitativos sobre o número e tipo de acções de 

formação. Segundo a Técnica, em 2007, não foi ministrada formação profissional, 

reforçando que “não cumprimos os requisitos legais”. Em 2006, de acordo com a 

mesma fonte, receberam formação cerca de 10 pessoas, a maioria desenhadores, 

tendo a formação sido do tipo de curta duração (50 horas). A Técnica fez nesse ano a 

pós-graduação em HST, apoiada financeiramente pela Empresa. Segundo afirmou, 

algumas pessoas frequentaram cursos de línguas e de gestão do tempo. Referiu, 

ainda, que a empresa tenciona preparar uma candidatura ao QREN.  

 

5.1.7.6. Remunerações e Incentivos 

 

A política salarial é definida pelo Conselho de Gerência, de acordo com a Directora 

Administrativo-financeira, com base na função, na antiguidade e na avaliação de 

desempenho. Segundo ela “consideramos a avaliação de desempenho para ver se 

damos um aumento e qual a percentagem desse aumento salarial”. Nos últimos dois 

anos não houve aumentos salariais.  

 

O Quadro de Pessoal de 2007 indica que a última revisão salarial data de 2004. 

Segundo a análise dos dados, cruzando o grupo profissional com a antiguidade e os 

valores de remuneração, parecem salientar-se como critérios base para a 

remuneração formal os seguintes: o nível de qualificação ou categoria profissional, de 

acordo com os níveis considerados pela Empresa (Quadros Superiores, Encarregados 

e operadores); a antiguidade na Empresa; a antiguidade na profissão e/ou escalão. 

Por exemplo, os desenhadores estão classificados como: “desenhador até 3 anos”; 

“desenhador de 3 anos a 6 anos”; “desenhador com mais de 6 anos”. Sublinhe-se que 

estes valores são os declarados e não os reais, pois, de acordo com informação 

obtida, alguns trabalhadores são compensados pela disponibilidade que revelam, 

reforçando assim a discricionariedade que caracteriza este modelo de funcionamento 

organizacional. 
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5.1.7.7. Gestão de carreiras 

 

As informações referentes à gestão de carreiras são contraditórias. Segundo a 

Directora Administrativo-financeira, a Empresa possui um plano de carreiras. Afirmou 

que as promoções deixaram de ser por antiguidade e passaram a ser por mérito. Esta 

informação não foi corroborada pela Técnica, que afirmou desconhecer o plano de 

carreiras, reforçando que não existe um plano de carreiras formalizado. Contudo, 

apesar da gestão de carreiras não se encontrar formalizada, algumas funções, como a 

de desenhador, possuem escalões de progressão conforme a antiguidade. A análise 

das funções de chefia, isto é, o processo de recrutamento das chefias, mais 

precisamente dos Líderes de Projecto e alguns Chefes de Secção, não revela 

claramente a promoção dos operadores a encarregados. Constatam-se, relativamente 

a estas duas, situações distintas. Ou seja, alguns foram recrutados externamente e 

outros foram construindo a sua carreira na Empresa, através de promoções. Quanto á 

promoção a Director de departamento, tal não acontece, porque os cargos de Director 

são todos ocupados por membros da família. 

 

5.1.7.8. Outras práticas 

 

No âmbito da HST, a Técnica desenvolve algumas actividades de sensibilização junto 

dos chefes de secção, afixa as fichas de segurança e realiza o procedimento das não 

conformidades. Duas vezes por semana, a Empresa proporciona aos seus 

trabalhadores consultas médicas, deslocando-se um médico à Empresa. 

 

5.1.8. Mecanismos de informação e participação dos trabalhadores 

 

Quanto aos mecanismos de participação, os discursos das entrevistadas revelam 

algumas inconsistências. Existe consenso no que respeita aos meios de informação, 

nomeadamente, através de cartazes afixados na Direcção de Qualidade ou através de 

uma circular interna para os chefes de secção. As informações “de natureza pessoal 

são comunicadas directamente ao trabalhador pelo respectivo Chefe ou pelos RH”: na 

Produção existem reuniões semanais com o Director de Produção e os Chefes de 
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Secção, que têm como objectivo definir o plano de trabalho e identificar “o que falta 

fazer”. Segundo a Técnica, a informação na Empresa é essencialmente informal, pois 

nos últimos dois anos não houve nenhuma reunião da Empresa, com excepção do 

almoço de Natal, em que o empresário faz um discurso sobre a situação da Empresa. 

 

O único mecanismo formal de participação, segundo a Directora de Qualidade, é a 

caixa de sugestões, criada no âmbito do SGQ. A apresentação de sugestões é 

realizada de forma espontânea através do preenchimento de um formulário em que o 

trabalhador identifica o problema e propõe uma solução para o problema. As 

sugestões são analisadas pelo “Conselho de Gerência” e é dado feedback ao 

trabalhador se a sua sugestão foi ou não aprovada. Não existe qualquer tipo de 

retribuição pela sugestão nem indicação de que esta venha a ser implementada. Em 

média, de acordo com a Directora de Qualidade, recebem cerca de 18 a 20 sugestões 

por ano, apresentadas pelos operadores da área produtiva. 

 

5.1.9 Resumo 

 

A Empresa do Caso 1, é uma empresa familiar, que possui um modelo de produção 

por encomenda que se caracteriza pelo elevado contacto com o cliente. Existe uma 

clara distinção entre a concepção e execução do trabalho. O processo produtivo 

caracteriza-se pelo recurso a tecnologias sofisticadas e a combinação de vários tipos 

de trabalho, desde o artesanal ao trabalho com novas tecnologias. O trabalho é 

padronizado e realizado individualmente. Em algumas áreas produtivas o trabalho é 

realizado por trabalhadores multivalentes, que são responsáveis por introduzir 

pequenos programas nas máquinas.  

 

A estrutura e o funcionamento da Empresa, e consequentemente as suas práticas, são 

modeladas por factores organizacionais específicos, como a sua natureza familiar e a 

sua herança administrativa, e por factores institucionais, dos quais se destacam a 

certificação da Qualidade e o posicionamento perante o cliente. A Empresa não possui 

uma DRH e as práticas de GRH caracterizam-se por serem predominantemente 

administrativas, enquadrando-se no que Pichault e Schoenaers (2003) designam de 
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modelo arbitrário. Este último parece firmar-se na configuração de estrutura simples e 

de empresa familiar.  

 

Quanto à conceptualização do capital humano, a Empresa parece possuir 

características do modelo de desenvolvimento definido por Lepak e Snell (1999), como 

a conceptualização do capital humano como de elevado valor e singularidade. 

Parecem sustentar esta hipótese a elevada antiguidade do pessoal na empresa, as 

especificidades do trabalho em algumas áreas produtivas, que remetem para a 

experiência profissional e para os saberes profissionais e organizacionais, bem como 

a tendência da Empresa para fixar pessoal. Isto reforça a existência de estágios de 

integração com uma duração mínima de um ano.  

 

Apesar da aparente falta de investimento e formalização de práticas inovadoras de 

trabalho, como sejam os programas de formação e desenvolvimento, a cooperação 

e/ou o trabalho em equipa, uma análise mais contextualizada dos factores 

organizacionais, nos quais se inclui, também, a herança administrativa da Empresa, ou 

seja, a sua história e a sua configuração estrutural, parecem indicar uma tendência 

para o desenvolvimento de competências específicas e para a regulação das práticas 

com base na memória colectiva.  

 

 

5.2. CASO 2 

 

 

5.2.1. Caracterização Empresa (Actividade, localização e história) 

 

A Empresa do Caso 2 é uma multinacional de origem japonesa. Foi fundada em 1939 

e possui a sede em Osaka e filiais nos EUA (Chicago), na Ásia (Singapura, Malásia e 

Japão) e na Europa (Portugal). A Empresa está constituída como uma Sociedade por 

Quotas de Responsabilidade Limitada. Em 2000, a Empresa implantou-se em 

Portugal, no Concelho de Palmela, tendo como actividade principal “fazer a importação 
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directa de Singapura para Palmela”, isto é, funcionando como um entreposto para um 

cliente do parque industrial da Autoeuropa. Em 2003, a Empresa mudou as suas 

instalações para Setúbal e iniciou a produção de componentes plásticos de precisão 

para diferentes clientes da indústria automóvel fora do parque da Autoeuropa. A 

Empresa escolheu sediar-se em Setúbal devido à “proximidade com o cliente” e à 

percepção desta “ser uma região em expansão e crescimento”.  

 

5.2.2. Estrutura organizacional  

 

A Empresa possui características de uma estrutura simples que reflectem a sua 

natureza de empresa familiar e a sua origem nacional (Japão), preconizando esta 

última a cultura de clã. Na Empresa existe uma separação entre a unidade produtiva, 

que comporta a tecnoestrutura, o centro operacional e o apoio logístico, e a unidade 

de apoio administrativo que é representada como um órgão de staff. 

 

Presidida pelo filho do empresário, a Empresa encontra-se estruturada em três 

grandes níveis hierárquicos. No primeiro nível encontra-se o “Managing Director” 

(Director Gerente), filho do Presidente, no segundo nível o “General Manager” 

(Director Geral) ao qual estão subordinados, no terceiro nível, os departamentos da 

unidade fabril, nomeadamente: Gestão de Operações; Qualidade, Ambiente e 

Segurança; Produção; Vendas Equipamento e Gestão de Projecto; Manutenção. A 

unidade de apoio administrativo é composta pelos Departamentos de Recursos 

Humanos (DRH) e Financeiro. Estes últimos funcionam como órgãos de staff do 

vértice estratégico, que também inclui a “tradutora da Empresa”. 

 

Os japoneses ocupam as funções de gestão e áreas consideradas estratégicas da 

Empresa. Existe uma predominância do sexo masculino nos cargos de direcção. As 

Direcções de RH e da Qualidade, Ambiente e Segurança são as únicas direcções 

chefiadas por mulheres e conjuntamente com a Manutenção são as direcções 

chefiadas por portugueses. Todos os membros que compõem a gestão de topo ou 

vértice estratégico, nomeadamente, o Presidente, o Director Gerente e Director Geral 

(este último é também Director de Produção), são japoneses que não dominam a 
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língua portuguesa. Daí a existência formal de uma tradutora que acumula essa função 

com a de apoio à Gestão de Operações. Os japoneses também chefiam as áreas de 

Gestão de Projecto e de Equipamento e Vendas, nas quais se concentra a 

tecnoestrutura da Empresa. Os membros que compõem o centro operacional e os 

órgãos de apoio são todos portugueses.  

 

5.2.3. Cultura e Política Organizacional 

 

A Empresa tem formalizado um conjunto de artefactos e valores culturais que 

subscrevem quer a cultura japonesa – mais especificamente uma cultura de clã (Quinn 

e Cameron, 1983) – quer as exigências da certificação da Qualidade. Foram 

analisados os artefactos: Filosofia do Grupo; Política de Gestão e Politica de 

Qualidade. Estes, encontram-se formalizados em suportes como o Manual de 

Acolhimento e os cartazes afixados nas paredes da Empresa. A Filosofia da 

Empresa/Grupo assenta em “três pilares”, nomeadamente, “a honestidade, a 

prosperidade e a generosidade”. Estes “três pilares” parecem reflectir algumas das 

dimensões da cultura japonesa referidas por Hofstede (1990). Os três pilares têm 

subjacentes a dimensão do colectivismo (Hofstede, 1990), entendido como a 

submissão do individual ao bem colectivo, bem como outras dimensões que se 

salientam na definição de cada um dos “pilares”. 

A prosperidade, entendida pela Empresa como: “devemos trabalhar em conjunto para 

aumentar a lealdade para com a companhia e trabalhar para a sua prosperidade, 

melhorando as nossas próprias vidas com a devoção incansável ao nosso trabalho”, 

ao evocar a devoção e a lealdade parece reportar para a conformação e para o 

“compromisso normativo” (Meyer e Allen, 1997) e, consequentemente, para a  

preconização e/ou aceitação da distância do poder que caracteriza a cultura japonesa 

(Hofstede, 1990). A generosidade, entendida como: “devemos fazer o melhor para 

promover a criatividade ao manter a vontade para levantar o standard da vida de toda 

a Humanidade”, parece conter elementos que resultam da articulação de duas 

dimensões, nomeadamente, o colectivismo com a elevada masculinidade. A 

masculinidade foi operacionalizada por Hosftede (1990) como: a vontade de vencer; 

de fazer melhor que o outro; e a necessidade de ostentação. A honestidade, entendida 

como: “a base mais importante da moral e o princípio de concretização dos 

objectivos”, parece reforçar a dimensão do colectivismo, que está subjacente aos 
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outros pilares, uma vez que a moral é um dos indicadores utilizados por Hofstede 

(1990) para operacionalizar esta dimensão. Segundo Hofstede (1990), o colectivismo, 

na assumpção da relação empregador-empregado, tendo como base moral a 

confiança e a informação mais implícita do que explícita. Sublinhe-se, que a Filosofia 

do Grupo/Empresa enfatiza o “sentido de dever”, que ao ser enquadrado numa cultura 

do tipo colectivista e de elevada distância de poder, também é um indicador que 

parece reforçar a preconização do “compromisso normativo” (Meyer e Allen, 1997), 

que se opõe ao “compromisso afectivo”. 

 

A Política de Qualidade também explicita alguns traços da cultura do país de origem. 

Esta assenta em: “conceito japonês dos 5S‟s, que visa a limpeza, a arrumação e a 

organização do local do trabalho”, bem como nos valores da Empresa. Os valores da 

Empresa, descritos como: “os funcionários deverão: colocar-se na posição do cliente; 

melhorar as suas vidas através do trabalho; batalhar pelo constante crescimento da 

empresa; realizar todos os esforços no sentido de criar e proporcionar uma atmosfera 

de confiança para assegurar a cooperação”, reforçam a cultura de clã ou de apoio 

tipificada por Quinn e Cameron (1983), a qual se caracteriza por se centrar 

essencialmente no compromisso dos trabalhadores, nas condições de trabalho e na 

preocupação com os clientes.  

 

Outro artefacto importante é o “dress code”, pois todos os trabalhadores da Empresa 

são obrigados a utilizar a mesma farda, incluindo o “Office”. Esta “farda” consiste numa 

camisa azul, calças e botas de biqueira de aço. A gestão das “fardas” é uma das 

actividades atribuídas ao DRH, sendo estas consideradas como um elemento 

importante da cultura e da pertença à Empresa, ou seja, como um factor importante de 

uniformização. Essa necessidade de uniformização de todos os trabalhadores, 

incluindo o “Office”, traduz quer a dimensão colectivista quer a tentativa de criação de 

uma cultura do tipo unitário.  
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5.2.4.Processo de produção e Organização do Trabalho 

 

A Empresa segue a filosofia just-in-time e o tipo de produção é em massa. A 

organização do trabalho enquadra-se no que Godard (2001) designa de modelo “lean 

individualizado”, que se caracteriza pela subjugação ao just-in-time e pela aplicação 

dos princípios “tayloristas”, como a elevada estandardização e padronização, e pelo 

fraco recurso ao trabalho em equipa. Na Empresa existe uma clara distinção entre 

quem concebe e programa (os técnicos) e quem executa o trabalho (os operadores). 

Ao nível produtivo, a hierarquia está formalizada em três níveis: supervisor da 

produção; líder de equipa ou técnico e operador.  

 

Os princípios “tayloristas” de trabalho, entendidos em sentido lato como um conjunto 

de actividades simples e a subordinação à chefia, encontram-se presentes na 

descrição da função de operador. A função de “operador” é considerada pela Empresa 

como uma “função-tipo” para todo o centro operacional, independentemente da área 

de Produção. A função de operador tem formalmente prescritas as tarefas: produzir, 

embalar e/ou manobrar material de trabalho de acordo com as tarefas; 

verificar/separar os outputs da produção para assegurar a qualidade dos produtos que 

são produzidos e rejeitados; inspecção “in-process” de acordo com os procedimentos, 

registando os resultados das inspecções; reportar problemas da qualidade ao superior 

de trabalho; limpeza dos postos de trabalho; recomendar medidas de melhorias da 

qualidade. De acordo com a Empresa, o operador tem: “autoridade e autonomia para 

rejeitar os produtos com defeito”. Segundo a informação obtida, a “descrição-tipo” da 

função de operador justifica-se, porque o trabalho dos operadores nas diferentes fases 

do processo de produção se caracterizar, em traços gerais, por ser um trabalho com 

um conteúdo simples, repetitivo e realizado individualmente.  

 

O processo produtivo está dividido nas seguintes áreas: (1) Recepção (2) Inspecção e 

Manuseamento de Materiais; (3) Injecção; (4) Pintura; (5) Impressão; (6) Laser; (7) 

Montagem; (8) Expedição. A primeira e última fase do processo são realizadas no 

armazém pelo fiel de armazém. Na área da Inspecção o trabalho é realizado por cerca 

de 12 operadores (10 mulheres e 2 homens), subordinados a uma técnica e a uma 

supervisora, conforme a linha hierárquica estabelecida, tendo estas como 
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responsabilidade a formação “on-the-job”. Por norma, de acordo com a informação 

obtida, os operadores que fazem a inspecção possuem alguma experiência, que lhes 

permite conhecer e ser capaz de detectar imperfeições nas peças. Nesta área, o 

trabalho é realizado em turnos fixos. Cada operador inspecciona em média 12 caixas 

com 500 peças cada por dia.  

 

Na área da Injecção trabalham só homens. O trabalho dos operadores nesta área 

caracteriza-se por actividades no domínio das tarefas da montagem. O trabalho não 

exige experiência profissional, pois as máquinas são programadas pelos técnicos, 

sendo os operadores responsáveis por carregar o material na máquina, inspeccionar a 

peça quando sai e, caso seja necessário, fazer pequenos cortes na peça. 

 

A área de Pintura é composta por duas unidades: a pintura manual e a pintura 

robotizada. Trabalham nesta área cerca de 16 operadores, homens e mulheres, 

subordinados a dois líderes de equipa (homens), respectivamente um líder em cada 

turno. A Empresa considera cada turno como uma equipa de trabalho, apesar de o 

trabalho ser realizado individualmente, sem haver grande interdependência entre os 

trabalhadores. No primeiro turno trabalham cerca de 9 a 11 operadores e no segundo 

turno cerca de 7 operadores. No mesmo turno os operadores rodam entre as células 

ou cabines de pintura manual e a pintura robotizada.  

 

Na área de Impressão o trabalho dos operadores consiste em gravar o logótipo da 

marca do cliente na peça, utilizando máquinas para tampografia e para serigrafia. 

Cada posto de trabalho possui uma máquina de impressão. O trabalho é realizado por 

cinco operadores em cada turno (todos do sexo feminino). Diariamente, e em cada 

turno, existe rotação do posto de trabalho para evitar as tendinites. O trabalho é 

rotineiro e a produção diária, seguindo a filosofia just-in-time, e “consoante o pedido do 

cliente”. De acordo com uma operadora, que tem uma experiência na função de 16 

anos e está na Empresa há cerca de 8 anos, “o trabalho é muito interessante e a 

perícia está em regular a pressão e a rapidez da máquina e isso exige muita 

experiência.” 
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O trabalho na área de Laser consiste em abrir as grafias, ou seja, escrever nas peças. 

A máquina é programada por um técnico e o trabalho dos operadores (todos do sexo 

feminino) consiste em controlar o tempo de abastecimento da máquina, “gravar” a 

peça, limpá-la com álcool e colocá-la num tabuleiro. O técnico que programa as 

máquinas só está presente durante o primeiro turno. De acordo com duas operadoras, 

cada uma faz diariamente uma média de duas caixas, o que equivale a seis mil 

botões. Os operadores de laser são formados na Empresa. Contudo, a Empresa exige 

um nível de habilitação literária mínimo mais elevado para esta área, o 12º ano, 

enquanto para as outras funções admite pessoas com 3º ciclo do ensino básico. 

 

Na área da Montagem, na qual se faz a montagem de painéis de rádio, o trabalho está 

organizado em linha de montagem. Existem quatro linhas de montagem que a 

Empresa designa de “projectos”, cada uma com quatro ou cinco postos de trabalho ao 

qual está associado um posto de inspecção. O trabalho nesta área é definido pelo 

supervisor da produção, competindo à técnica fazer a “supervisão do erro”. O trabalho 

é realizado por turnos. De duas em duas horas, em cada turno, há rotação do posto de 

trabalho, havendo nessa altura uma pausa no trabalho. Cada operador (são todos do 

sexo feminino) tem como tarefa inserir pequenas peças num suporte.  

 

Em suma, o trabalho na empresa caracteriza-se pela elevada padronização, sendo 

repetitivo e realizado individualmente. O trabalho na linha de montagem e/ou o 

trabalho que exige uma motricidade fina é realizado exclusivamente por mulheres, 

sendo o mecanismo de coordenação predominante a supervisão directa.  

 

O período normal de trabalho é de 40 horas, predominando, no caso dos operadores, 

o trabalho por turnos. De acordo com o Balanço Social, trabalhavam por turnos mais 

de metade dos operadores (55,7% em 2006 e 50% em 2007). Apenas 11,4% dos 

trabalhadores, nomeadamente os Directores de Departamento e supervisores, tinham 

isenção de horário. 
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5.2.5. Caracterização dos recursos humanos 

 

Os trabalhadores da Empresa são predominantemente do sexo feminino, jovens e 

com níveis de escolaridade igual ou equivalente ao ensino básico. A maioria trabalha 

na Empresa desde a inauguração da fábrica em Setúbal. Em Dezembro de 2007, 

tendo como fonte o Balanço Social, a Empresa possuía um total de 117 trabalhadores, 

menos 23 trabalhadores do que no ano anterior (uma diminuição de 19,7%). O número 

médio anual de trabalhadores em 2006 foi de 128 e em 2007 de 132.  

 

Os trabalhadores possuem uma média etária inferior a 30 anos (29,7 anos), situando-

se na classe modal “entre os 25 e os 29 anos” (40,7% em 2006 e 41% em 2007). Em 

2007, cerca de 70% dos trabalhadores tinham menos de 34 anos e só 0,9% mais de 

50 anos. A antiguidade da maioria dos trabalhadores corresponde à antiguidade da 

unidade fabril em Setúbal. Em 2007, 62.4% dos trabalhadores estavam na Empresa 

desde a sua criação (“entre 2 a 5 anos”), verificando-se a que a maioria transitou do 

ano anterior, uma vez que, em 2006, 61.1% dos trabalhadores encontravam-se na 

Empresa há “menos de um ano”. 

 

A moda, no que respeita ao nível de habilitação literária, situava-se no 3º ciclo do 

ensino básico, respectivamente com 40,7% em 2006 e 40,2% em 2007, seguido pelo 

ensino secundário (30% em 2006 e 31,6% em 2007). Estes dados são coerentes com 

os requisitos que constam na descrição e análise da função de operador (9º ou 12º 

ano). A estrutura de habilitações literárias, nos dois anos, é muito semelhante. 

Verifica-se, contudo, um ligeiro aumento de trabalhadores com o ensino superior 

universitário, tendo aumentado de 12,9% para 15,4%, e do 2º ciclo, que aumentou de 

7,1% para 10,3%. Foi contratado um trabalhador com o 1º ciclo (1,7%). O Balanço 

Social de 2007 apresenta algumas inconsistências no que respeita aos trabalhadores 

com um grau do ensino superior politécnico. No Balanço Social não consta nenhum 

trabalhador proveniente deste subsistema de ensino, contudo, nas entrevistas ambas 

as Técnicas de RH afirmaram possuir diplomas do ensino superior politécnico  
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A estrutura de qualificações é piramidal, reflectindo a estrutura proposta por 

Woodward (1977) para a produção em massa, na qual a especialização das tarefas 

requer mão-de-obra pouco qualificada e um grande número de Quadros técnicos 

intermédios. Na Empresa, 57,9% em 2006 e 47,9% em 2007 dos trabalhadores, 

estavam classificados como Profissionais Semi-qualificados (PSEM). Seguem-se os 

Profissionais Altamente Qualificados (PAQQ), nomeadamente, 21,4% em 2006 e 

27,4% em 2007, de Quadros Médios (QM), respectivamente 13,6% em 2006 e 12,8% 

em 2007, e de Quadros Intermédios (QI): 3,6% em 2006 e 6,8% em 2007. A 

percentagem de Quadros Superiores (QS) era de 2,1% em 2006, tendo subido para 

3,4% em 2007. O ligeiro aumento percentual de trabalhadores com níveis de 

qualificação mais elevados, nos dois anos em análise, não se deveu a um maior 

reconhecimento dos trabalhadores pela Empresa, por exemplo, através de promoções, 

nem a novas contratações mas à saída de PSEM. Constatou-se um aumento dos 

PAQQ em 6pp., dos QM em 3,2 pp. e a diminuição dos PSEM em 10pp. Saíram 24 

PSEM que corresponderam a 58,5% das saídas da empresa em 2007, 75% dos quais 

possuíam contrato a termo certo. 

 

A análise da diminuição do número de trabalhadores, por sexo e nível de qualificação, 

parece indicar algumas diferenças no que respeita à saída de trabalhadores que 

podem ser considerados nucleares e periféricos. Em termos gerais, a diminuição do 

número de trabalhadores afectou mais os do sexo feminino, com níveis de qualificação 

mais baixos. Em 2007, verificou-se uma subida do peso dos trabalhadores do sexo 

masculino em 5pp., passando de 37,9% em 2006 para 41,9% em 2007. Apesar de se 

verificarem algumas diferenças nos dois anos em análise, relativamente às saídas por 

nível de qualificação, os movimentos de saídas parecem corroborar a hipótese de 

alguma rotatividade, sobretudo ao nível operativo. Em 2006 e 2007, mais de 70% das 

saídas registadas foram de PSEM, ou seja, de operadores. Em 2007 a Empresa 

registou 17 movimentos de saída de trabalhadores com contrato permanente e 24 

saídas de trabalhadores com contrato a termo certo. Nesse ano, 76,5% das saídas de 

trabalhadores com contrato permanente foram de PAQQ (52,9%) e de PSEM (23,5%). 

As restantes saídas de trabalhadores com contrato permanente foram de QM (23,5%). 

Quanto às saídas dos trabalhadores com contrato a termo certo, 87.5% das saídas 

foram de operadores, 75% dos quais estavam classificados como PSEM.  
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Em 2007 registaram-se 41 saídas (17 de trabalhadores com contrato permanente e 24 

de trabalhadores com contrato a termo). Houve mais 13 movimentos de saída 

comparativamente a 2006 (9 saídas de trabalhadores com contrato permanente e 18 

com contrato a termo certo). Verificou-se, também, um aumento do número de saídas 

de trabalhadores com contrato permanente (mais 7,2pp). Em 2006, contrariamente ao 

que aconteceu em 2007, a maioria das saídas de trabalhadores com contrato 

permanente foi de Quadros (66,6%). Estes saíram por iniciativa própria e mútuo 

acordo. Também se registaram saídas de QM (11%) com contrato a termo certo. 

Contudo, as saídas de trabalhadores com contrato permanente corresponderam 

predominantemente à saída de operadores que estavam classificados como PSEM 

(83%). As razões das saídas de trabalhadores com contrato a termo certo foram a 

cessação do contrato e a antecipação da cessação do contrato. 

O vínculo contratual predominante na Empresa é o contrato permanente. O número de 

trabalhadores com contrato permanente é superior ao dos trabalhadores com contrato 

a termo certo em todos os níveis de qualificação. Contudo, a diferença percentual 

entre os contratados a termo certo e permanente é menor nos trabalhadores 

classificados como PSEM. Embora entre 2006 e 2007 se tenha verificado um aumento 

da percentagem de trabalhadores com contrato permanente, subindo de 62,1% em 

2006 para 71,8% em 2007, este aumento, conforme referido nas entrevistas, deveu-se 

sobretudo à redução do pessoal, que privilegiou os menos qualificados.  

 

Os dados apresentados, analisados em função do modelo de organização do trabalho 

implementado, nomeadamente, o modelo “lean individualizado” (Godard, 2001) e do 

recurso da Empresa à contratação de mão-de-obra feminina pouco instruída, parecem 

corroborar um modelo de contrato do capital humano (Lepak e Snell, 1999), em que o 

capital humano é conceptualizado como de baixo valor e singularidade. A flexibilidade 

numérica que este último modelo pressupõe e a distinção entre os trabalhadores 

nucleares e periféricos parecem ser corroborados pelo tipo de vínculo contratual e pela 

rotatividade dos trabalhadores dos diferentes níveis de qualificação. Sublinhe-se que 

na Empresa a totalidade dos QS e QI e a maioria dos QM possui contrato permanente, 

não se verificando o mesmo no que respeita aos PSEM e PAQQ.  
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Considerando o absentismo como o número de horas efectivamente trabalhadas sobre 

o potencial máximo de horas trabalháveis, subtraído de cem, este foi de 9,2% em 

2006. Em 2007 subiu para 11,3%. Os motivos das ausências diferem nos dois anos. 

Em 2006, 52.5% das ausências foram por “outras razões”, seguidas das ausências por 

doença (28%) e de maternidade/paternidade (16,1%). Em 2007 a principal causa das 

ausências foi por doença (60,6%), seguida da ausência por maternidade/paternidade 

(31,4%). As ausências por maternidade/paternidade parecem ser coerentes com a 

idade jovem da população e com o facto de esta ser maioritariamente feminina. 

 

5.2.6. Caracterização da função RH 

 

O DRH começou a ser criado quando a Empresa encetou a produção em Setúbal. 

Segundo a Directora de RH, entre 2000 a 2003, a função RH era essencialmente uma 

“função de acompanhamento da Empresa e só se fazia gestão administrativa de 

pessoal”, pois, na altura a Empresa funcionava como um entreposto do cliente. Em 

2003, aquando da admissão da Directora, começou a ser criado o DRH que tinha 

como única actividade o processamento de salários. Estes, eram determinados pelo 

Director Geral e, conforme enfatiza a Directora de RH: “não havia uma política 

salarial”. A criação do DRH foi marcada por algumas dificuldades, devido às diferenças 

culturais e à falta de compreensão dos japoneses da legislação portuguesa. Segundo 

a Directora, “levei dois anos a tentar explicar porque é que era necessário pagar férias 

e licenças de maternidade, simplesmente, não compreendiam porque é que deviam 

pagar se as pessoas não trabalhavam”. A comunicação com o Presidente e o Director 

Geral é feita através de intérprete, porque eles não falam português. 

 

Actualmente, o DRH é um órgão de staff, que reporta directamente ao Director Geral 

e, segundo a Directora, “é responsável pela criação de procedimentos e tem 

autonomia”. Na última reestruturação houve, segundo a mesma fonte, uma 

“valorização da função RH”, tendo o Departamento de Finanças sido subalternizado ao 

DRH, “passando a funcionar como um só Departamento”. A Directora de RH passou, 

assim, a ser responsável por toda a área administrativa. Com esta reestruturação 

foram incluídas como actividades do DRH: as saídas; os vistos de trabalho; o controlo 
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de viaturas; a cantina. Anteriormente, estas actividades eram da responsabilidade do 

Departamento de Finanças.  

 

A função RH na Empresa é claramente feminizada. Quanto à formação inicial dos 

membros que compõem o DRH, a Directora possui uma licenciatura em Sociologia e 

possui experiência em empresas do sector, mais especificamente, em empresas de 

origem japonesa. As duas Técnicas de RH são licenciadas em GRH e possuem cerca 

de cinco anos de experiência na área funcional. Formalmente, faz também parte do 

DRH uma recepcionista que se encontra na portaria da fábrica. No DRH o trabalho 

está dividido em duas grandes áreas, designadamente, a gestão mais técnica de RH e 

a formação profissional, realizadas pela Directora, que é assessorada por uma das 

Técnicas de RH, e a “gestão administrativa propriamente dita”, realizada pela 

“consultora de RH”. Esta Técnica de RH tem esta designação porque formalmente não 

é trabalhadora da Empresa, encontrando-se a receber por recibos verdes.  

 

A Directora de RH tem um papel entre o que Torrington (1995) classifica de “burocrata 

humano” e “negociador de consensos”, pois, é responsável pela definição de 

procedimentos que se enquadram na gestão mais técnica de GRH, nomeadamente, 

pela avaliação de desempenho, pelo recrutamento e selecção e pela elaboração do 

plano de formação profissional, tendo também um papel muito legalista e de 

negociação. A Directora de RH é assessorada, conforme referido, pela Técnica de RH 

que está contratada pela Empresa. A Técnica acumula a assessoria com outras 

actividades como: a elaboração de contratos; o processo de certificação de 

competências; o economato; o refeitório; e o trabalho temporário. Quanto ao trabalho 

temporário, as suas actividades consistem no contacto com as empresas de trabalho 

temporário e na gestão dos trabalhadores temporários. A outra Técnica de RH, 

considerada pela Empresa como “consultora”, é responsável pelo que a Empresa 

considera ser a gestão administrativa de RH, que inclui: o processamento de salários; 

o economato; a gestão dos cartões de ponto; o fardamento; e os seguros de saúde. 
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5.2.7. Caracterização das práticas de GRH 

 

As práticas de GRH adoptadas pela Empresa reflectem uma articulação entre as 

necessidades decorrentes dos factores específicos do contexto nacional com os de 

competitividade no sector de actividade, bem como a cultura do país de origem da 

Empresa. Ou seja, a criação do DRH e as práticas de GRH emergiram, 

essencialmente, da necessidade em cumprir os requisitos legais (a legislação do 

trabalho), de certificação da Qualidade (a Empresa é certificada pelo ISO 9001:2000, 

pela ISO TS-1649:2002 e pela ISO 14001:2004), bem como na necessidade de 

responder às exigências dos clientes. Estes requisitos articulam-se com a identidade 

cultural da gestão de topo. As razões de natureza mais administrativa e/ou 

instrumental, que estão subjacentes à adopção das práticas, reflectem-se no fraco 

grau de integração entre as mesmas. 

 

Apesar da GRH se caracterizar por ser predominantemente de natureza 

administrativa, a Empresa tem vindo a adoptar algumas práticas de natureza mais 

técnica e de formação e desenvolvimento. Estas últimas têm sido adoptadas pelas 

razões supra-citadas, ou seja, por isomorfismo institucional e competitivo (DiMaggio e 

Poewll, 1983), mas também se devem, em parte, ao perfil de competências dos 

profissionais do DRH e, mais precisamente, ao perfil da Directora. A Directora possui 

experiência no sector e tem tentado adaptar um conjunto de instrumentos e de 

práticas ao contexto específico da Empresa. Tem-no feito, segundo a mesma, 

considerando o modelo preconizado e as condições oferecidas pela gestão de topo. 

Destacam-se nestes a criação de um sistema de avaliação de desempenho e as 

cartas de certificação de competências, a última requerida pela certificação da 

Qualidade. 

  

Apesar de predominarem as características de uma estrutura simples, para a qual 

Pichault e Schoenaers (2003) preconizam um modelo de GRH arbitrário, o sistema de 

GRH da Empresa possui características que o enquadram mais no modelo de 

codificação, que se caracteriza pela definição de procedimentos e normas de 

avaliação e pela implementação de práticas colectivistas. A existência na Empresa de 

um modelo de codificação parece estar relacionada com a origem nacional da 



217 

 

empresa e com o sector “societal” em que se insere, bem como com o facto de ser 

uma empresa multinacional. A cultura japonesa, se por um lado, se caracteriza por um 

contexto de comunicação forte (Hall e Hall, 1990, Cit in Finuras, 2003), que assenta na 

mensagem implícita e informal, por outro lado, também se caracteriza pelo 

colectivismo, pela elevada distância do poder e pela preconização do “compromisso 

normativo” (Meyer e Allen, 1997). A presença de japoneses na gestão de topo e a 

necessidade de assegurar e reforçar os valores culturais e a identidade da Empresa 

no país anfitrião, bem como a necessidade de conformação com as imposições, os 

requisitos da Qualidade e as exigências do sector e/ou competitivas, emergem como 

factores explicativos da necessidade de formalização e adopção de práticas 

colectivas. Mais adiante serão enfatizadas algumas práticas que revelam não só as 

ambiguidades associadas ao modelo “lean”, mas também ao próprio processo de 

aculturação à cultura de origem da Empresa.  

 

5.2.7.1. Recrutamento e Selecção 

 

O processo de recrutamento e selecção não se encontra formalizado por escrito. A 

Empresa recorre por norma ao recrutamento externo, utilizando como fonte 

privilegiada de recrutamento as empresas de trabalho temporário. Também recorre ao 

Centro de Emprego e em casos excepcionais, quando tem necessidade de um número 

significativo de trabalhadores, recorre ao anúncio. O recrutamento interno só abrange 

os líderes de equipa. Seguindo a lógica de promoção, preconizada pelo modelo 

“taylorista”, o recrutamento interno só abrange os operadores que estão há mais 

tempo na Empresa e têm mais experiência na execução das tarefas da área.  

 

Embora só exista formalizada uma descrição-tipo para a função de operador, a 

Directora de RH explicitou alguns requisitos básicos para cada uma das áreas da 

produção, nomeadamente a Pintura, a Inspecção, a Qualidade e o Laser. Para a área 

da Pintura, os operadores têm como requisito básico não sofrerem de qualquer tipo de 

alergia nem sensibilidade ao cheiro. Na área da Inspecção, a experiência profissional 

é o requisito base, bem como a acuidade visual. Na área da Injecção, não existe 

nenhum requisito base para além dos descritos na função-tipo. Apesar da descrição 

da função-tipo admitir como nível de habilitação mínimo o 9º ou 12º ano, a Empresa 
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não admite operadores com nível inferior ao 12º ano para a área da Qualidade e para 

a área do Laser. A experiência não é um requisito para os operadores de laser, pois 

são “formados pela Empresa”. 

 

As fontes de recrutamento utilizadas para os Quadros, essencialmente para 

engenheiros, e operadoras são as mesmas. A Empresa, conforme mencionado, tem 

privilegiado quase exclusivamente as empresas de trabalho temporário (TT) e só 

colocou anúncios quando necessitou de um número elevado de trabalhadores. 

Contudo, os Quadros são, por norma, admitidos como trabalhadores da empresa, 

conforme referiu a Técnica que é responsável pelo trabalho temporário: “As agências 

de TT enviam os dados e nós fazemos a entrevista. Eles não vêm como trabalhadores 

temporários. É uma forma de lá chegar”. O processo de selecção dos Quadros e dos 

operadores distingue-se, essencialmente, na entrevista a que os primeiros são 

submetidos. Os Quadros são seleccionados com base na análise curricular e numa 

entrevista de selecção. Nesta entrevista, participam o Director do respectivo 

departamento e um quadro do departamento e, sempre que possível, a Directora de 

RH ou a Técnica de RH. 

 

Os operadores são seleccionados pela agência de trabalho temporário e integrados 

directamente na Empresa, após um processo de acolhimento. As informações sobre a 

percentagem de trabalhadores temporários na Empresa não são consistentes, 

situando-se entre os 17% e os 25%. As Técnicas sublinharam que a Empresa só 

recorre às agências de trabalho temporário como fonte de recrutamento e que a 

maioria dos trabalhadores é contratada pela Empresa. O Balanço Social só contempla 

os contratados pela Empresa, pelo que não é possível saber o número de 

trabalhadores temporários que foram integrados na Empresa. De acordo com o 

Balanço Social, a informação obtida revela que, apesar da diminuição de pessoal em 

Dezembro de 2007, a Empresa tinha efectuado 71 contratos a termo certo, menos 36 

contratos do que no ano anterior, dos quais 92% para operadores (76% para PSEM e 

16% para PAQQ) e 8,5% para técnicos (QM). Analisando o número médio anual de 

contratos realizados a termo certo, verifica-se que em 2007 o número médio anual de 

contratos a termo foi 62, menos 7 contratos do que em 2006. Desses, 90% foram 

efectuados para operadores e os restantes para Quadros. A percentagem de contratos 
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efectuados para operadores foi semelhante nos dois anos em análise, o que parece 

reforçar a hipótese de alguma rotatividade nesta categoria profissional.  

 

5.2.7.2. Acolhimento e Integração 

 

Existe um processo de acolhimento igual para todos os trabalhadores, 

independentemente da função que irão desempenhar. O acolhimento é realizado pela 

Técnica de RH que está afecta ao trabalho temporário. O acolhimento consiste numa 

apresentação da Empresa, na sala de reuniões, seguida de uma visita guiada à área 

da Produção. Na apresentação da Empresa são reforçados os valores e os 

procedimentos da Empresa, bem como os deveres do empregador e do empregado. 

Os conteúdos da apresentação estão compilados, em formato powerpoint, no Manual 

de Acolhimento da Empresa. Após a apresentação da Empresa e da visita guiada, que 

demora cerca de 45 minutos, os trabalhadores recebem a farda da empresa (uma 

camisa de verão e outra de inverno e uns sapatos), bem como o Manual de 

Acolhimento. Depois disso, os trabalhadores são apresentados aos supervisores da 

área que fazem a sua integração na unidade de trabalho.  

 

A integração, conforme descrito a seguir, inclui a formação “on-th-job” que a Empresa 

considera necessária para cumprir os requisitos prescritos para a função. Esta 

formação é registada na carteira de competências do trabalhador, que serve como um 

certificado de habilitações para a realização da tarefa. 

 

5.2.7.3. Certificação de competências 

 

O processo de certificação de competências é um processo criado pela Empresa para 

dar resposta às exigências dos clientes que lhe fazem auditorias, sendo este também 

um processo prescrito pela certificação da Qualidade. A certificação de competências 

tem como suporte um instrumento criado pela Directora de RH que funciona como 

uma carteira de competências do trabalhador. Nesta carteira inscrevem-se todas as 

formações “on-the-job” realizadas pelo trabalhador desde a sua integração na 
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Empresa. A carteira de competências, conforme referido, é o documento que 

comprova a habilitação do trabalhador para executar determinado trabalho.  

 

Quando é contratado, o trabalhador recebe uma carteira ou ficha onde constam as 

tarefas que tem que realizar, na respectiva área da Produção, e o tipo de formação 

“on-the-job” necessária à execução das mesmas. O período desta formação de 

integração no posto de trabalho é decidido pela chefia e pode ser de 5 a 10 dias. 

Depende da especificidade do trabalho e das competências do trabalhador. Esta 

formação é registada e depois reconhecida através de uma avaliação do desempenho 

realizada pela chefia. Os critérios utilizados nesta avaliação são definidos pelo cliente 

e não pela Empresa.  

 

A Empresa possui um instrumento estandardizado que contém um conjunto de 

competências técnicas transversais, com uma escala de pontos, que permite a 

ponderação de médias consoante a função. A chefia preenche a ficha de acordo com 

os critérios formalizados pelo cliente, o que significa que, segundo uma das Técnicas 

de RH: “uma pessoa pode ter competências para um cliente e não para o outro”. 

Sublinhe-se que, dada a natureza muito padronizada do trabalho, a certificação de 

competências serve mais como um certificado de habilitações para executar 

determinada tarefa do que como um portefólio de competências, entendido este 

último, como o instrumento que permitiria ao trabalhador o reconhecimento de 

competências e potencial de mobilidade para outras áreas e/ou funções.  

 

Segundo a Técnica de RH que desempenha esta actividade, “O trabalho é simples, 

cíclico e pouco complexo, por isso sempre que muda de área a pessoa tem que fazer 

outras certificações”. Reforçou, que nas auditorias, os clientes exigem a certificação, 

pois, “Habitualmente os auditores vão lá abaixo, vêem os postos de trabalho, vêem se 

os operadores estão a fazer bem o seu trabalho e vêm pedir-nos a ficha para saber se 

a pessoa para aquela tarefa tem a certificação.” 

 

Neste processo, a Técnica de RH tem um papel administrativo que consiste em 

garantir que os trabalhadores obtêm a formação requerida e que a respectiva ficha 
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seja preenchida pela chefia. Este processo, segundo a mesma, é importante, uma vez 

que o trabalhador só é autorizado a realizar a tarefa após a formação e a avaliação 

dessa formação. A avaliação da formação é validada pela chefia e pelo DRH. Depois 

da validação, a Técnica digita o código da tarefa no sistema para actualizar o processo 

de trabalhador. Segundo a Técnica de RH que é responsável por esta actividade, esta 

é uma das actividades em que despende mais tempo porque implica muito trabalho 

administrativo e os trabalhadores estão sujeitos a várias certificações relacionadas 

com vários graus de complexidade da tarefa.  

 

A certificação de competências não está relacionada com as remunerações nem com 

o sistema de avaliação de desempenho da Empresa. Relativamente aos índices 

salariais estes são independentes da especificidade das tarefas, isto é, segundo a 

Técnica de RH: “para operadores é sempre o mesmo valor, independentemente da 

complexidade da tarefa”. No que respeita à avaliação de desempenho, alguns critérios 

de avaliação são iguais mas não existe articulação entre os dois processos. Esta 

prática também não está integrada com a gestão de carreiras. A certificação está só 

articulada com a formação e, mais precisamente, com a formação “on-the-job”.  

 

5.2.7.4. Avaliação de Desempenho 

 

A avaliação de desempenho foi criada antes dos processos de certificação da 

Qualidade. O sistema de avaliação de desempenho foi criado na sequência de 

problemas identificados nas auditorias, e tem como objectivo principal dar feedback e 

motivar os trabalhadores, conforme reforça a Técnica de RH, assessora da Directora: 

“É o resultado das auditorias. O que pretendemos é que seja feita [a avaliação] para o 

conhecimento da própria pessoa. O ideal seria que nesse dia a chefia se reúnisse com 

a pessoa e mostrasse a avaliação de desempenho, uma vez que a pessoa assina a 

avaliação e a chefia também. A chefia é o chefe de Departamento”.  

 

As actividades da Técnica de RH, neste âmbito, consistem em distribuir os inquéritos 

de avaliação pelas chefias, recolhê-los e, posteriormente, tratar os dados. Os dados 

são divulgados apenas à Directora de RH, que os divulga ao Director Geral. Os 
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instrumentos de avaliação de desempenho foram criados pela Directora de RH e são 

específicos para a Empresa de Setúbal. A Empresa tem dois tipos de instrumentos de 

avaliação, um por objectivos para os Directores e supervisores, e outro, uma escala 

gráfica, para os líderes de equipa e os operadores. 

 

O sistema de avaliação de desempenho foi inicialmente concebido com uma 

periodicidade semestral. Contudo, segundo a Técnica de RH afecta à avaliação de 

desempenho: “por motivos de falta de tempo e sobrecarga de trabalho administrativo”, 

resultante sobretudo dos processos requeridos pela certificação da Qualidade, o 

processo passou a ser anual. É realizado no final de cada ano civil. A avaliação 

abrange todos os trabalhadores da Empresa e tem como fontes de avaliação a chefia 

directa, seguindo a linha hierárquica: Director Geral; Directores de Departamento, 

supervisor e líder de equipa. A metodologia inclui, no final, a realização de uma 

entrevista de avaliação onde são discutidos os resultados. Cada trabalhador tem 

acesso ao seu resultado individual, não havendo divulgação dos resultados individuais 

ou agregados aos membros da Empresa.  

 

Durante a entrevista de avaliação o trabalhador tem que validar o resultado da 

avaliação e assinar a ficha de avaliação. Caso não haja consenso sobre a avaliação 

entre a chefia e o subordinado, são os próprios que têm que resolver a situação, não 

havendo intervenção do DRH ou do nível hierárquico acima. O DRH só intervém em 

casos extremos como, por exemplo, nos casos que levam à suspensão do 

trabalhador. Por norma, segundo a Técnica de RH, os trabalhadores têm uma 

percepção muito positiva da avaliação de desempenho, sublinhando que, “As pessoas 

consideram a avaliação importante. As pessoas não sabem o que o chefe acha delas, 

portanto acham sempre que os chefes pensam mal delas e depois de verem isto têm 

agradáveis surpresas. É uma motivação para a continuação do bom trabalho delas.” O 

que foi verbalizado pela Técnica parece corroborar o objectivo pela qual a avaliação 

de desempenho foi criada, nomeadamente, para motivar através da atribuição de 

feedback pela chefia.  

 

Contudo, apesar de a Técnica afecta à avaliação de desempenho ter reforçado que o 

principal objectivo da avaliação é: “Para a pessoa ter conhecimento daquilo que 
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efectivamente se passa com o seu trabalho. De estar de acordo com o que se fez ou 

não estar de acordo. Se tem que melhorar alguma coisa. Nem sempre as pessoas têm 

a noção do que as chefias pensam delas”, reforça, também, que o resultado da 

avaliação poderá ter repercussões sobre a remuneração e/ou a atribuição de 

benefícios, bem como servir para identificar necessidades de formação. Segundo a 

Técnica, “Se a pessoa tiver uma avaliação muito boa, a chefia pode sempre propor um 

aumento salarial ou algum benefício. Como o subsídio de transporte, a mudança de 

horário, etc.”. Sublinhe-se aqui o “pode ter repercussões”, pois como referiu a Técnica: 

“É evidente que nem todos os pedidos têm aumentos salariais.”  

 

O discurso sobre a avaliação de desempenho é inconsistente e sugere, primeiro, que 

existe pouca transparência e/ou alguma discricionariedade nas regras sobre os efeitos 

ou articulação entre os resultados da avaliação de desempenho e as remunerações 

e/ou atribuição de benefícios e a formação profissional. No caso da formação 

profissional, parece que a decisão depende da vontade da chefia em fazer uma 

proposta de desenvolvimento para o trabalhador que inclua a formação profissional. 

Caso o faça, essa será analisada pelos RH quando realizam a identificação de 

necessidades de formação profissional.  

 

5.2.7.5. Formação Profissional 

 

Segundo a Directora de RH, a Empresa só ministra formação profissional desde 2007. 

Só no final de 2006 é que conseguiu elaborar um plano e garantir um orçamento para 

a formação profissional, pois, como afirma: “A formação não era aceite pelos 

japoneses e só existia por exigência dos clientes”. Os dados do Balanço Social de 

2006 parecem corroborar esta informação. Em 2006 foram ministradas 32 acções, 31 

de curta duração (menos de 100 horas) e uma de média duração (entre 100 a 249 

horas), que abrangeram 395 participantes dos quais 60% eram PSEM. Analisando o 

número de horas de formação por nível de qualificação dos participantes, constatou-se 

que os PSEM, que representaram 60% do número total de participantes, obtiveram 

apenas 6,7% do número total de horas de formação profissional. Os PAQQ, que 

representaram 22,3% do número total de participantes obtiveram 60% do número total 

de horas de formação. Seguiram-se os QM que obtiveram 24,6% do número total de 
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horas de formação, correspondendo a 8,9% do número total de participantes. O 

número de horas de formação por participante parece corroborar a uma estratégia da 

Empresa em formar e fixar trabalhadores nucleares.  

 

Em 2006, a Empresa ministrou essencialmente acções de formação interna (cerca de 

86% do número total de acções de formação). A formação externa abrangeu a maioria 

dos QS (63%) e os QM (34,3%). Quase a totalidade dos PSEM obteve só formação 

interna (92%), bem como os QI e PAQQ (83%).  

 

Em 2007 houve menos 241 participantes em acções de formação, correspondendo a 

uma diminuição de 156% do número de participantes, mas houve um aumento do 

número de horas de formação em 131% (de 354,14 horas em 2006 comparativamente 

a 819 horas em 2007), tendo-se verificado um ligeiro aumento do número de 

participantes em acções de formação interna (em 1pp). A internalização da formação 

abrangeu sobretudo os PSEM (a totalidade da formação foi interna) e os PAQQ (95% 

receberam formação interna), verificando-se um aumento do número de Quadros que 

participaram em acções de formação interna, representando 38,2% dos participantes 

em 2007 comparativamente a 13,2% dos participantes em 2006, em acções de 

formação interna.  

Na distribuição do número de participantes por nível de qualificação constataram-se 

algumas mudanças em 2007, relativamente aos destinatários da formação. Apesar de 

os PSEM continuarem a ser o nível com maior participação em acções de formação, 

pois esta é uma exigência dos clientes e que deve constar na carta de competências, 

a sua participação diminui em 15,5pp, bem como a participação dos PAQQ (em 8,7pp) 

tendo aumentado a participação dos QM em 29pp.  

 

A distribuição de horas por nível de qualificação revela que os PSEM e os QM foram 

os que receberam maior número de horas de formação profissional, respectivamente 

34,2% e 29,7%. Estes níveis de qualificação representaram, 45,5% e 38,3%, 

respectivamente, do número total de participantes. Apesar da formação dada pela 

Empresa ser essencialmente formação “on-th-job”, de curta duração, a Empresa 

ministra outro tipo de formações que, segundo a Directora de RH, “seguem muito a 
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lógica japonesa, pois os Directores são japoneses” e traduz-se em formação no âmbito 

da higiene e segurança no trabalho e na participação na resolução de problemas. As 

formações ministradas, incluíram, os 5S‟s, os “pequenos kaizens”, os Círculos de 

Qualidade e o plano de emergência. A Directora de RH, tal como outros Quadros 

foram ao Japão receber formação sobre os 5S‟s, os Círculos de Qualidade e os 

“pequenos kaizens”. No momento do estudo, este tipo de formação tinha sido 

internalizada pela Empresa e era ministrada a todos os trabalhadores.  

 

No âmbito da HST foram registadas no Balanço Social, em 2006, apenas 8 acções de 

formação, em que participaram 72 pessoas, tendo o número de acções descido para 

apenas 3 em 2007, e o número de participantes para 38. Estes dados não são 

consistentes com o discurso da Empresa. Contudo, estes dados podem dever-se ao 

facto de a Empresa recorrer ao outsourcing no que respeita à medicina do trabalho e à 

sensibilização dos trabalhadores.  

 

5.2.7.6. Remunerações e Incentivos  

 

A política salarial segue uma abordagem colectivista, sendo as remunerações 

definidas por função e pelo nível na escala da função. Segundo a Técnicas de RH 

contratada pela Empresa, a política salarial baseia-se nos salários praticados por 

empresas do mesmo sector no território. Para os operadores existe uma tabela salarial 

fixa, como foi mencionado, independentemente da sua certificação de competências 

e/ou área da Produção em que trabalham.  

 

A compensação global é composta pelo salário base e os subsídios de alimentação e 

transporte. No que respeita à política de incentivos, o discurso parece inconsistente na 

medida em que esta política parece não ser transparente e/ou com regras definidas. A 

Técnica afirmou que a Empresa não possui uma política de incentivos, contudo, referiu 

que a chefia pode propor um prémio ou outro tipo de incentivo aquando da avaliação 

de desempenho.  
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Segundo a Técnica, o DRH realizou um survey no qual constataram que a 

remuneração base oferecida pela Empresa era equivalente à das empresas do mesmo 

sector no distrito. Contudo, afirmou, as outras empresas possuem uma política de 

incentivos e de revisão salarial mais aliciante, sendo esse um dos principais motivos 

para a saída de pessoal. Revelou, também, que não existem aumentos há dois anos 

na Empresa. Sempre que houve aumentos, a percentagem do aumento foi igual para 

todos os trabalhadores. 

 

5.2.7.7. Gestão de carreiras 

 

Não existe um plano de gestão de carreiras formalizado na Empresa. As carreiras dos 

Quadros são achatadas e a carreira dos operadores, de acordo com a informação 

obtida, tem uma escala de progressão de acordo com a antiguidade e o desempenho. 

Os operadores podem, caso abra uma vaga, ser promovidos a líderes de equipa. A 

promoção depende essencialmente da experiência do trabalhador e da sua 

capacidade em executar as tarefas que compõem o trabalho executado na secção, o 

que subscreve a lógica “taylorista” de promoção através da “somatório de tarefas”.  

 

Os dados do Balanço Social não são muito consistentes com o discurso da Empresa, 

ou mais precisamente, do DRH. No discurso da Empresa foi afirmado que os 

resultados da avaliação de desempenho e a certificação de competências não se 

encontravam integradas com as progressões e promoções, enfatizando que a 

Empresa não tinha um plano de carreiras para os Quadros. Contudo, no Balanço 

Social de 2007 foram registadas12 promoções, duas de QM (uma por mérito e uma 

por “outras razões”) e dez de PAQQ por “outras razões”, o que parece significar 

alguma arbitrariedade na atribuição de promoções e/ou no preenchimento do Balanço 

Social. Em 2006 houve 22 promoções por mérito referentes a PAQQ (36,4%), QM 

(31,8%) e QI (22,7%) e 16 promoções por “outras razões” referentes e a PAQQ e 

qualificados (45,5%), os PSEM (22,7%) e um QS (4,5%). 
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5.2.8. Mecanismos de informação e participação dos trabalhadores 

 

Os mecanismos de informação e participação dos trabalhadores são: as reuniões 

diárias de departamento, as reuniões gerais da Empresa, os círculos de qualidade e a 

apresentação obrigatória de sugestões. A Empresa possui, também, delegados 

sindicais na Empresa que reúnem com o DRH periodicamente. Estes têm, segundo a 

Técnica, pouca influência sobre as políticas e práticas adoptadas pela Empresa, 

referindo que a percentagem de trabalhadores sindicalizados é muito baixa. 

 

Diariamente, o Administrador reúne com os Directores, havendo também reuniões 

diárias de departamento e/ou secção (na Produção reúnem os chefes de secção dos 

dois turnos). Os objectivos traçados para estas reuniões são a análise ou balanço do 

dia anterior e a distribuição do trabalho. Estas reuniões são, na opinião da 

Técnica/consultora, consideradas “muito eficazes, para ficar a saber o que é que cada 

um faz durante o dia e também se é preciso alguma coisa.” Referiu, ainda, que a 

Administração e os Directores também reúnem diariamente.  

 

Segundo a mesma Técnica, todos os meses há uma reunião geral da Empresa, 

realizada nos dois turnos, em que participam o Director-Gerente, os Directores de 

Departamento e todos os trabalhadores. A reunião da Empresa tem uma ordem de 

trabalhos pré-definida e as intervenções seguem a hierarquia da Empresa. A reunião é 

iniciada pelo “Director-Gerente”, que faz uma apresentação dos objectivos e 

estratégias da Empresa, centrando o discurso na aquisição de novos produtos e/ou 

clientes. O discurso é feito em japonês e traduzido em simultâneo pela Tradutora. 

Depois, intervém o Director Geral, também em japonês, que se centra sobre os 

indicadores financeiros (lucros e perdas). Segue-se a intervenção do Director de 

Produção que se centra sobre os resultados da Produção e os problemas do 

Departamento, seguido pelo Director de Vendas e Gestão de Projecto. Este último faz 

a sua apresentação em inglês. Por fim, intervêm os Directores de Logística e de RH. A 

Directora de RH, por norma, faz a sensibilização dos trabalhadores para o 

cumprimento de procedimentos. A Técnica de RH, deu como exemplo, a última 

reunião (isto é, a reunião realizada antes da entrevista com a Técnica) em que a 

Directora alertou os trabalhadores para os possíveis problemas de implementação do 
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novo programa informático de processamento de salários, o programa Navision. O 

Director de Logística informa sobre as negociações efectuadas com empresas de 

transportes. Sublinhe-se, que esta reunião apresenta-se mais como um meio de 

comunicação do estado geral da Empresa do que como uma plataforma de discussão 

e participação dos trabalhadores, uma vez que não há discussão, reforçando a tese de 

elevada distância do poder (Hofstede, 1990) prescrita pela cultura de origem da 

Empresa. 

 

Os mecanismos de participação existentes são os círculos de qualidade, em que 

participam só os operadores da área de injecção, composta exclusivamente por 

homens, e os “pequenos kaizens” que abrangem todos os trabalhadores da Empresa. 

Os círculos de qualidade traduzem-se em reuniões onde são discutidos os problemas 

da área. Todos os anos a melhor equipa, aquela que apresenta as melhores soluções 

para os problemas identificados, participa com outras empresas do Grupo, 

nomeadamente, da Malásia, Singapura e EUA num evento internacional. Os 

“pequenos kaizens” e os 5S‟s (traduzidos como o sentido de simplificação, 

organização, limpeza, conservação e participação), traduzem-se na apresentação de 

ideias de melhoria. Cada trabalhador está inserido numa equipa de 9 a 10 pessoas e 

tem que apresentar obrigatoriamente uma ideia por mês à equipa no âmbito dos 

“pequenos kaizens” e dos 5S‟s. Esta actividade consiste em preencher um formulário 

no qual o trabalhador identifica o problema e apresenta a solução para o problema. As 

ideias da equipa são geridas por um elemento da equipa, designado como “gestor de 

ideias”, que depois apresenta o conjunto de sugestões individuais à chefia. Os 

trabalhadores têm depois acesso ao ficheiro de ideias da equipa.  

 

A selecção da melhor ideia para os “pequenos kaizens” e 5S‟s é feita numa reunião 

entre os Directores e os supervisores. Segundo uma das Técnicas de RH, as melhores 

ideias para os “pequenos kaizens” são “normalmente remuneradas” individualmente, 

ao contrário dos 5S‟s que não são por norma remunerados porque não “levam a 

Empresa a poupar”. Estes últimos são apenas reconhecidos e o “prémio” atribuído é 

para a equipa”, isto é, traduz-se num elogio à equipa.  
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5.2.9. Resumo 

 

A Empresa do Caso 2 é uma empresa multinacional de origem japonesa implantada 

em Setúbal há cerca de cinco anos, que tem como principal actividade a produção de 

componentes plásticos de precisão para diferentes clientes da indústria automóvel. O 

tipo de produção é em massa e a organização do trabalho segue os princípios 

“tayloristas” da separação entre a concepção, planeamento, programação e execução. 

O modelo preconizado pela Empresa é o modelo “lean production”, que se caracteriza, 

ao nível operativo, pelo trabalho muito padronizado, repetitivo e realizado 

individualmente. O fraco recurso ao trabalho em equipa enquadra este modelo no que 

Godard (2001) designa de modelo “lean individualizado”. O centro operacional é 

constituído maioritariamente por mulheres jovens com baixos níveis de escolaridade. 

Ao nível operativo constatou-se diferenciação sexual no tipo de tarefas executadas. As 

mulheres desempenham actividades no domínio da montagem e os homens 

desempenham as actividades no domínio da maquinação. Constatou-se também 

diferenciação sexual no que respeita à participação, tendo-se verificado que os 

homens são os únicos que participam nos círculos de qualidade. 

 

As práticas de gestão de recursos humanos da Empresa são modeladas pelos 

factores institucionais e competitivos (imposições legais, certificação da Qualidade e 

exigência dos clientes da indústria automóvel), bem como pela origem nacional da 

Empresa. Estes factores parecem contribuir para a existência de um sistema de 

gestão de recursos humanos de codificação (Pichault e Schoenaers, 2003), apesar da 

origem familiar e da estrutura achatada da Empresa. A origem nacional e a “herança 

administrativa” (Paauwe e Boselie, 2002) da Empresa, que se encontram reforçadas 

pela presença da família e dos japoneses nas áreas estratégicas da Empresa e pela 

relação estreita entre o modelo “lean” e a cultura japonesa, parecem emergir como 

factores dominantes na modelação das práticas. Apesar das necessidades de 

adaptação ao contexto nacional, nomeadamente, no que respeita às imposições legais 

e aos requisitos do sector e da Qualidade, a origem nacional parece ter um papel 

importante nas práticas organizacionais. Essas práticas revelam algumas das 

inconsistências e ambivalências contidas na aplicação do modelo “lean” em contextos 

culturais diferentes (Kovács et al. 1994b; Stoleroff e Casaca, 1996). São exemplo 

dessas ambiguidades a aparente contradição entre a preconização da participação e a 

organização do trabalho segundo o modelo “lean individualizado” (Godard, 2001), a 
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existência de mecanismos de participação e a elevada distância do poder (Hofstede, 

1990) ou diferenças de autoridade. Os mecanismos de participação, considerados 

como práticas inovadoras de trabalho, apresentam-se neste contexto mais como um 

artefacto cultural para promover o colectivismo e o “compromisso normativo” (Meyer e 

Allen, 1997) do que como um instrumento de participação directa.  

 

A função RH na Empresa é feminizada. A responsável pela função tem um papel 

importante na adaptação da Empresa às imposições legais e na criação de normas e 

procedimentos de trabalho. Assume, nesse sentido, um papel de entre o que 

Torrington (1995) classifica de “burocrata humano” e “negociador de consensos”. No 

que respeita às práticas de gestão de recursos humanos constatou-se uma tendência 

para a dualização das práticas no que respeita aos Quadros e aos operadores. Os 

segundos estão sujeitos a uma maior rotatividade e ao vínculo contratual a termos 

certo. A tendência para a dualização das práticas e a rotatividade externa dos 

operadores, articulada com as suas características (predomínio do sexo feminino e 

com baixos níveis de escolaridade) sugerem a conceptualização do capital humano de 

acordo com o modelo de contrato do capital humano, isto é, o capital humano 

conceptualizado como sendo de baixa singularidade e valor (Lepak e Snell, 1999).  

 

 

5.3. CASO 3 

 

 

5.3.1. Caracterização Empresa (actividade, localização, história) 

 

A Empresa do Caso 3 pertence a um Grupo multinacional de origem alemã. A primeira 

empresa do Grupo foi fundada em 1939 como uma empresa ferroviária de 

camionagem e de transporte de móveis. Começou a fazer os primeiros transportes 

regionais para a Volkswagen em meados dos anos sessenta. A actividade logística foi 

iniciada em 1985.  
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Em 2001 o Grupo implantou em Portugal, no concelho de Palmela, a sua Empresa de 

Transportes e Logística. Esta, tinha como actividade principal o descarregamento dos 

camiões, armazenamento e abastecimento do material às linhas de produção do 

Cliente4. Um ano depois, em 2002, num projecto de outsourcing para o Cliente, 

deslocalizou para o mesmo concelho, mas para instalações diferentes, a sua empresa 

industrial. Esta empresa fora fundada em 1998 como produtora de componentes para 

carroçarias de automóveis. Em Portugal a actividade principal da Empresa era a 

produção de sub-conjuntos soldados do MPV.  

 

Em 2005 as duas empresas foram integradas. A integração foi assinalada pela 

transferência das duas empresas para uma unidade fabril comum. Após a integração, 

as duas empresas passaram a ser consideradas unidades de negócio do Grupo, cuja 

designação é a mesma da Empresa de Transportes e Logística. Legalmente, estão 

constituídas como sociedades anónimas. Ao nível do discurso, a integração reflectiu-

se na submissão de cada empresa a uma identidade comum do Grupo, que define a 

sua actividade em três áreas-chave, nomeadamente, a logística avançada de pré-

montagens, a prensagem e soldadura e os transportes internacionais. 

 

  

5.3.2. Estrutura Organizacional 

 

Durante o período em que decorreu a investigação, o Grupo elaborou três 

organogramas, correspondentes a três alterações da estrutura organizacional. 

Conforme referiu a Directora de RH, “estamos sempre em mutação”, devendo-se isso 

ao facto da integração das duas empresas ter sido faseada. Num primeiro 

organograma, datado do final de 2006, a estrutura do Grupo era constituída por dois 

Directores Gerais (um alemão e outro português), a quem estavam subordinados as 

Direcções de Operações, Administrativo Financeira, Engenharia, Qualidade e 

Comercial. O Director de Operações era responsável pela Indústria e pela Logística e 

o Director Administrativo-financeiro pelas áreas de apoio administrativo (RH, 

Qualidade, Finanças, Novas Tecnologias e Compras).  

                                                
4
 Todo o discurso da Empresa é referente a este Cliente da indústria automóvel. 
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Num segundo organograma, datado de finais de 2007, o Grupo apresentava uma 

estrutura formal do tipo funcional, que integrava as duas unidades de negócio, 

nomeadamente, a de Transportes e Logística e a da Indústria. Neste organograma 

encontrava-se representado um Conselho Geral, constituído pelos dois Directores 

Gerais. No primeiro nível posicionava-se o Director Geral, anteriormente o Director 

Geral da Indústria, ao qual estavam subordinados, num segundo nível, os Directores 

Gerais Adjuntos da Logística e da Industria, anteriormente integrados na Direcção de 

Operações, bem como a Direcção Financeira.  

 

De acordo com o último organograma do Grupo, datado de 2008, manteve-se o 

Conselho Geral, constituído pelos dois Directores Gerais. No primeiro nível posiciona-

se um dos Directores Gerais, que coordena uma nova direcção, nomeadamente, a 

Direcção Comercial e de Planeamento e Projectos. No mesmo nível encontra-se a 

Direcção Financeira e Compras. Para além das duas direcções, no organograma 

posicionam-se e/ou encontram-se subordinados ao Director Geral, os dois Directores 

Gerais Adjuntos, responsáveis pela Logística e a Indústria. 

 

Considerando o último organograma, constatou-se que a estrutura do Grupo distingue 

claramente o nível funcional do nível operacional. O Grupo define formalmente duas 

grandes áreas funcionais, nomeadamente, a Direcção Geral e a Direcção de 

Operações. A Direcção Geral comporta o vértice estratégico, tendo como 

responsabilidades atribuídas “toda a gestão de recursos humanos, técnicos e 

financeiros” e “assegurar a implementação do plano estratégico do Grupo na Fábrica”, 

bem como a “implementação dos requisitos do cliente na organização da fábrica”. A 

Direcção de Operações tem formalmente como responsabilidades a execução do 

orçamento, a concretização dos objectivos operacionais e estratégicos e a gestão das 

diversas áreas funcionais da Logística. Esta direcção colabora no SGQ. 

 

Seguindo a linha hierárquica (Mintzberg, 1995), no que respeita à estrutura do Grupo, 

encontram-se subordinadas ao Director-Geral Adjunto da Logística as seguintes áreas 
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funcionais: Coordenação da Produção; Direcção de Engenharia; Coordenação 

Logística; Gestão da Qualidade e Processos; Segurança no Trabalho.  

 

Formalmente, as Direcções de Recursos Humanos, de Gestão Comercial e Gestão de 

Engenharia de Projecto e de Indústria e Infra-estruturas, encontram-se subordinadas à 

Direcção Comercial e de Planeamento e Projectos. Contudo, segundo A Directora de 

RH, as Direcções Financeira e Compras e de RH funcionam como serviços partilhados 

para o Grupo, mas são consideradas como duas áreas funcionais da Logística.  

 

A área da Coordenação da Produção aparece como responsável pelo cumprimento 

das “ordens de Produção diária e dos objectivos de Qualidade”, tendo também como 

responsabilidade a coordenação dos chefes de equipa e a comunicação entre as 

áreas operacionais e a tecnoestrutura. A Direcção de Engenharia comporta a 

tecnoestrutura (Mintzberg, 1995) e encontra-se subdividida na Manutenção e 

Engenharia de Processo e de Produto. A Engenharia de Processo e de Produto é 

responsável respectivamente pelos estudos, desenvolvimento de ideias e alteração de 

processos de fabrico impostas no início de um projecto e pelas alterações no produto 

final. A área funcional de Coordenação Logística tem como responsabilidades 

atribuídas a planificação do trabalho, a gestão dos stocks e o controlo da expedição.  

 

A Direcção de Qualidade é responsável pela manutenção do SGQ, pela elaboração da 

documentação associada ao sistema e pela coordenação das auditorias internas. As 

Direcções Financeira e de Compras e a de Gestão de Recursos Humanos constituem 

os órgãos de apoio.  

A distinção entre quem concebe e quem executa o trabalho, a importância da 

tecnoestrutura na concepção e planificação do trabalho, a elevada diferenciação 

departamental, bem como a estandardização dos processos de trabalho, dotam esta 

estrutura de características de uma estrutura burocrático-mecanicista.  
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5.3.3. Cultura e Política Organizacional 

 

O Grupo sentiu necessidade de formalizar um conjunto de artefactos culturais para 

responder às necessidades de cumprimento dos requisitos da certificação da 

Qualidade e às exigências do Cliente. Os artefactos assentam em suportes como o 

Manual de Acolhimento e a página ou site da internet do Grupo e focalizam-se em 

quatro aspectos: o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); o Cliente; as novas 

tecnologias de informação; a Higiene e Segurança no Trabalho. As duas empresas do 

Grupo são certificadas pela NP ISO 9001:2000 e ISO TS 16949:2002. Desde 2007 o 

Grupo é certificado pela NP ISO 14001.  

 

Embora o Grupo em Portugal seja constituído por duas empresas, que representam 

duas áreas de negócio, os artefactos e os valores (formalizados) centram-se na 

actividade de transportes e logística com o qual o Grupo se identifica. Quanto ao 

conteúdo, os artefactos possuem um discurso com uma forte orientação para o cliente, 

sendo este isomórfico com o sector “societal” a que pertence a Empresa. O SGQ 

reforça quer a orientação para o cliente quer a necessidade de cumprimento dos 

procedimentos do trabalho, ou seja, a necessidade de conformação com um conjunto 

de normas e procedimentos definidos. O Grupo preconiza que o SGQ “representa uma 

decisão estratégica da Direcção a nível central do Grupo empresarial, para aumentar o 

grau de satisfação dos clientes através do cumprimento das suas exigências”. O 

sistema preconizado é um sistema orientado por processos.  

 

Outros artefactos culturais que se destacam são: a Filosofia do Grupo, a missão, os 

objectivos, a estratégia e as novas tecnologias. A orientação para o cliente é 

explicitada na Filosofia do Grupo e na missão. A Filosofia do Grupo, preconiza que o 

Grupo pretende “ser um prestador neutro de serviços” logísticos “adequados às 

necessidades específicas de cada cliente com a finalidade de movimentar e controlar 

adequadamente os processos”. A orientação para o cliente é reforçada na declaração 

de missão como: “É da responsabilidade da direcção da empresa e dos seus 

colaboradores compreenderem as características dos clientes, as suas necessidades, 

as suas práticas e os seus requisitos de desempenho, para que as nossas acções e 

serviços estejam sintonizados com essas directrizes”. A mesma reforça que: “Assim, 
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contribuímos significativamente para o aumento da competitividade da Empresa e dos 

nossos Clientes”.  

 

Os objectivos, embora não explicitem a orientação para o cliente, revelam uma 

orientação do Grupo para o exterior. Os objectivos formalizados pelo Grupo são: 

“Pretendemos ser Best in Class actuando como um “global player” que oferece um 

controlo integral dos processos inovador, permite alcançar o nível mais alto na 

organização logística”. A estratégia do Grupo assenta na Qualidade como factor 

competitivo e de diferenciação. O Grupo explicita a sua estratégia da seguinte forma: 

“A Empresa acredita que, aquilo que distingue os nossos produtos e serviços em 

termos globais de economia e de mercado, é a Qualidade dos serviços por nós 

prestados a todos os níveis”; e “Todos somos responsáveis pela Qualidade”.  

 

Outro artefacto cultural do Grupo é a utilização das novas tecnologias. As novas 

tecnologias e a sua articulação com a qualificação dos trabalhadores são referidas em 

vários suportes, de que são exemplo, o Manual de Acolhimento e o site da internet do 

Grupo. Este, enquadra as novas tecnologias no que designa de “pensamento global”. 

O “pensamento global” é descrito como “O pensamento do processo global – Supply 

chain Management – é o nosso forte, possuindo para tal uma equipa de profissionais 

especialistas que põem em prática requisitos exigidos pelos clientes com previsão no 

futuro, utilizando as tecnologias mais modernas”.  

 

Em síntese, os artefactos do Grupo reflectem a orientação para o cliente e para os 

procedimentos e normas da Qualidade, o que reporta para a necessidade de 

isomorfismo com as empresas do sector “societal” (sector da indústria automóvel) ao 

qual o Grupo pertence. A análise do conteúdo dos artefactos em função da actividade 

específica da Empresa e do modelo de organização do trabalho, que a empresa 

considera adoptar, reporta para a preconização de uma cultura dos objectivos 

racionais. A cultura dos objectivos racionais caracteriza-se, segundo Quinn e Cameron 

(1983), pela orientação para o exterior e a orientação para o controlo. O Grupo parece 

corroborar isso, uma vez que apresenta as seguintes características: a elevada 

formalização dos processos e padronização do trabalho ao nível produtivo; o recurso 

às novas tecnologias para diferentes tipos de trabalho (individual e em equipa); a forte 
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orientação para o cliente com o qual existe “elevado contacto” na concepção e 

desenvolvimento de cada serviço; a implementação da filosofia just-in-time e do 

modelo “lean production”.  

 

5.3.4. Processo de produção e Organização do Trabalho 

 

A Empresa de Transportes e Logística é responsável pela comunicação entre o 

fornecedor e o Cliente. A Empresa actua a três níveis: logística do aprovisionamento; 

logística da produção; e logística da distribuição. Esta considera que o “Supply chain 

management é o nosso forte” e que o trabalho é desenvolvido em função das 

exigências específicas do Cliente através do recurso às novas tecnologias de 

informação. O Cliente participa conjuntamente com a Direcção de Operações no 

planeamento do trabalho. O planeamento inclui: a elaboração de um sistema 

informático próprio para o Cliente; o transporte; a escolha das rotas; as pré-

montagens; a embalagem; o armazenamento.  

 

A Empresa foi a primeira do Grupo a introduzir o conceito de “team work”. O conceito 

foi introduzido pelo Director Geral Adjunto da Logística e traduz-se na organização do 

trabalho em equipas de 10 a 11 membros, chefiadas por um “team líder” ou chefe de 

equipa. O chefe de equipa é nomeado pela Direcção de Operações que reporta ao 

Coordenador de Logística. O chefe de equipa é um “mini-gestor” responsável pela 

gestão da equipa e pelo “cumprimento dos indicadores” definidos pela Empresa, 

respeitantes à qualidade, segurança, garantia das condições básicas de higiene, 

formação, treino e acolhimento dos novos membros. As equipas são autónomas na 

medida em que gerem o seu orçamento. Cada equipa possui um orçamento próprio 

para material de segurança e consumíveis. O chefe de equipa é, também, responsável 

pelo controlo dos processos de trabalho. Contudo, não tem autonomia na concepção e 

programação do trabalho, que é da responsabilidade do gabinete de Engenharia.  

 

As equipas foram criadas com o objectivo de atribuir mais responsabilidade e poder 

aos supervisores, uma vez que, segundo a Directora de RH, a logística “é um 

processo demasiado burocratizado em que é difícil controlar todos os indicadores”. A 



237 

 

introdução do trabalho em equipa partiu, assim, do pressuposto por parte do Grupo, 

que a gestão destes indicadores poderia ser feita pelos supervisores que passavam a 

chefes de equipa proporcionando-lhes o empowerment. Apesar da maioria dos chefes 

de equipa ter anteriormente a função de supervisor, houve nomeação de novos 

supervisores. Os novos supervisores “foram identificados” e promovidos pela 

Empresa, aquando da introdução deste conceito, num processo que a Directora de RH 

considerou como pouco transparente, “porque não houve um processo de 

recrutamento interno”. O maior grau de responsabilidade e as novas actividades não 

se traduziram numa reclassificação no que respeita ao nível de qualificação. Contudo, 

a Empresa diferenciou os dois grupos, nomeadamente, os antigos e os novos chefes 

de equipa. Os antigos supervisores mantiveram o mesmo nível de qualificação e 

receberam um complemento de função. Os novos chefes de equipa ficaram sujeitos a 

um período experimental de 18 meses, após o qual seria realizada uma avaliação do 

seu desempenho, que decidiria a sua permanência na função. Note-se, que o conceito 

foi introduzido em finais de 2007, e por isso, na altura da investigação, a avaliação dos 

chefes de equipa estava prevista mas não tinha sido elaborada e/ou concretizada.  

 

Quando foi introduzido o trabalho em equipa, todos os chefes de equipa receberam 

formação sobre liderança e gestão da equipa. Aquando do estudo, existiam na 

Empresa cerca de 30 chefes de equipa. A maioria encontrava-se nas instalações do 

Cliente onde trabalhavam cerca de 200 trabalhadores. Os chefes de equipa estavam 

subordinados a seis Coordenadores de Logística (com funções de gestão): dois na 

Empresa e quatro nas instalações do Cliente.  

 

De acordo com o prescrito, as equipas estão sujeitas a uma avaliação semestral. As 

cinco melhores equipas recebem um prémio monetário e um troféu. A avaliação incide 

sobre dois factores principais, nomeadamente, a gestão do orçamento da equipa e o 

cumprimento dos processos de trabalho. A avaliação das equipas não está integrada 

com o sistema de avaliação de desempenho da Empresa. Importa sublinhar que as 

equipas não funcionam como equipas semi-autónomas, conforme são 

conceptualizadas no modelo dos “sistemas antropocêntricos de produção”, na medida 

em que estas não possuem autonomia para definir os seus próprios objectivos nem 

conceber o trabalho. A autonomia das equipas traduz-se na gestão do seu orçamento.  
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A actividade da Empresa caracteriza-se por ser fortemente apoiada nas novas 

tecnologias. No centro operacional o trabalho é realizado individualmente ou em 

grupos de pessoas que realizam tarefas em interdependência. As tarefas executadas 

pelos operadores têm alguma variedade, mas são pouco complexas, padronizadas e 

manuais. Algumas funções requerem a condução de máquinas e a utilização da 

informática. Por exemplo, alguns operadores trabalham com empilhadoras, que 

possuem sistemas que permitem a recepção de pedidos on-line do Cliente, a leitura 

óptica do material e a verificação. O trabalho nas áreas de pré-montagem, 

armazenamento e abastecimento às linhas de montagem do Cliente é manual e exige 

força física. Esta última, a necessidade de força física, é referida pela Empresa como a 

razão pela qual privilegiam a contratação de mão-de-obra masculina.  

 

O processo logístico pode ser descrito em três etapas: (1) recepção do material; (2) 

“conferência” ou verificação; (3) expedição. A Empresa faz, também, a pré-montagem, 

que pode ser de componentes ou de módulos, de acordo com as especificações do 

Cliente. A pré-montagem pode ser realizada de acordo com o sistema “JIS” (just-in-

sequence) que consiste em montar o produto seguindo uma ordenação sequencial 

específica. No momento do estudo, a Empresa era “o único operador logístico a operar 

na montagem final” do Cliente. A pré-montagem era realizada nas instalações do 

Cliente, onde trabalhavam cerca de 200 operadores. O processo de armazenamento 

também utiliza como suporte um sistema informático que permite seguir a ordem 

“FIFO” (First in First out) e respeitar a filosofia “JIT” (just-in-time) do Cliente. 

 

O período normal de trabalho é de 40 horas, com a organização por turnos. Existem 

dois turnos rotativos semanais, dois turnos fixos centrais e um turno fixo nocturno. O 

horário por turno é o tipo de horário predominante para a maioria dos trabalhadores. 

De acordo com o Balanço Social, apenas 3% dos trabalhadores em 2006 e 2% em 

2007, tinham um horário de trabalho fixo. 
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5.3.5. Caracterização dos recursos humanos 

 

Em Dezembro de 2007, tendo como fonte o Balanço Social, a Empresa de 

Transportes e Logística possuía 335 trabalhadores, mais 30 trabalhadores do que no 

ano anterior, um aumento de 9%. A população era predominantemente do sexo 

masculino (82,4% em 2007 e 84,3% em 2006). Houve, também, um aumento do 

número médio de trabalhadores, passando de 253 trabalhadores em 2006 para 306 

trabalhadores em 2007. As diferenças constatadas sugerem que a rotatividade de 

pessoal ocorreu sobretudo no centro operacional, isto é, ao nível dos PAQQ, PSEM e 

PNQ. Estes níveis de qualificação representavam a totalidade dos contratados a termo 

certo, respectivamente 34,4% em 2006 e 31,9% em 2007. São também os níveis de 

qualificação que registaram maior número de movimentos de saída, quer com contrato 

permanente quer com contrato a termo certo. Em 2006 representaram 55,5% dos 

movimentos de saída com contrato permanente, não havendo registo de movimentos 

de saída nestes níveis em 2007. Em 2006 e 2007 representaram a totalidade dos 

movimentos de saída (100%).  

 

Na Empresa, o vínculo contratual predominante era o contrato permanente. Em 2007 

houve um aumento de 2,5 pp dos trabalhadores com contrato permanente, passando 

de 65,6% em 2006 para 68,1% em 2007. Esta percentagem incluía a totalidade dos 

Quadros da Empresa. Em 2007 não se registaram movimentos de saída de Quadros e 

em 2006 foram registados 4 movimentos de saída (1 QS, 2 QM E 1 QI). Os dados 

analisados, em função do contexto interno da Empresa, parecem sugerir a tendência 

para a separação dos dois grupos de trabalhadores, nomeadamente, os trabalhadores 

considerados nucleares (os Quadros, que incluem a linha hierárquica, a tecnoestrutura 

e algum pessoal do apoio administrativo) e os periféricos (os operadores que 

compõem o centro operacional). Havia uma tendência para o recurso à flexibilidade 

numérica no grupo de trabalhadores periféricos.  

 

A média etária, em 2007, era de 35,3 anos e a classe modal estava “entre os 30 e os 

34 anos” (25,1%). Comparativamente a 2006, houve um ligeiro envelhecimento da 

população, que parece prender-se com a permanência dos trabalhadores na Empresa. 

Em 2006 os trabalhadores tinham uma média etária de 34,3 anos, sendo a classe 
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modal de “entre os 25 e os 29 anos” (24,2%). Mais de 70% dos trabalhadores tinham 

menos de 40 anos. A antiguidade dos trabalhadores revela que maioria dos 

trabalhadores estava na Empresa antes da integração das duas empresas, isto é, 

antes de 2005, pois 51,2% em 2006 e 56,7% em 2007 dos trabalhadores tinham uma 

antiguidade na Empresa superior a 5 anos. Os dados revelam que em 2006 a 

Empresa contratou pessoal, pois a classe modal no que respeita à antiguidade era de 

“até um ano” (39%), seguido do intervalo “entre 5 a 10 anos” (37,4%). Em 2007 a 

classe modal era “entre 5 a 10 anos” (37%), seguida do intervalo de “1 até 2 anos” 

(29%), o que significa que alguns trabalhadores contratados do ano anterior 

permaneceram na Empresa, bem como parece indicar a existências de dois grupos de 

trabalhadores, os “pós-integração” e “pré-integração”.  

 

A estrutura de qualificações é muito semelhante nos dois anos em análise. A Empresa 

possui uma estrutura de qualificações piramidal, que corrobora a estrutura formal da 

Empresa e a dicotomia existente entre a concepção e a execução do trabalho. Essa 

estrutura é constituída por 0,3% Dirigentes, 0.9% QS, 1.2% QM, 2.4% QI, 10.1% 

PAQQ, 47.5% PSEM e 37,6% PNQ. Em 2007, 10.1%, menos 1,7 pp do que em 2006, 

dos operadores estavam classificados como PAQQ, sendo 85,1% dos trabalhadores 

classificados como PSEM e PNQ. Comparando os dois anos, constatou-se um ligeiro 

aumento dos trabalhadores classificados como PSEM e PNQ e uma diminuição dos 

PAQQ e dos Quadros. A explicação parece residir no facto de a maioria das 

contratações, em 2007, ter sido de operadores que foram classificados como PSEM e 

PNQ. Estes níveis representaram cerca de 96% dos contratados a termo certo em 

2007. Apenas cinco dos contratos a termo certo passaram a contrato permanente em 

2007. Esses foram todos referentes a PSEM. Neste ano, transitaram do ano anterior 

107 contratos a termo certo: 87,9% de PNQ; 8,4% de PSEM; 3,7 de PAQQ. 

Quanto às habilitações literárias, constatou-se que os trabalhadores possuíam baixos 

níveis de escolaridade. Em 2007, cerca de 76% dos trabalhadores possuíam um nível 

de escolaridade equivalente ou inferior ao ensino básico. A moda situava-se no 3º 

ciclo do ensino básico (29,9%), seguido do 2º ciclo (26,6%). Apenas 3% dos 

trabalhadores possuíam um grau de ensino superior. Comparativamente a 2006, não 

houve alterações na estrutura de habilitações.  
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O absentismo, calculado como o número de horas efectivamente trabalhadas sobre o 

potencial máximo de horas trabalháveis, subtraído de cem, foi de 0,9% em 2006 e 

3,8% em 2007. Os motivos registados para justificar as ausências são semelhantes 

nos dois anos. As razões mais frequentes foram a doença (29, 2% em 2006 e 27, 4% 

em 2007) e acidente de trabalho (26,6% e 14% em 2007). Constataram-se, também, 

ausências por suspensões disciplinares (1,5% em 2006 e 2,6% em 2007) e por 

maternidade/paternidade (8,5% em 2006 e 2,8% em 2007). A Directora de RH referiu 

que existem muitos acidentes de trabalho, que não são registados no Balanço Social. 

Os acidentes foram sobretudo com as empilhadoras e, segundo a Directora de RH, 

“por falta de atenção e excesso de confiança dos operadores”, bem como por 

“questões do processo de trabalho que exige muitos movimentos durante o dia”. No 

último ano (2007/2008), segundo a mesma fonte, foram registados acidentes nas 

linhas de montagem do Cliente. A Directora de Rh referiu que os mesmos ocorreram: 

“porque este não oferece condições ergonómicas para manobrar os equipamentos”. 

 

5.3.6. Caracterização da função RH 

 

A Direcção RH (designado aqui como “o DRH”) é um serviço partilhado do Grupo. O 

DRH foi criado em finais de 2007 e ficou subordinado ao Director Geral. Aquando da 

integração das duas empresas, em 2005, o DRH foi composto pelas pessoas 

pertencentes aos Departamentos de RH das duas empresas. Quando do estudo, o 

DRH constituía-se como um componente de apoio administrativo (Mintzberg, 1995) 

 

De acordo com o constante no Manual de Acolhimento, o DRH era responsável pelo 

“(…) enquadramento das Políticas nas orientações estabelecidas pela Direcção da 

Fábrica; a comunicação de necessidades entre os vários níveis hierárquicos da 

Fábrica; a gestão administrativa: contratos de trabalho; segurança social; expediente 

geral; gestão do projecto de formação, processamento e de recrutamento e selecção; 

segurança e higiene no trabalho”. A descrição das responsabilidades atribuídas parece 

preconizar um papel de “contracts manager” (Tyson e Fell, 1986, Cit. in Torrington, 

1995) para o responsável da função. 
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A Directora do RH era a Directora do DRH da Empresa Industrial. A Directora possui 

formação em Ciências da Cooperação e do Desenvolvimento, com especialização em 

Gestão de Relações Internacionais, e trabalha para o Grupo há cerca de seis anos. 

Possuía oito anos de antiguidade na função. Aquando do estudo faziam parte do DRH 

cinco pessoas, a Directora, duas Técnicas de RH e dois administrativos. A anterior 

Directora do DRH da Empresa de Transportes e Logística ficou subordinada à 

Directora de RH do Grupo. Com a integração das duas empresas, a primeira começou 

a assumir as funções de Técnica de RH para a Logística. Quanto à formação inicial 

dos vários membros do DRH, as Técnicas de RH possuem respectivamente um 

bacharelato em GRH (Técnica da Indústria) e formação de índole profissional (Técnica 

da Logística). Os administrativos possuem respectivamente o 3º ciclo do ensino básico 

(a administrativa) e “experiência na função” (o administrativo, não tendo sido 

especificada a formação inicial). 

 

A distribuição das actividades no DRH está de acordo com o tipo de negócio, isto é, 

por empresa e de acordo com as competências das pessoas que foram integradas no 

DRH. Relativamente à distribuição das actividades, a Directora de RH sublinhou: 

“Quero referir que a estrutura actual, devido à integração, não está adequada àquilo 

que são as necessidades desta Empresa, tanto pela forma como são distribuídas as 

actividades como pelas competências das pessoas”. Tendo identificado como principal 

problema o facto do trabalho se encontrar dividido por empresa e não por processos. 

 

A Técnicas de RH, outra Directora do DRH da Empresa de Transportes e Logística, e 

os dois administrativos, mais precisamente o “administrativo operacional” e uma 

administrativa propriamente dita, estão afectos à Empresa de Transpores e Logística. 

À Empresa Industrial está afecta a outra Técnica de RH. A Técnica de RH da indústria 

foi considerada, pela Directora de RH, como o membro do DRH mais polivalente. A 

Técnica foi seleccionada por ela e tem como funções o processamento de salários, 

validado pelo DRH, o contacto com as empresas de trabalho temporário e com as 

seguradoras. Segundo a Directora de RH, a Técnica tinha começado a fazer a gestão 

da contratação para a Empresa da Indústria e o recrutamento e selecção de forma 

autónoma de engenheiros. A Técnica da Indústria era, ainda, responsável pelo Boletim 

Informativo que foi criado em 2007. A outra técnica, a Técnica de RH da Logística, era 

responsável pela validação do processamento de salários, em conjunto com a 
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Directora, pela gestão contratual da Logística, pela elaboração do plano de formação e 

pelos serviços que são externalizados (limpeza, segurança e refeitório).  

 

O administrativo, designado como “administrativo operacional”, foi descrito como um 

“homem com muita experiência, que está na empresa há muitos anos”. A Directora de 

RH enfatizou que “ele não foi escolhido por mim”. O “administrativo operacional” tinha 

funções no âmbito da HST, uma actividade externalizada pela Empresa, mas, 

conforme referiu a Directora de RH, “que nós temos que controlar e ele faz a interface 

entre o posto médico, a HST e o terreno”. O “administrativo operacional” era o 

interlocutor do Departamento com os 200 trabalhadores que estão no Cliente e o 

responsável pelo controlo, manutenção e distribuição do material de segurança. 

Reportava directamente ao Operador Logístico (Coordenador da Logística). De acordo 

com a Directora RH, o controlo, manutenção e distribuição do material de segurança, 

constituíam 20% do tempo de trabalho do administrativo. O administrativo era 

responsável por “toda a componente administrativa da Logística, desde o controlo da 

assiduidade, a organização dos registos de formação da Logística e o controlo das 

horas extraordinárias”. Era, também, responsável pelos contactos com as empresas 

de trabalho temporário. 

 

Em suma, os dados recolhidos revelam que a função RH é feminizada e as 

actividades são divididas por empresa e não por processo. As responsabilidades 

atribuídas ao DRH apontam para práticas mais administrativas de GRH e para um 

papel de “contracts manager” (Tyson e Fell, 1986, Cit. in Torrington, 1995) do 

responsável pela função RH. Durante o processo de investigação o DRH encontrava-

se, ainda, numa fase de formação. O DRH como departamento de serviços 

partilhados, tinha sido criado há menos de um ano, através da integração dos 

membros e das actividades dos departamentos das duas empresas num mesmo 

departamento. A Direcção do DRH foi assumida pela anterior Directora de RH da 

Empresa industrial, que manifestou, no seu discurso, insatisfação com a composição 

da equipa e com a forma como as actividades foram distribuídas, bem como com 

alguns membros da equipa. De acordo com informação obtida no último contacto com 

a Empresa, que teve como objectivo recolher documentação, a Técnica de RH da 

Logística tinha saído da Empresa. Esta foi substituída por uma licenciada em 

Sociologia, com experiência na indústria, mais precisamente, no recrutamento e 
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selecção. Isso parece indicar uma vontade da Empresa e, mais precisamente da 

Directora de RH, em aumentar as qualificações da equipa de forma a conseguir 

implementar práticas mais técnicas e/ou avançadas de GRH. A Directora referiu que 

tencionava libertar-se um pouco do trabalho administrativo para se poder concentrar 

mais neste tipo de práticas. 

 

5.3.7. Caracterização das práticas de GRH 

 

As práticas de GRH adoptadas pela Empresa emergem essencialmente da 

necessidade em cumprir as imposições legais, as normas de certificação da 

Qualidade, em particular a norma ISO TS 1649:2002, e as exigências do Cliente. A 

introdução de novas práticas tem surgido, também, por iniciativa pessoal da Directora 

de RH que conta com o apoio do Director de Operações. Segundo a Directora, numa 

primeira fase, tentou uniformizar e integrar as práticas que tinha implementado 

anteriormente na empresa industrial e depois “ir mais além do trabalho administrativo”. 

Referiu que a introdução de novas práticas na Empresa de Transportes e Logística era 

possível porque o novo Director de Operações “é mais preocupado com as pessoas”. 

Justificou a reduzida introdução deste tipo de práticas com a fase embrionária em que 

o DRH se encontrava.  

 

Importa referir que, segundo a Directora de RH, o DRH e o Grupo possuíam 

autonomia relativamente à casa mãe para implementar as práticas de GRH que 

considerassem adequadas. Reforçou, que existia pouca comunicação entre o DRH e a 

casa mãe e que todos os instrumentos eram criados pelo DRH. O Grupo, ao nível 

internacional, não possuía instrumentos de GRH estandardizados.  

 

Conforme referido anteriormente, o sistema de práticas de GRH da Empresa era 

constituído predominantemente por práticas de natureza administrativa e por algumas 

práticas de natureza mais técnica. Estas últimas, eram as requeridas pelo SGQ. A 

importância do SGQ na modelação das práticas está presente no discurso da 

Directora de RH, quando afirma que as práticas de GRH “assentam em quatro 

procedimentos básicos da Qualidade, nomeadamente: o recrutamento e selecção (que 
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pressupõe a definição de perfis e adequação ao posto de trabalho); a inserção no 

posto de trabalho (que inclui o acolhimento e a integração); a formação (a auscultação 

anual das necessidades dos trabalhadores e a formação “on-the-job”); a motivação (a 

criação de instrumentos que medem a satisfação e o turnover)”. Pois, todos estes 

procedimentos são prescritos pela norma ISO TS 1649:2002. 

 

Em traços gerais, o sistema de práticas de GRH da Empresa possui características do 

modelo de codificação (Pichault e Schoenaers, 2003), o qual se caracteriza pela 

tentativa de sistematizar e formalizar as várias dimensões das políticas de GRH e 

garantir critérios iguais para todos os membros da organização. Este modelo é 

suportado quer pelos factores supra-citados, que modelam as práticas, quer pela 

dimensão e a configuração estrutural da Empresa.  

 

5.3.7.1.Recrutamento e Selecção 

 

A Empresa recorre ao recrutamento interno e externo. No caso das chefias e/ou de 

pessoal para a área de apoio administrativo, a Empresa privilegia o recrutamento 

interno. Conforme referiu a Directora, “A pessoa é identificada directamente, porque 

conhecemos o trabalho. Para funções de chefia, recorre ao “job posting interno)”. Para 

estas funções a Empresa só recorre ao recrutamento externo caso verifique que os 

candidatos internos não preenchem os requisitos. 

O recrutamento externo é realizado através de empresas de trabalho temporário. Os 

operadores entram todos como trabalhadores temporários e após um período 

experimental de 10 meses são avaliados formalmente. Esta avaliação serve para 

decidir se o trabalhador reúne as condições para ser contratado a termo certo. De 

acordo com o Balanço Social, em 2007, a Empresa redigiu 127 contratos a termo certo 

para operadores, nomeadamente: 88,2% dos contratos foram para PSEM; 8,7% para 

PNQ; 3,1% para PAQQ. De acordo com a Directora de RH trabalhavam na Empresa, 

aquando do estudo, cerca de 74 trabalhadores temporários, o que equivale a 18% do 

número total de trabalhadores e a 24% do número médio anual de trabalhadores. 

Quanto à selecção, os trabalhadores são seleccionados pelas empresas de trabalho 

temporário. No caso de algumas funções, a Empresa realiza uma segunda triagem 
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através de entrevista com o DRH. Para funções mais qualificadas a selecção é 

realizada pela Directora de RH e pelo Director do respectivo Departamento. Importa, 

aqui, salientar, que em 2006 e 2007 a Empresa não contratou Quadros. A contratação 

de um engenheiro e de um administrativo para a área financeira, em que participou a 

Técnica de RH, foi realizada no início de 2008, pelo que esta não consta no Balanço 

Social disponibilizado para o estudo. 

 

Na selecção, os requisitos exigidos são os que constam na descrição e análise de 

funções. A descrição e análise de funções prescrevem como requisitos para 

operadores do armazém e da manutenção os seguintes: habilitação literária mínima, 

equivalente ao 9º ano de escolaridade; possuir competências preferenciais, 

designadamente, conhecimentos de informática na óptica do utilizador, conhecimentos 

da norma ISO 9000/VDA, a consciencialização dos custos e a capacidade de 

relacionamento interpessoal. Os requisitos prescritos para chefes de equipa e 

supervisores são: o 12º ou equivalente; o conhecimento de sistemas informáticos na 

área de Logística; a capacidade de gestão de equipas e conflitos, os conhecimentos 

de inglês e alemão. 

 

5.3.7.2. Acolhimento e Integração 

 

O processo de acolhimento é igual para todos os trabalhadores e é realizado pelo 

DRH, que denomina esta prática de “formação inicial”. Na sessão de acolhimento são 

apresentados a estrutura e o funcionamento da Empresa, as normas internas de HST 

e o SGQ. Nesta sessão, o Manual de Acolhimento é entregue ao trabalhador. Após o 

acolhimento, o trabalhador é inserido na equipa. O chefe de equipa fica responsável 

pela integração e formação “on-the-job” do trabalhador. O período de integração dos 

trabalhadores temporários tem uma duração de cerca de duas semanas. Sublinhe-se 

que todos os trabalhadores entram como trabalhadores temporários, pelo que as 

práticas de acolhimento e integração descritas são destinadas a estes trabalhadores. 

Durante o período de integração, alguns trabalhadores recebem, formação técnica 

ministrada por um “formador interno” da Logística, certificado pelo Grupo. Segundo a 

Directora: “A Empresa tem apostado muito na formação inicial que recebem”. 
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5.3.7.3. Matriz de versatilidade 

 

Para responder aos requisitos do Cliente, a empresa criou um instrumento que 

denomina de matriz de versatilidade. A matriz de versatilidade funciona como uma 

carta de competências que certifica e/ou habilita o trabalhador para a função. A matriz 

de versatilidade permite, igualmente, avaliar a coerência entre a qualificação do 

trabalho e a qualificação do trabalhador, bem como a sua potencialidade de 

mobilidade (horizontal ou vertical).  

 

Este instrumento foi elaborado pelo DRH, com base na descrição e análise de funções 

e nos requisitos do Cliente. O preenchimento da matriz de versatilidade é realizado e 

validado pelo chefe de equipa, pela Qualidade (enquadra-se no SGQ) e pelo DRH. 

Este, controla os conteúdos e o arquivo das matrizes por função e por Departamento. 

 

A utilização da matriz de versatilidade divulgada pela Empresa como um instrumento 

para identificar os disfuncionamentos entre o trabalho real e o trabalho prescrito, 

associado ao trabalho em equipa, parece ter subjacente uma abordagem sistémica do 

trabalho, conforme preconizada pela Abordagem sócio-técnica (Mandon, 1990; 

Suleman, 1995). Nesse quadro, parece apresentar-se como abordagem da análise do 

emprego, mais centrada no trabalhador por oposição à descrição e análise de funções. 

Contudo, a forma como o instrumento é aplicado e utilizado revela que este tem uma 

função meramente instrumental de certificação do trabalhador para a tarefa e que é 

utilizado como um indicador da Qualidade. O processo de certificação de 

competências é encarado mais como um processo administrativo do que de 

desenvolvimento dos RH. Isso é denunciado no facto de a matriz de versatilidade não 

estar integrada com outras práticas de GRH, como sejam, a avaliação de 

desempenho, a formação profissional e as remunerações e incentivos. 

 

5.3.7.4. Avaliação de Desempenho 

 

A Empresa possui desde o início de 2008 um sistema de avaliação de desempenho, 

que tem como objectivo, de acordo com a Directora: “o desempenho pelo 
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desempenho”. Este sistema traduz-se na avaliação da adequação do trabalhador à 

função. O sistema de avaliação de desempenho é aplicado a todos os trabalhadores 

do Grupo. Segundo a mesma fonte, os trabalhadores com contrato permanente (o 

“staff”) são avaliados anualmente e os trabalhadores com contrato a termo certo são 

avaliados antes da renovação do contrato, servindo o resultado da avaliação como um 

indicador decisivo para a renovação do contrato. 

 

A metodologia de avaliação de desempenho é distinta para o “staff” (operacionalizado 

pela Empresa como os Quadros e operacionais com funções de chefia) e operadores. 

A avaliação do “staff”5 e operacionais com funções de chefia inclui a avaliação por 

objectivos. No início de cada ano “(…) a direcção estabelece metas/objectivos a atingir 

por cada um dos seus Trabalhadores”. Importa, referir, que o discurso da Empresa, 

apresentado no Manual de Acolhimento, sobre a avaliação de desempenho do “staff” é 

ambíguo, não se distinguindo claramente o que parecem ser critérios de avaliação dos 

objectivos da avaliação. No documento, os objectivos aparecem definidos como: 

“Depende do percurso profissional do indivíduo, do seu desempenho, das 

responsabilidades que lhe são atribuídas e das oportunidades que podem surgir, mas 

fundamentalmente as promoções que lhe estão associadas ao seu nível de 

desempenho e objectivos atingidos”.  

 

Contudo, a análise do instrumento de avaliação de desempenho aplicado ao “staff” 

parece ser mais claro relativamente ao que é avaliado. O instrumento de avaliação 

pressupõe a utilização de duas fontes de avaliação, nomeadamente, a auto-avaliação 

e a avaliação da chefia. A auto-avaliação contém quatro questões em que o avaliado 

tem de identificar: “os objectivos previamente definidos que conseguiu alcançar; os 

objectivos alcançados que vão para além dos objectivos prescritos; a hierarquização 

das responsabilidades atribuídas à função; as sugestões de melhoria contínua, 

entendidas enquanto sugestões para melhorar a eficiência”. A avaliação realizada pela 

chefia inclui a identificação das responsabilidades/tarefas do trabalhador e a cotação 

das mesmas numa escala de 1 a 5 (mau a muito bom). Também contempla o 

preenchimento de uma escala gráfica, igual à que é aplicada aos operadores, que 

inclui como dimensões adicionais: a liderança; a persuasão; o planeamento; a 

                                                
5
 Esta é a designação da Empresa e a que consta nos instrumentos: “Staff (Quadros e 

operacionais com funções de chefia)” 
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organização; a comunicação oral. O instrumento pressupõe e/ou requer a assinatura 

dos dois actores envolvidos no processo.  

 

Os operadores são avaliados pelos chefes de equipa e pelos responsáveis de área, 

através da aplicação de uma escala gráfica. O objectivo, formalizado por escrito para a 

avaliação dos operadores, é o seguinte: “a avaliação de desempenho tem como 

objectivo acompanhar o processo de integração do trabalhador na organização e na 

sua função e quantificar o seu grau de envolvimento e motivação com vista a uma 

melhoria contínua desse mesmo desempenho”. Para a Logística existem dimensões 

específicas, relacionadas com problemas críticos que foram identificados pela 

Empresa, nomeadamente: assiduidade; correcções disciplinares; ausência de 

acidentes. Incluiem, também, os indicadores comuns (para as duas Empresas), 

nomeadamente: a polivalência; a sensibilidade inter-pessoal; a responsabilidade; a 

capacidade de decisão; a flexibilidade de horário; a iniciativa.  

Importa referir que existem algumas inconsistências no que respeita à periodicidade e 

aos objectivos da avaliação de desempenho. Contrariamente ao que foi verbalizado 

pela Directora, no Manual de Acolhimento consta que a avaliação dos operadores é 

realizada semestralmente, tendo como objectivo: “equacionar a qualidade do trabalho 

do colaborador, a sua atitude, postura profissional e pessoal, de forma a identificar 

necessidades de formação e pontos a melhorar com o objectivo de aumentar a 

versatilidade e/ou polivalência do colaborador”. O discurso não é contraditório, mas a 

formalização por escrito pressupõe a integração da avaliação de desempenho com 

outras práticas, como, por exemplo, com o processo de certificação de competências. 

Ora, essa integração não foi validada pela Directora de RH.  

 

A avaliação de desempenho dos operadores é realizada pelo chefe de equipa, 

considerado como a fonte directa de avaliação, pois “é o que está mais próximo do 

trabalhador”. Esta avaliação é validada pelo responsável de área que, segundo a 

Directora, possui “uma visão mais geral e pode atribuir uma cotação final que tem em 

conta as necessidades de pessoal para a área”. Este tipo de cotação parece ter 

subjacente, face ao discurso, o recurso ao método da distribuição forçada, pois, 

pressupõe que a cotação atribuída contemple, para além do desempenho individual, a 

contextualização do mesmo face às necessidades e/ou capacidades da área. 
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O sistema de avaliação de desempenho parece ser coerente com a divisão funcional e 

operacional da organização e com a distinção entre trabalhadores nucleares e 

periféricos. Essa distinção é assumida ao nível do discurso, quando se distingue 

formalmente “Trabalhador” e “colaborador” nos dois tipos de instrumentos, bem como 

na apresentação dos objectivos da avaliação de desempenho. O sistema parece, 

igualmente, coerente com a tendência da Empresa para dar mais empowerment aos 

chefes de equipa e a oportunidade de maior possibilidade de participação dos 

trabalhadores, uma vez que pressupõe a auto-avaliação.  

 

5.3.7.5. Formação Profissional 

 

A identificação das necessidades de formação profissional é realizada por cada área. 

As necessidades identificadas são depois comunicadas ao DRH. Este último, mais 

precisamente a Técnica de RH, é responsável pela elaboração do Plano Anual de 

Formação. Conforme referido anteriormente, a Empresa ministra essencialmente 

formação de integração no posto de trabalho e/ou formação “on-the-job”.  

 

De acordo com os dados do Balanço Social, em 2006 e 2007, a formação profissional 

abrangeu só os operadores, mais precisamente os PAQQ e os PSEM. Em 2007 a 

Empresa ministrou 59 acções de formação, de curta duração (menos de 100 horas), 

correspondendo a 7500 horas. Participaram nas acções 378 trabalhadores (66,7% 

PAQQ e 33,3% PSEM) dos quais 75,4% em acções internas e 24,6% em acções 

externas. Em acções externas participaram apenas os PAQQ (cerca de 36,9% do 

número total de participantes deste nível de qualificação). Comparativamente a 2006, 

houve um aumento de cerca de 33% no número de acções de formação. Houve neste 

ano um aumento superior a 90% no número total de participantes (194 participantes) e 

um aumento de cerca de 550% no número total de horas de formação. Tendo havido 

uma diminuição das acções externas em cerca de 10pp. 

 

Em 2008, cerca de 50 trabalhadores encontravam-se em processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação e Creditação de Competências, através de 
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uma parceria estabelecida entre a Empresa, mais precisamente o DRH, e o Centro de 

Emprego. A Directora de RH revelou que estava a tomar algumas diligências para 

aumentar a formação profissional, sublinhando como limitação os custos da mesma. 

 

5.3.7.6. Remunerações e Incentivos  

 

A política salarial segue uma abordagem colectivista, com as remunerações definidas 

por função. Para os operadores existe uma tabela salarial fixa, independentemente da 

sua carta de certificação de competências e/ou área da Produção em que trabalham. 

A compensação global é composta pelo salário base, a remuneração das horas 

nocturnas, o subsídio de alimentação e a senha de transporte. Caso o trabalhador não 

usufrua da senha de transporte, tem direito a um prémio anual. Os membros das cinco 

melhores equipas recebem, ainda, um prémio semestral. Quanto aos operadores, a 

antiguidade é factor de diferenciação para aqueles que estão na Empresa há mais de 

cinco anos, pois até 2002 a Empresa possuía escalões para cada função, que desde 

então foram “congelados”.  

 

5.3.7.7. Gestão de carreiras 

 

Não existe um plano de gestão de carreiras na Empresa. As carreiras dos Quadros 

são achatadas. A progressão na carreira dos operadores, conforme mencionado, 

deixou de existir em 2002. A Directora de RH referiu que esta tem sido “um cavalo de 

batalha com a Comissão de trabalhadores, pois a Empresa quer introduzir algumas 

progressões, mas tem que ter limites. As pessoas chegam a um patamar que não 

podem subir mais, só se saírem para outro lado”. 

 

5.3.8. Mecanismos de informação e participação dos trabalhadores 

 

A Empresa possui mecanismos de participação directa e indirecta. A Empresa criou 

workshops em que participam as equipas de trabalho. Os workshops têm como 

objectivo discutir a avaliação dos processos e sugestões de melhoria. A Empresa 

possui, também, duas Comissões de Trabalhadores que reúnem mensalmente com o 



252 

 

DRH para discutir sobretudo questões relacionadas com HST e os salários. Uma vez 

por ano existem as reuniões de acordos laborais. A informação aos trabalhadores é 

formalmente realizada pelo DRH. No caso dos trabalhadores que se encontram nas 

linhas de montagem do Cliente a informação é transmitida pelo “administrativo 

operacional”. Outros meios de informação utilizados são o Manual de Acolhimento, os 

cartazes e o Boletim Informativo. 

 

5.3.9 Resumo 

 

A Empresa do Caso 3 é uma empresa de transportes e logística de grande dimensão6 

integrada num Grupo de origem alemã. A Empresa tem como principal cliente uma 

empresa da indústria automóvel, junto do qual se encontra instalada. O modelo 

organizacional apresenta características predominantes da configuração da estrutura 

burocrático-mecanicista, caracterizando-se pela distinção clara entre o nível 

operacional e funcional, a elevada formalização e estandardização do trabalho e 

elevado grau de departamentalização.  

 

A Empresa encontrava-se num processo de mudança devido à integração 

relativamente recente de duas empresas do Grupo. O processo de mudança é 

denunciado nas mudanças da estrutura formal (representadas por três organogramas 

em três anos). A criação recente do DRH, como departamento de serviços partilhados 

para o Grupo, bem como a sua composição e a distribuição de actividades neste, são 

denunciadoras da falta de consolidação da integração das duas empresas, bem como 

do estado de evolução da função RH na Empresa.  

A Directora de RH assume um papel de “contracts manager” (Tyson e Fell, 1986, Cit. 

in Torrington, 1995). As práticas de GRH caracterizam-se por serem de natureza 

predominantemente administrativa, havendo contudo alguma tendência para a 

adopção de práticas inovadoras de trabalho, das quais se destacam a introdução da 

organização do trabalho em equipa e os mecanismos de participação (workshops de 

avaliação). O sistema de práticas possui características do modelo de codificação 

(Pichault e Schoenaers, 2003), verificando-se uma tendência para a dualização das 

práticas no sentido em que distinguem os trabalhadores nucleares e os trabalhadores 

                                                
6
 De acordo com a Recomendação da Comissão 2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003 
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periféricos. A tendência para a rotatividade dos segundos, a divisão do trabalho e o 

tipo de trabalho ao nível operacional, e a configuração estrutural da empresa, levam a 

enquadrar este sistema no modelo de contrato do capital humano, definido por Lepak 

e Snell (1999) como a conceptualização do capital humano como de baixo valor e e 

baixa singularidade. 

 

O sistema de práticas da Empresa é modelado por factores externos como as 

exigências do Cliente, os requisitos da certificação da Qualidade, ou seja, por 

isomorfismo institucional e competitivo (DiMaggio e Powell, 1983). E, por factores 

organizacionais como a dimensão da Empresa, o facto de a sua actividade ser 

fortemente suportada em novas tecnologias e as características da gestão de topo e 

do responsável pela função RH. A dimensão da empresa, conjuntamente com a 

recente criação do DRH e os requisitos institucionais, parece ser uma das razões que 

explicam a necessidade de maior formalização das práticas e a promoção do modelo 

de codificação. Isso corrobora o que é referido por Kok et al. (2003), Kotey e Slade 

(2005), Kotey e Sheridan (2004) e Claus (2003). Outro factor organizacional que 

parece contribuir para a modelação das práticas e que está associado às concepções 

da gestão de topo é a introdução do trabalho em equipa pelo Director-Adjunto da 

Logística, que também tem apoiado a introdução de novas práticas do DRH. A 

articulação deste conjunto de factores traduz-se na preconização de uma cultura 

fortemente orientada para o exterior e para o cliente, ou seja, uma cultura dos 

objectivos racionais (Quinn e Cameron, 1983). 

A introdução da organização do trabalho em equipas “mini-gestoras” para conseguir o 

empowerment dos chefes de equipa, o recurso às novas tecnologias de informação e 

a adopção da filosofia just-in-time e do modelo “lean”, bem como a introdução dos 

workshops de participação, revelam algum grau de adopção por parte da Empresa das 

denominadas práticas inovadoras de trabalho ou práticas alternativas de trabalho.  
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5.4. CASO 4 

 

 

5.4.1. Caracterização Empresa (actividade, localização e história) 

 

A Empresa do Caso 4 é uma sociedade anónima, de capital maioritariamente 

português, constantemente referenciada como um caso de sucesso no sector das 

novas tecnologias de informação e uma das empresas nacionais mais promissoras. 

Foi fundada em 2000 por cinco investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa, no Campus da qual está sedeada. Em 2004 a 

Empresa abriu a sua primeira filial em Espanha (Barcelona) e um ano depois, em 

2005, a segunda filial no Brasil (Rio de Janeiro). Em 2007 abriu mais duas filiais, uma 

nos EUA (em Austin, no Texas) e a segunda filial no Brasil (São Paulo). No início de 

2006 entraram para a Empresa como accionistas um banco português e uma empresa 

norte-americana. 

 

Tendo como principal actividade a concepção de produtos e soluções tecnológicas, 

quer estandardizados quer customizadas, a Empresa enquadra-se no conceito de 

“knowledge-intensive firms” ou empresa de elevada intensidade de conhecimento. A 

Empresa actua em quatro áreas de negócios, nomeadamente, o “Advertising” 

(publicidade), a Educação e Cultura, o “Entertainment” e a Qualidade de Vida. A 

Empresa possui uma unidade independente de Investigação e Desenvolvimento, onde 

são desenvolvidos os projectos e produtos. As tecnologias concebidas pela Empresa 

são, entre outras, as aplicações em sistema de informação geográfica, interfaces 

baseadas em sensores de movimento, biometria, processamento de imagem e 

soluções em realidade aumentada. Os produtos com maior visibilidade no mercado 

são os jogos para telemóvel, o Miradouro virtual, o Mupi interactivo, bem como a 

participação no projecto “Reality Computing”. Este último é uma iniciativa que pretende 

desenvolver produtos para o mercado global utilizando computação não-digital para 

criar interactividade em suportes como o papel ou tecidos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada


255 

 

Os clientes da Empresa, nacionais e internacionais – do sector público e privado, 

incluem algumas instituições públicas, a banca e os serviços, as empresas de 

comércio de retalho, as empresas de telecomunicações e transportadoras aéreas. 

 

5.4.2. Estrutura organizacional 

 

A Empresa possui uma estrutura organizacional com características da adhocracia. 

Importa referir que durante o período de investigação, o organograma estava em fase 

de elaboração por parte do DRH, conforme referiu o Director de RH: “Neste momento 

estamos a fazer uma avaliação. O que existe hoje em dia está a ser alterado”. 

Consequentemente, a caracterização da estrutura formal apresentada neste trabalho 

tem como suporte o organograma fornecido pelo Director de RH na última reunião 

efectuada. O organograma elaborado e formalizado durante o período da investigação 

apresentava uma estrutura com algumas diferenças relativamente à estrutura descrita 

e desenhada numa folha de papel pelo Director de RH no decurso das entrevistas 

anteriormente realizadas. 

 

De acordo com o organograma, a estrutura formal é composta por um Conselho de 

Administração, ao qual está subordinado um Director Geral. O Director Geral preside à 

Comissão Executiva ou “Comissão de Gestão”, que gere a organização e que 

representa o vértice estratégico (Mintzberg, 1995) da Empresa. O Director Geral é o 

fundador com mais visibilidade social e o representante da Empresa no exterior. É  

apresentado como um líder carismático e foi frequentemente referido no discurso 

como um “mentor”. De acordo com o organograma, respondem directamente à 

Comissão Executiva, isto é, aparecem como gestores de linha, o Director de Finanças, 

o Director de Operações e a Direcção Internacional. O Departamento de Marketing e 

Comunicação é representado no organograma como órgãos de staff.  

 

Na estrutura anterior, os Departamentos de Finanças, onde se integrava o DRH e o de 

Produção estavam integrados, isto é, constituíam a Comissão de Gestão, subordinada 

ao Director Geral. Tal foi referido pelo Director de RH: “Temos o Director Geral e uma 

Comissão de Gestão, onde está o DRH, o Departamento de Finanças, que contém a 
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parte legal, e o de Produção, o que tem mais gente. Nesta Comissão está o DRH, mas 

ainda não o tenho desenhado.” 

 

De acordo com o organograma, o Director Financeiro é o responsável pela Área de 

Propriedade Intelectual e pela Área de Recursos Financeiros e Humanos. 

Encontravam-se subordinados à Área de Recursos Financeiros e Humanos os 

seguintes departamentos: Tesouraria e Administrativo; RH; Finanças e Administrativo; 

Legal, Compras. Também dependiam do Director Financeiro as áreas de 

negócio/vendas, nomeadamente, o “Advertising”, Cultura e Produtos. Subordinados ao 

Director de Operações encontravam-se os seguintes departamentos: Software; 

Hardware; Criativo; Infra-estruturas e Logística; Controlo de Qualidade; Investigação e 

Desenvolvimento; Gestão de Produto, Gestão de Projecto. A distinção formal, 

representada no organograma entre as funções de apoio e as funções operacionais, 

poderia conduzir a uma interpretação da estrutura como hierárquico funcional. 

Contudo, segundo o Director de RH, a forma como a estrutura está representada não 

corresponde ao modo de funcionamento da Empresa, uma vez que o trabalho está 

organizado em equipas multidisciplinares semi-autónomas e não em departamentos. 

Portanto, isto dota esta estrutura de características próximas da adhocracia.  

 

Neste contexto, os trabalhadores das equipas reportam à sua área funcional e ao 

Coordenador do Projecto, ou seja, encontram-se agrupados por projecto e por função. 

As características da adhocracia encontram-se presentes no papel desempenhado 

pelo vértice estratégico, cuja função principal é garantir a relação da Empresa com o 

exterior e promover uma cultura organizacional pluralista (Mintzberg, 1995; Morgan, 

1997). Reforçam a existência de uma estrutura adhocrática a implementação da 

organização do trabalho em equipas semi-autónomas e o emprego de “trabalhadores 

do conhecimento”. As equipas semi-autónomas são conceptualizadas e difundidas 

pela Empresa como requisito para garantir o empowerment dos seus membros e a 

estimulação do trabalho criativo. 
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5.4.3. Cultura Organizacional 

 

A Empresa, conforme referido anteriormente, é considerada como um caso de 

sucesso nacional, usufruindo de uma grande divulgação quer nos mass media quer 

através dos produtos que desenvolve para clientes de grande notoriedade. A cultura 

veiculada pela Empresa assenta na sua dimensão de empresa global, nas novas 

tecnologias de informação, bem como na criatividade, inovação e sobretudo na 

interactividade dos seus produtos. Nos seus artefactos a Empresa projecta-se quer 

para o meio interno quer externo como uma empresa global que enfatiza a criatividade 

e o individualismo dos seus trabalhadores. Encontram-se neste discurso a oposição ou 

rejeição da cultura de regras (Quinn e Cameron, 1983) e/ou da formalização e 

padronização dos processos de trabalho 

 

Explicitando como princípio “You can‟t do today‟s job with yesterday‟s methods and 

expect to be in businees tomorrow”, os valores manifestos pela Empresa enquadram-

se no que Quinn e Cameron (1983) designam de cultura de inovação. A cultura da 

Empresa, entendida como os artefactos e valores manifestos, centram-se, 

predominantemente, nas competências de criatividade e inovação dos seus 

trabalhadores, através da utilização e criação de novas tecnologias interactivas e na 

forte orientação para o mercado global. Os artefactos culturais assumem a forma 

como a Empresa quer projectar a sua imagem para o exterior.  

 

Como artefactos culturais da Empresa destacam-se: os suportes de divulgação, o 

espaço físico, os produtos, as novas tecnologias, a organização do trabalho em equipa 

e o “dress code”. Os artefactos que servem de suporte de divulgação interna e externa 

da cultura da Empresa estão todos redigidos em inglês, nomeadamente, a Newsletter 

e a página da internet, bem como os instrumentos de RH, como a descrição e análise 

de funções e de avaliação de desempenho. Nos suportes de divulgação, a Empresa 

centra o discurso na sua história, na qual se destaca o papel do fundador, nas novas 

tecnologias e nos produtos oferecidos a clientes específicos.  
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Sublinhe-se que os valores, a missão, a estratégia e as normas da Empresa não se 

encontram explicitados e/ou formalizados nestes suportes nem em nenhum suporte de 

divulgação interna, uma vez que a política da Empresa é evitar a formalização por 

escrito. Segundo o Director de RH: “É uma empresa que fabrica ideias e por isso 

temos que dar espaço às pessoas para gerar ideias e não podemos criar regras que 

as limitem”. O Director de RH sublinhou que a Empresa possui uma cultura que 

privilegia a socialização dos seus membros e a transmissão da cultura através das 

práticas diárias de trabalho e da promoção da comunicação pessoal. Essa oposição a 

uma cultura baseada na formalização é, segundo o mesmo, uma das razões que leva 

a Empresa a considerar contraproducente um processo de certificação da Qualidade. 

Para ele, um processo desse tipo, ao pressupor a formalização e estandardização dos 

procedimentos, não se ajusta à estrutura orgânica que a Empresa considera mais 

adequada para viabilizar uma cultura de inovação. A outra razão é a percepção de que 

a certificação seria desnecessária em termos competitivos para a Empresa.  

 

O espaço físico da Empresa é outro artefacto que reflecte a imagem jovem e criativa 

que a Empresa quer promover e o clima de informalidade que defende. O espaço 

possui uma arquitectura moderna, as salas estão pintadas com as cores da Empresa, 

predominando o laranja, e o trabalho é realizado em open space. As áreas de apoio e 

de operações encontram-se na mesma sala. Existe um espaço comum para refeições 

ligeiras, com mesas e cadeiras, onde se encontram espalhadas diversas revistas de 

divulgação cultural e uma mesa de ping pong, onde os “trabalhadores descontraem”. 

Nas visitas à Empresa, para entrevistar o Director de RH, foi possível observar o modo 

como o “clima de informalidade” é operacionalizado em práticas organizacionais. O 

“dress code” é informal e “age appropriate”, isto é, reflecte a juventude, a 

individualidade e a identidade dos trabalhadores. Constatou-se também a 

generalização do tratamento por “tu” entre trabalhadores de diferentes áreas, funções 

e diferentes níveis hierárquicos. No espaço de convívio foi frequente observar 

trabalhadores em “conversa de café”, a jogar ping pong e a ler revistas, fora dos 

horários habituais de almoço ou de pausa. De acordo com o Director de RH, este 

“ambiente” é aceite e incentivado pelo fundador/Director Geral, que ele caracteriza 

como “uma pessoa que está aberto a tudo o que é diferente”. O importante, segundo o 

mesmo, é que os objectivos sejam cumpridos porque ninguém controla directamente o 

trabalho individual. 
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O fundador da Empresa emerge no discurso e nos artefactos como uma figura central, 

caracterizado como um líder carismático. Este dado, associado ao facto da Empresa 

se reger por valores de diferenciação, quer culturais quer de competitividade no 

mercado, aproximam esta cultura do modelo de sistemas de valores dominantes 

designado por Wiener (1998) como carismático-elitista (focalização dos valores no 

líder e numa percepção de superioridade da organização em relação ao meio). 

 

5.4.4. Organização do Trabalho 

 

O trabalho está organizado em equipas de projecto, denominadas pela Empresa como 

GIP (Grupos Integrados de Projecto). Os GIP são constituídos por duas ou três 

pessoas, nomeadamente, um gestor de projecto e um ou dois “accounts”. O número 

de “accounts” na equipa depende da sua experiência. Os “accounts” juniores 

participam só em equipas de três pessoas. Cada GIP, de acordo com o Director de 

RH, “divide tarefas e partilha responsabilidades”. Não existe rotação dos trabalhadores 

pelas equipas. Segundo o Director de RH, “São equipas fixas que funcionam bem. 

Mudam os projectos e não as pessoas”. Essa continuidade tem como objectivo a 

facilitação da aprendizagem e o desenvolvimento de competências específicas em 

cada equipa. De acordo com a descrição de funções da Empresa, o gestor de projecto 

tem como responsabilidades: assegurar que o projecto seja executado no prazo 

previsto; desenvolver o plano do projecto com o outro membro ou membros da equipa; 

gerir o desempenho da equipa na execução do projecto; executar a gestão orçamental 

do projecto; documentar todo o trabalho relacionado com o projecto. Os “accounts” 

são, segundo o Director de RH, “pessoas que sabem do negócio, que têm uma 

actividade comercial e de negociação na venda do projecto”.  

 

Tendo como base a descrição de funções da Empresa, o perfil prescrito para o gestor 

de projecto requer como formação inicial um BSc (Bachelor of Science ou, para 

Portugal, um diploma) em Ciências da Computação, Engenharia Electrónica ou área 

afim. Requer como competências técnicas e sociais as seguintes: bom domínio da 

língua inglesa; a experiência em gestão de equipas e equipas de projecto; os 

conhecimentos de programação; a familiaridade com bases de dados; a pro-actividade 
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e o dinamismo; o gosto por um ambiente de trabalho em grupo; a disponibilidade para 

viajar. O perfil do “account” prescreve uma formação inicial em Marketing ou Gestão, o 

conhecimento do negócio e da especificidade do sector, bem como todas as 

competências sociais e técnicas supra-citadas com excepção da programação e da 

gestão de projecto. As competências requeridas parecem enfatizar quer a concepção 

que a Empresa tem de si própria e que quer projectar (empresa global), quer o modelo 

de organização do trabalho (em equipa) e a cultura que a Empresa preconiza.  

 

Durante o período da investigação, a Empresa estava a reestruturar as etapas do 

processo produtivo. O Director de RH apenas justificou que “Em dois meses espera-se 

melhorar o processo desde a concepção até ao fecho”, não tendo identificado os 

problemas. Como este processo não se encontrava formalizado por escrito, não foi 

possível ter acesso a informação mais detalhada. Outro factor que limitou o acesso à 

informação mais detalhada sobre o processo produtivo foi o não ter sido autorizada a 

entrevista aos trabalhadores.  

 

Quanto ao horário de trabalho, no Balanço Social dos anos em análise, constam as 40 

horas como o período normal de trabalho. Contudo, o Director de RH, referiu que a 

organização do trabalho por projectos impõe alguma flexibilidade de horário, o que 

significa que o horário de trabalho rege-se pelos objectivos a atingir. Segundo o 

mesmo, existe um horário sugerido pela Empresa que é das nove e meia às cinco e 

meia da tarde, mas “não é obrigatório seguir este horário de forma rígida”. Levanta-se 

aqui a hipótese de que tendencialmente o horário de trabalho ultrapassa as 40 horas 

semanais7. Sustentam esta hipótese, quer a organização do trabalho por projecto e 

objectivos quer o modelo de gestão pela cultura, que a Empresa preconiza. Este 

último pretende incutir nos jovens trabalhadores, a maioria em início de carreira, um 

sentido de missão e reforçar o compromisso destes com os objectivos da Empresa.  

                                                
7
 De acordo com o Relatório do Fundo Monetário Internacional (IMF), de 2001, a carga e o tempo de trabalho neste 

sector aumentaram, chegando na Suécia, por exemplo, a atingir as 70 semanais. 
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5.4.5. Caracterização dos recursos humanos 

 

Segundo o Director de RH, a Empresa preenche o Balanço Social apenas para 

cumprir as suas obrigações legais. A Empresa considera que o Balanço Social é um 

instrumento pouco útil e adequado à sua realidade. A desvalorização do instrumento 

reflecte-se no modo, isto é, no rigor com que o mesmo é preenchido. Foi admitido que 

a equipa de RH não é muito rigorosa no preenchimento do Balanço Social e que se 

limita a preencher os campos que considera essenciais. A correspondência entre os 

níveis de qualificação, constantes no Balanço Social, e as categorias profissionais dos 

trabalhadores parece ser realizada de uma forma um pouco arbitrária. O Director de 

RH afirmou que a Empresa classificava os gestores de projecto como QI, a Direcção 

como QS e os subdirectores como QM. Contudo, o Técnico de RH, que preenche e 

que forneceu o Balanço Social para o estudo, não corroborou esta informação, tendo 

afirmado que nem sempre faz essa correspondência. O Técnico de RH deu como 

exemplo no último Balanço Social que preencheu tinha classificado o Director do RH 

como PAQQ.  

 

Os Balanços Sociais que foram disponibilizados para este estudo não tinham todos os 

campos preenchidos. Apesar das limitações decorrentes da forma aparentemente 

arbitrária como o documento é preenchido e da falta de informação sobre 

determinadas áreas, considerou-se pertinente utilizar o Balanço Social como fonte 

para caracterizar o pessoal, por quatro razões. A primeira razão, foi por este ser o 

único documento que a Empresa disponibilizou que continha informação que permitia 

caracterizar o pessoal. A segunda, foi porque a análise do Balanço Social da Empresa 

permitiria alguma comparabilidade com os outros Casos, na medida em que esta, 

apesar das suas limitações, foi assumida como fonte privilegiada de informação sobre 

o pessoal. A terceira razão, foi porque o modo como o Balanço Social é preenchido 

reflecte de certo modo a forma como a Empresa percepciona o instrumento e o 

cumprimento deste tipo de obrigações legais. A quarta razão, prende-se com as 

razões, anteriormente referidas, pela qual o instrumento foi escolhido neste estudo, e 

que foi o de permitir obter informação de natureza quantitativa, possibilitar a validação 

do discurso da Empresa no que respeita a certas práticas de gestão de recursos 

humanos (ex. formação, gestão de carreiras, etc.). 
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Segundo o Director de RH, o número de trabalhadores triplicou desde 2005 a 2008, 

passando de 50 para 150 trabalhadores. A análise dos Balanço Social de 2006 e 2007 

parece corroborar o crescimento da Empresa. Houve um aumento de 112 para 131 

trabalhadores nestes dois anos. Os trabalhadores eram predominantemente do sexo 

masculino (70%), facto que parece estar associado à formação inicial nas áreas 

tecnológicas e de informática, jovens (a média etária era de 31 anos nos dois anos) e 

com elevados níveis de habilitações literárias (60% dos trabalhadores possuíam um 

grau de ensino superior universitário).  

 

Mais de 70% dos trabalhadores estavam com contrato a termo certo e a antiguidade 

na Empresa era inferior a dois anos (70%). Comparativamente a 2006, verificou-se um 

ligeiro envelhecimento da população. A classe modal era “entre os 25 e 29 anos” (40% 

em 2006 e 38,9% em 2007), tendo mais de 80% dos trabalhadores menos de 35 anos. 

No que respeita aos níveis de habilitação literária, verificou-se uma ligeira descida dos 

trabalhadores com o ensino superior (em 1,1pp) e com o ensino secundário (0,3pp). 

Houve uma ligeira subida dos trabalhadores com o ensino básico (0,4pp). O aumento 

do número de trabalhadores com o ensino básico deveu-se ao crescimento da 

Empresa e à necessidade de contratar pessoal auxiliar. Sublinhe-se que a 

percentagem de trabalhadores com o ensino básico era apenas 3,1%.  

 

Apesar de se encontrar numa fase de crescimento, constatou-se alguma tendência 

para a rotatividade de pessoal e para a contratação a termo certo. Comparativamente 

a 2006, verificou-se uma diminuição em 4,3pp no que respeita aos trabalhadores com 

contrato permanente e um aumento do número de contratos de trabalho a termo certo 

realizados. Foram realizados 119 contratos em 2007 comparativamente a 69 

realizados no ano anterior. Transitaram 64 contratos e apenas 6 contratos a termo 

certo passaram a contrato permanente. Este último parece ser um dos factores 

explicativos para a baixa antiguidade na empresa. No mesmo ano registaram-se 22 

saídas, nomeadamente, 15 de trabalhadores com contrato a termo certo, sendo quase 

a totalidade por antecipação da cessação de contrato a termo certo.  
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Os dados relativamente ao vínculo contratual, por nível de qualificação, são pouco 

consistentes. Por exemplo, são registados contratos efectuados para o nível de 

qualificação “PNQ” durante o ano de 2006, não sendo este dado depois contemplado 

na distribuição do número total de trabalhadores por nível de qualificação no que se 

refere a Dezembro de 2006. 

 

Quanto à estrutura de qualificações apresentada no Balanço Social, a Empresa 

apresenta uma estrutura piramidal. Em 2007, a maioria dos trabalhadores foi 

classificada como PAQQ (56,5%), seguido dos PNQ (18,3%). A distribuição pelos 

restantes níveis é a seguinte: 3,1% Dirigentes; 3,8% QS; 8,4% QM; 8,4% QI; 1,5% 

PSEM. Comparativamente a 2006, não obstante a forma “pouco rigorosa” como é 

preenchido o Balanço Social, os dados revelam uma tendência em 2007 para a 

“desqualificação” dos trabalhadores, isto é, para os classificar num nível mais baixo. 

Em 20068, conforme referido, não houve registo de PNQ; verifica-se uma percentagem 

superior de PAQQ (70,5%) bem como dos QS (8,9%) e menor dos QM (5,4%). 

 

Considerando o absentismo como o número de horas efectivamente trabalhadas sobre 

o potencial máximo de horas trabalháveis, subtraído de cem, verificou-se que houve 

um aumento do absentismo: passou de 6,5% em 2006 para 10% em 2007. A principal 

causa das ausências nos dois anos foi por maternidade/paternidade, correspondendo 

a 69% das ausências em 2007 e 54,2% das ausências em 2006. Em 2006, a segunda 

causa das ausências foi por “outras causas” (29,1%) e a terceira foram as ausências 

por suspensões disciplinares (8,4%). Em 2007, a segunda causa foram as ausências 

por doença (12,8%) e a terceira foram as ausências por acidente de trabalho (10,7%). 

 

5.4.6. Caracterização da função RH 

 

O DRH é considerado como uma equipa da Área de Recursos Humanos e 

Financeiros. A equipa é composta por três pessoas. O Director de RH, um Técnico de 

RH e uma Técnica de RH. O Director de RH possui formação inicial em GRH e era 

responsável pela coordenação da equipa. O Técnico possui formação inicial em GRH 

                                                
8
 Leia-se até Dezembro de 2006 
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e era responsável pela gestão administrativa e as obrigações legais. A Técnica possui 

formação inicial em Psicologia e era responsável pela gestão técnica, nomeadamente, 

recrutamento e selecção, avaliação de desempenho e formação e desenvolvimento.  

 

Os membros da equipa são jovens e o trabalho na Empresa constituía-se como a sua 

primeira experiência de trabalho. De acordo com a prática organizacional, o Director 

de RH, enquanto coordenador da equipa de RH, participa nas reuniões com o Director 

Geral e com os outros Directores de áreas, nomeadamente, os Directores: Financeiro; 

de Produção; Legal; de Negócio. Nesta última área existem três Directores, o de 

“Advertising” ou Publicidade, o de Educação e o da Cultura. Os directores destas 

áreas são entendidos como directores de vendas. 

 

O DRH foi criado em 2005 com a contratação do Director de RH. Em 2006 foi 

contratado o Técnico e um ano depois, em 2007, a Técnica. As três contratações e o 

trabalho realizado pelos três membros da equipa correspondem à evolução da função 

RH na Empresa. Tal foi referido pelo Director de RH na entrevista: “Em 2005 foi 

quando eu entrei, fui a primeira pessoa a vir para RH. Não havia o foco em GRH. Em 

2005 não havia nada. Tudo o que fazíamos eram os relatórios de trabalho, pagar os 

ordenados e vinha uma empresa de outsourcing fazer o resto. Tudo estava em 

outsourcing. No ano de 2006 e 2007, a equipa cresce, passa para dois e depois para 

três, e trazemos para dentro este tipo de trabalho. Internalizamos. Ainda estamos a 

criar processos. Trouxemos o departamento Administrativo de Recursos Humanos. 

Agora, em 2008, e daqui para a frente tentamos sair do foco administrativo de RH.”  

 

Aquando do estudo, o Director de RH desempenhava um papel que Tyson e Fell 

(1986, Cit. in Monks, 1996) classificaram como de “contracts manager”, isto é, de 

aconselhamento e de resolução dos problemas diários, bem como de controlo de 

todas as obrigações legais que respeitam ao pessoal. 
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5.4.7. Caracterização das práticas de GRH 

 

A Empresa possui características de uma “empresa prospectora” (Miles e Snow, 

1984). As práticas de GRH da empresa são modeladas mais por factores 

organizacionais e de competitividade do que por factores institucionais. Destacam-se 

nos primeiros a actividade da empresa, enquanto empresa de elevada intensidade de 

conhecimento, as competências requeridas para a consecução da sua actividade e 

associada a esta a organização do trabalho em equipas semi-autónomas. Destaca-se 

nos segundos o facto de a Empresa se querer assumir no mercado como uma 

empresa global, inovadora e “diferente” 

 

A Empresa possui práticas de GRH de natureza administrativa e técnica. O conjunto 

de práticas adoptadas pela Empresa parecem centrar-se mais no compromisso do que 

no controlo (Walton, 1985). A forma como as práticas são introduzidas revelam uma 

preocupação da Empresa em garantir a socialização dos trabalhadores, o respeito 

pela sua individualidade e a garantia da autonomia das diferentes áreas de trabalho. 

Nesse sentido, a Empresa revela pouca necessidade em estandardizar os processos, 

sendo o grau de formalização dos procedimentos muito baixo.  

 

A ênfase na negociação e o compromisso, que tem como pressuposto a garantia de 

ganhos mútuos, é traduzida na participação dos diferentes actores organizacionais na 

tomada de decisão sobre as práticas de GRH. Essa ênfase no compromisso através 

da socialização dos membros da Empresa dota o sistema de GRH da Empresa de 

características que a enquadram melhor no modelo que Pichault e Schoenaers (2003) 

designam de modelo de valor, do que no modelo de individualização que é 

preconizado, pelos autores, como o modelo ideal para a adhocracia. Os dados 

sugerem duas possíveis explicações para o facto de a Empresa apresentar 

características predominantes do modelo de valor. A primeira, é o facto de a Empresa 

ser uma empresa jovem e de se encontrar em fase de crescimento, o que significa que 

se encontra numa fase de criação e tentativa de consolidação da sua cultura (Schein, 

1994). A segunda, é o facto de recorrer ao emprego de trabalhadores jovens com ou 

sem experiência ou com pouca experiência profissional, que entram na empresa como 

uma estratégia missionária (Holodis, Cit in Thévenet, 1990), isto é, como uma forma 

de potenciar o seu desenvolvimento e mobilidade profissional. Nesse quadro, estes 
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trabalhadores são mais receptivos aos processos de socialização e compromisso 

“colectivo” e menos reivindicativos de processos e/ou práticas individualizadas. 

 

O modelo organizacional, o seu posicionamento no mercado e as práticas da 

Empresa, das quais se destacam os perfis preconizados e o tipo de vínculo contratual 

predominante, sugerem que a Empresa se enquadra no que Lepak e Snell (1999) 

designam como modelo de aquisição do capital humano, em que este é 

conceptualizado como de baixa singularidade (disponível no mercado) e elevado valor 

(com competências). 

 

5.4.7.1. Recrutamento e Selecção 

 

A Empresa faz essencialmente recrutamento externo. A empresa só recorre a 

recrutamento interno dos gestores de produto, que são aqueles que lideram as 

equipas, se “houver tempo de avaliar e/ou formar um programador para a função”. 

Segundo o Director de RH, a política de recrutamento é definida em função dos 

objectivos de vendas. É com base nesses objectivos que cada responsável de área 

faz uma identificação das necessidades de pessoal. Informa depois o DRH. O DRH 

analisa o pedido, tendo em conta o orçamento pré-definido. Se as necessidades da 

área forem enquadráveis no orçamento, dá início ao processo. Se a necessidade não 

estiver contemplada no orçamento, o Director de RH e o responsável de área 

consultam o Conselho de Gestão para decidir se o processo prossegue. 

 

As principais fontes de recrutamento são as candidaturas espontâneas e a indicação 

de pessoas por parte dos trabalhadores da Empresa. Independentemente da vaga ser 

para um estagiário (os estagiários entram através de Estágio Profissional) ou para 

uma pessoa com experiência (o perfil é definido pelos RH, conforme a necessidade 

identificada pela área), a Empresa recorre sempre às candidaturas espontâneas e aos 

conhecimentos pessoais. Segundo o Director de RH: “recebemos muitas candidaturas 

espontâneas”. Estas são colocadas numa base de dados.  
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No recrutamento de pessoas com experiência a vaga é comunicada a toda a Empresa, 

conforme referido pelo Director: “Enviamos sempre para toda a gente da empresa para 

indicarem pessoal”. As candidaturas espontâneas, em que a pessoa se auto-

selecciona para trabalhar na Empresa, e a indicação por outros trabalhadores, 

emergem como factores de socialização antecipatória do trabalhador à Empresa (Iles 

et al., 1990; Starr e Fondas, 1992). O pedido para indicarem possíveis candidatos 

revela, ainda, a participação alargada (dos trabalhadores da Empresa) neste processo. 

 

A selecção é realizada pela Técnica de RH. A primeira etapa do processo consiste na 

triagem curricular. Esta é seguida por uma entrevista de pré-selecção que tem como 

finalidade escolher os dois ou três melhores candidatos que passam para a fase final 

de selecção. Segundo o director, alguns responsáveis de área recebem um relatório 

com a informação sobre os candidatos. O mesmo não explicitou porque é que alguns 

recebem e outros não, subentendendo-se que dependia da relação que cada 

responsável tinha com o DRH e a forma como percepcionavam o processo. Na 

entrevista final participam o Director de RH e o responsável de área. No final reúnem 

com a Técnica, que não esteve presente nesta entrevista, para tomar a decisão. 

 

5.4.7.2. Acolhimento e Integração 

 

O acolhimento é feito pela área e pela equipa. O trabalhador é apresentado à equipa e 

é-lhe atribuído um “coach” que o auxilia na sua integração. O “coach” funciona, 

também, como um mentor do novo trabalhador. Segundo o Director de RH: “tudo é 

muito cultural”. O mesmo referiu que as áreas têm grande autonomia e são 

responsáveis pela socialização dos seus membros. Seguindo uma lógica de gestão 

pela cultura, a Empresa dá primazia às práticas e aos valores por oposição às normas 

e procedimentos. A Empresa preconiza que cada trabalhador é responsável por 

transmitir a cultura da Empresa e por a perpetuar. O acolhimento é sempre individual. 

Segundo o Director, o acolhimento em grupo, mais precisamente, a oito novos 

trabalhadores só foi feito uma vez. A Empresa não possui um Manual de Acolhimento 

propriamente dito, isto é, formalizado em suporte de papel. Contudo, o novo 

trabalhador tem acesso à “wiki” da Empresa onde consta toda a informação sobre o 

funcionamento da mesma.  
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5.4.7.3. Avaliação de Desempenho 

 

O sistema de avaliação de desempenho foi uma das primeiras práticas de GRH que o 

Director de RH implementou. Segundo o próprio, a mesma surgiu “… no final de 2005 

e início de 2006, entre o nada e o Departamento”. O sistema de avaliação de 

desempenho teve como objectivo inicial planear as necessidades de pessoal, uma vez 

que a Empresa estava em crescimento. Para o efeito, o Director de RH elaborou um 

sistema simples com base em sistemas que conhecia de outras organizações e que 

adaptou à realidade da Empresa. O instrumento foi apresentado na altura aos 

fundadores da Empresa (esta ainda não tinha Director Geral) que o validaram após 

algumas alterações. O primeiro sistema continha dez indicadores, para serem cotados 

numa escala de 1 a 10. Desde então, o sistema tem sido aplicado e melhorado de 

acordo com o feedback obtido junto das diferentes áreas. 

 

O Director referiu que na Empresa existe uma preocupação em introduzir um sistema 

que seja objectivo mas sobretudo que “formalize a avaliação que é feita diariamente” 

como forma de garantir a cultura de proximidade e de aprendizagem entre os 

trabalhadores que a Empresa defende. Reforçou que: “É uma Empresa que fala muito. 

Falamos muito em dar a voz às pessoas e é nesta parte de dar voz que permite que 

estejamos constantemente a falar, dar “coaching”, abrir perspectivas (…) A avaliação 

não é mais do que colocar no papel aquilo que já se sabe. Os responsáveis da área 

acompanham as pessoas e quando chega a avaliação é cumprir calendário. Se ao 

longo do ano as chefias falarem, dando “coaching”, o impacto da avaliação é muito 

reduzido. É colocar no papel aquilo que foi dito ao longo do ano.” 

 

No momento da investigação, o DRH tinha concebido um novo sistema de avaliação 

de desempenho que se encontrava numa fase de aplicação piloto. Segundo o mesmo, 

este sistema tinha como objectivos: fornecer ao avaliado feedback sobre o seu 

desempenho; permitir à Empresa identificar necessidades de formação; diferenciar a 

remuneração em função dos objectivos alcançados e/ou desempenho obtido do 

trabalhador. 
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O sistema de avaliação de desempenho tem prescrita a avaliação individual e da 

equipa, bem como a avaliação a 180º (“top-down” e “down-top”). São preconizadas 

como fontes de avaliação os chefes de equipa e o próprio trabalhador. O instrumento 

proposto neste sistema é uma escala gráfica que contém cinco dimensões que são 

transversais, isto é, para todos os trabalhadores. Estas dimensões contemplam 

competências pessoais, técnicas e sociais, bem como o grau de socialização do 

trabalhador aos valores e procedimentos da Empresa. Cada indicador é cotado numa 

escala de 1 a 7.  

 

As cinco dimensões contempladas no instrumento são: o desempenho no trabalho; a 

responsabilidade; os conhecimentos, as habilidades e competências; as atitudes; a 

supervisão. O desempenho no trabalho é operacionalizado como: a organização e 

planeamento; a qualidade do trabalho; a eficácia; a gestão do tempo; a eficiência. A 

responsabilidade é operacionalizada como: a autonomia; a iniciativa/dinamismo; o 

discernimento. Os conhecimentos, habilidades e competências são operacionalizados 

como: as competências técnicas; o nível de qualificação no trabalho; o conhecimento 

das linhas da acção e dos procedimentos da Empresa; o know-how adquirido. A 

atitude é operacionalizada como: a motivação; a cooperação; a disponibilidade; o 

relacionamento interpessoal. A supervisão é operacionalizada como: a capacidade de 

motivação da equipa; a gestão e alocação de recursos; o planeamento e organização; 

o crescimento e desenvolvimento pessoal; o nível de qualificação no trabalho; as 

competências de relacionamento interpessoal. Apesar de a escala ser aplicada 

transversalmente, o sistema preconiza que seja calculada uma média ponderada para 

cada função de acordo com o perfil e objectivos da função. 

 

A avaliação a 180º tem como indicadores os seguintes: a capacidade de resolução de 

problemas; as competências de comunicação; a organização e o planeamento; a 

gestão do tempo e o cumprimento dos prazos de entrega; as sinergias e o domínio da 

cultura organizacional; as competências de relacionamento interpessoal. Embora o 

sistema contemple a auto-avaliação, a mesma não é contemplada no resultado final 

da avaliação. O resultado final da avaliação do trabalhador é a soma do resultado da 

avaliação individual, que tem um peso de 90%, com o resultado da avaliação da 

equipa, que tem um peso de 10%, sendo ambas as avaliações realizadas pelo chefe 

de equipa. O chefe de equipa é avaliado pelo chefe de área. O resultado da avaliação 
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final do chefe depende em 80% da avaliação da sua chefia, 10% da avaliação dos 

membros da equipa (que traduz os 180º) e 10% do resultado da avaliação de dois 

colegas. Os dois colegas são escolhidos pelo próprio avaliado. Este último deve 

escolher dois colegas que tenham conhecimento sobre o seu desempenho mas que 

não pertençam à sua área.  

 

O objectivo formalizado para a auto-avaliação é dar ao trabalhador um feedback mais 

objectivo sobre o seu desempenho, através da identificação das discrepâncias entre a 

sua auto-avaliação e avaliação da chefia. O Director de RH referiu que “Na maioria 

das vezes, as pessoas andam muito próximas umas das outras, mas temos uma 

pequenina percentagem de pessoas que se sobrevalorizam e outra percentagem das 

que se subvalorizam.” Assim, a avaliação (auto e hetero) procura aferir as percepções 

entre trabalhador e chefia. A informação obtida sugere que a auto-avaliação tem 

também como princípio a credibilização de todo o processo, pois dá ao trabalhador 

uma percepção de participação. A percepção de participação é reforçada com a 

entrevista de avaliação final entre o avaliador e a chefia. Importa sublinhar, 

novamente, que segundo o Director de RH, o sistema de avaliação e o processo 

prescrito ainda se encontravam numa fase de aplicação piloto, pelo que não foi 

possível saber quais os efeitos deste processo no contexto organizacional. 

 

De acordo com o prescrito, a avaliação de desempenho encontra-se integrada com a 

remuneração e com a identificação de necessidades de formação, bem como com a 

progressão na carreira. A componente variável da remuneração é determinada em 

função dos resultados da avaliação de desempenho. No caso dos “accounts”, ou seja, 

vendedoras, a avaliação de desempenho contempla objectivos quantitativos, 

nomeadamente, o volume de vendas. 

 

A avaliação de desempenho como uma medida prospectiva de avaliação das 

necessidades de pessoal e de avaliação do grupo, parece corroborar a estratégia de 

inovação (Schuler e Jackson, 1987).Também corrobora o modelo de valor (Pichault e 

Schoenaers, 2003), na medida em que os indicadores valorizam a socialização aos 

valores da Empresa, bem como o processo de avaliação que está prescrito.  
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5.4.7.4.Formação Profissional 

 

O Director de RH diz que a Empresa tem um plano de formação mas que este não 

está sistematizado, o que no contexto, parece significar que não existe um plano de 

formação formalizado por escrito. Segundo o Director, o plano de formação do 

trabalhador é elaborado a partir da avaliação de desempenho. O processo pode ser 

sistematizado em três etapas. A primeira etapa, ocorre no final da avaliação em que a 

chefia identifica as necessidades de formação do trabalhador e da equipa. A segunda 

etapa, consiste na validação pelos avaliados. Numa terceira etapa, as necessidades 

identificadas são entregues no DRH, que depois procede à elaboração do plano. A 

elaboração do plano de formação tem como principal critério o custo da formação, isto 

é, a formação tem que estar enquadrada no orçamento que a Empresa estabeleceu 

para a formação. Outros critérios que são tidos em conta são: a posição hierárquica do 

trabalhador e/ou o seu grau de responsabilidade; as expectativas da Empresa 

relativamente ao trabalhador; a percepção que o trabalhador tem da utilidade da 

formação profissional. A Empresa tem fornecido formação comportamental, mais 

precisamente em vendas e comunicação, e formação técnica. A formação 

comportamental é toda externalizada. A formação técnica é dada internamente e “on-

the-job”, uma vez que a Empresa possui “o seu próprio know-how”.  

 

Segundo o Director de RH, as especializações técnicas não são contabilizadas no 

Balanço Social. Tendo este documento como base, em 2006, a empresa ministrou 13 

acções de formação quase na totalidade de curta duração: 12 (92,3%) com menos de 

100 horas e uma entre as 250 e as 500 horas. Em 2007, o número aumentou para 21 

acções de formação, todas de curta duração (menos 100 horas), o que representa um 

aumento de mais de 60%. Em 2006, 9 das 13 acções de formação foram externas, 

representando 69,2% das acções de formação profissional ministradas pela Empresa. 

Em 2007, não houve uma diferença relevante entre o número de acções internas e 

externas: 10 acções internas (47,6%) e 11 acções externas (52,4%).  

 

A Empresa não preenche as tabelas com a distribuição das acções por nível de 

qualificação. O número de participantes nas acções de formação foi ligeiramente 
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superior em 2007. Em 2006, 71 trabalhadores (63,4%) participaram em acções 

internas e 41 (36,6%) em acções externas. Em 2007, 131 (70,4%) trabalhadores 

participaram em acções internas e 55 (29,6%) em acções externas, o que corrobora a 

tendência para internalizar a formação profissional. 

 

Não existem dados sobre a participação por nível de qualificação, pois, a Empresa não 

preencheu este campo no Balanço Social. Quanto ao número de horas utilizadas para 

formação, em 2006 foram utilizadas 3184,7 horas e em 2007 o número de horas 

aumentou para 3619 horas. 

 

5.4.7.5. Gestão de carreiras 

 

A Empresa possui um sistema de gestão de carreiras que abrange os três grupos 

profissionais, nomeadamente, os vendedores, os programadores e os gestores de 

produtos. Os grupos são classificados em três categorias: júnior, pleno e sénior. A 

progressão de júnior a pleno depende da área funcional em que o trabalhador está 

inserido (produção, vendas, administrativa), do resultado da avaliação de desempenho 

e da antiguidade. Esta promoção ocorre, por norma, um ou dois anos depois do início 

do exercício da função. Na avaliação de desempenho do trabalhador um dos aspectos 

principais é o relacionamento que este tem com os colegas da área, uma vez que a 

Empresa considera que deve promover trabalhadores que sirvam de modelo para os 

pares. Este aspecto reforça a lógica da gestão pela cultura e corrobora o modelo de 

valor (Pichault e Schoenaers, 2003), que preconiza como factor-chave de promoção o 

endoutrinamento aos valores da Empresa. A promoção de pleno a sénior não está 

sistematizada. Depende essencialmente do desempenho. No caso dos programadores 

a promoção para gestor de produto não depende só do desempenho na função mas 

da demonstração de competências de gestão e da capacidade de criação de 

metodologias de trabalho. 

 

Importa referir que não foi possível confrontar o discurso com dados quantitativos 

relativamente ao número e tipo de promoções, pois a Empresa não preenche este 

campo do Balanço Social. 
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5.4.7.6. Remunerações e Incentivos  

 

A política salarial tem como critérios os seguintes: “a saúde económica da Empresa”, o 

sector e os objectivos da Empresa. A diferenciação salarial tem como critério a 

experiência. Os trabalhadores sem experiência, que entram para a categoria de 

“júnior”, entram todos com Estágio Profissional, pois de acordo com o Director de RH, 

sempre que possível a Empresa recorre a subsídios. Segundo o mesmo, por essa 

razão os “juniores” têm salários compatíveis com o mercado ou até ligeiramente 

acima. No que respeita aos trabalhadores com categoria “pleno” ou sénior”, os salários 

da Empresa são mais baixos. Conforme refere “O salário médio da empresa é abaixo 

do mercado. Estão acima nas funções inferiores e abaixo nas funções de topo”. 

 

O que parece reter os trabalhadores na Empresa é a cultura e a visibilidade pública 

desta, conforme sublinha: “As pessoas querem fazer parte da empresa do momento, 

essa é a razão para ficarem. As pessoas querem fazer parte da história”. A 

compensação global é composta por uma componente fixa e uma componente 

variável. A última depende do resultado da avaliação de desempenho. Conforme 

referido anteriormente, a componente variável dos vendedores depende também do 

volume de vendas que realizam. A política salarial da Empresa parece, tal como a 

avaliação de desempenho, coerente com o que Schuler e Jackson (1987) preconizam 

para as empresas com estratégias de inovação. 

 

5.4.8. Mecanismos de informação e participação dos trabalhadores 

 

A Empresa tem instituído um clima de comunicação informal e uma cultura de 

proximidade, que permite a discussão e a geração de ideias. O suporte para a 

transmissão de informação e participação dos trabalhadores é a intranet, denominada 

pela Empresa como a “wiki”. Cada área tem um responsável pela wiki, que vai 

actualizando a página da área de acordo com a informação que esta considera 

relevante. Trata-se de um instrumento dinâmico que suporta toda a informação, 

passível de divulgação da Empresa.  
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Os Directores dos departamentos e o Conselho de Gestão reúnem mensalmente. As 

reuniões das equipas e entre estas e os responsáveis de área ocorrem diariamente e 

sempre que necessário. Não estão formalizadas. 

 

5.4.9. Resumo 

 

A Empresa do Caso 4 é uma “knowledge-intensive firm” jovem e de média dimensão, 

que tem como principal actividade a produção de soluções tecnológicas para o 

mercado nacional e internacional. O modelo organizacional parece subscrever os três 

princípios enunciados por Crozier (1994), nomeadamente, o princípio da simplicidade 

da estrutura, a autonomia dos actores e a gestão pela cultura. O modelo 

organizacional possui como principais características uma configuração estrutural da 

adhocracia, o emprego de jovens com elevados níveis de escolaridade que realizam 

“trabalho de conhecimento”, a organização do trabalho em equipas semi-autónomas e 

o recurso às novas tecnologias. Estas características, juntamente com a preconização 

da Empresa como uma empresa global, inovadora e de sucesso, são factores que 

sustentam a lógica da gestão pela cultura e a rejeição do funcionamento por normas e 

procedimentos.  

 

A gestão pela cultura tem subjacente um sistema de valores carismático-elitista 

(Wiener, 1988), centrado na identificação com o fundador e no sentimento de 

superioridade da Empresa no mercado. O sistema de valores é transmitido e reforçado 

através de práticas de gestão de recursos humanos que se enquadram no modelo de 

valor (Pichault e Schoenaers, 2003) e que privilegiam a socialização e o compromisso 

dos trabalhadores. São factores modeladores e facilitadores desse sistema de práticas 

os seguintes: a partilha da tomada de decisão sobre as práticas pelos actores das 

diferentes áreas; o emprego de mão-de-obra recém-diplomada que vê na Empresa 

uma oportunidade de aprendizagem e um “trampolim” de mobilidade profissional e, 

consequentemente, se encontra numa posição missionária; a organização do trabalho 

em equipas semi-autónomas que possibilita a criação de comunidades de prática 

(Brown e Duguid, 1994) e o endoutrinamento dos membros; o clima de informalidade, 

cooperação e de promoção da criatividade. Sublinhe-se que, embora não existam 

formalizados mecanismos de participação, a organização do trabalho em equipa e a 
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promoção de um clima de cooperação, constituem-se como práticas inovadoras de 

trabalho que facilitam a participação. Outro factor importante é o papel mobilizador do 

fundador, considerado internamente como um “mentor” que promove a diferença, a 

inovação e a criatividade por oposição às normas e procedimentos. 

 

O sistema de práticas de GRH é composto sobretudo por práticas de natureza 

administrativa e técnica, revelando alguma tendência para a adopção de práticas de 

desenvolvimento de competências. Esta última, levanta a hipótese de uma evolução 

do modelo de valor para eventualmente um modelo de individualização (Pichault e 

Schoenaers, 2003). Sustentam essa hipótese a introdução da gestão de carreiras, 

bem como a integração da avaliação de desempenho com as remunerações e a 

gestão de carreiras. A evolução da função RH na Empresa está estreitamente 

associada ao crescimento da Empresa e à criação do DRH. Este último encontra-se 

subordinado à Direcção Financeira e é composto por uma equipa de três pessoas, 

jovens com formação inicial em GRH e Psicologia. O Director do DRH possui um papel 

de “contracts manger” (Tyson e Fell, 1986, Cit in Monks, 1996), que se traduz no 

aconselhamento e no apoio às diferentes órgãos de gestão, bem como o planeamento 

das necessidades de pessoal. 

 

A análise das práticas revelam quer o crescimento da Empresa quer uma tendência 

para a rotatividade de pessoal. A informação obtida sugere que a Empresa, apesar de 

assentar a sua actividade no conhecimento, conceptualiza o capital humano como 

sendo valioso mas de baixa singularidade, isto é, adopta um modelo de aquisição de 

capital humano (Lepak e Snell, 1999). Sustentam essa conceptualização o recurso 

quase exclusivo ao recrutamento externo, ao Estágio Profissional, à contratação a 

termo certo, bem como a baixa antiguidade na Empresa, o fraco investimento em 

formação profissional e as características sociográficas dos trabalhadores (jovens com 

elevados níveis de escolaridade). O modelo de aquisição do capital humano 

pressupõe relações simbióticas e utilitaristas baseadas em ganhos mútuos (Lepak e 

Snell, 1999). Esse tipo de relações parece encontrar explicação no facto da Empresa 

ter relações estreitas com estabelecimentos de ensino superior e notoriedade no 

mercado nacional e internacional, o que possivelmente a torna atractiva para os jovens 

diplomados que percepcionam o trabalho na Empresa como um investimento na sua 

formação e/ou como ou alavanca de mobilidade profissional.  
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CAPÍTULO 6 - PERCEPÇÕES DOS TRABALHADORES SOBRE 
O TRABALHO 

 

 

 

O estudo das percepções dos trabalhadores sobre o trabalho, entendido como a 

situação de trabalho, teve subjacente o pressuposto de que é a situação de trabalho 

que providencia um contexto interpretativo à acção e que qualquer prática deriva o seu 

significado e significante do contexto onde se enquadra (Thompson, 2007). As 

percepções dos trabalhadores foram estudadas através da aplicação de um inquérito 

por questionário a uma amostra por conveniência. Face ao objectivo do estudo, e às 

limitações impostas pelas empresas, quanto ao acesso aos trabalhadores e à 

dimensão da amostra, negociou-se que a mesma privilegiaria os trabalhadores que 

constituíam o centro operacional (Mintzberg, 1995). A razão desta opção prende-se 

com o facto de os trabalhadores que constituem o centro operacional serem aqueles 

que executam o trabalho básico, associado à produção de bens e serviços, e 

consequentemente, apresentam-se como uma fonte de informação privilegiada para 

estudar as práticas organizacionais, bem como para analisar a forma como o discurso 

organizacional é traduzido nas práticas de trabalho. Assim, foram negociados e 

distribuídos 70 questionários nas empresas dos Casos 1, 2 e 3 e 50 questionários na 

empresa do Caso 4.  

 

6.1. Caracterização dos respondentes  

 

Responderam ao inquérito 170 trabalhadores (65,4% do total de questionários 

distribuídos). O número de respondentes por empresa/Caso foi: 58 respondentes no 

Caso 1 (o que equivale a 83% da amostra); 35 respondentes no Caso 2 (50% da 

amostra); 36 respondentes no Caso 3 (51% da amostra), e 41 respondentes no Caso 
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4 (82% da amostra). A distribuição do número total de respondentes nos Casos 2, 3 e 

4 é homogénea, salientando-se um peso maior no Caso 1. A distribuição por Caso é a 

seguinte: 34,1% do Caso 1; 20,6% do Caso 2; 21,2% no Caso 3; 24,1% no Caso 4. 

Existem diferenças quanto ao peso dos respondentes face ao número total de 

trabalhadores em cada Caso, sendo o peso dos respondentes menor nos Casos 2 e 3. 

Esta, constitui-se como uma das limitações deste tipo de amostragem. O número total 

de respondentes correspondem, respectivamente, a 51,8% do número total de 

trabalhadores do Caso 1, a 22,8% do número total de trabalhadores do Caso 2, 10,8% 

do número total de trabalhadores do Caso 3, (e aproximadamente 25% dos 

trabalhadores que se encontram nas instalações da empresa), e a 31,3% do número 

total de trabalhadores do Caso 4. 

 

Quadro 3: Caracterização sociográfica dos respondentes por Caso 

Caracterização 

sociográfica 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Sexo (Masculino) 94,5 % 28,6 % 53,1 57,5% 

Idade (média etária) 34,6 anos 30,1 anos 29,9 anos 27,4 anos 

Estado civil (moda) 48,1 % 

(casado) 

67,6% 

(casado) 

59,4% 

(casado) 

65,9% 

(solteiro) 

Habilitação literária 

(moda) 

53,8 % 

(E. Secundário) 

44,1%  

(E. Básico) 

40,6% 

(E. Secundário) 

85,3% 

(E. Superior) 

Antiguidade na 

Empresa (moda) 

32,7 % 

(+ de 15 anos) 

60,6 % 

(2 a 5 anos) 

34,5 % 

(até 1 ano) 

56,1 % 

(1 a 2 anos) 

Antiguidade na 

Função (moda) 

48,2 % 

(5 a 10 anos) 

31,4% + 31,4% 

(1 a 2 anos e  

2 a 5 anos) 

30,6 % 

(5 a 10 anos) 

53,7 % 

(1 a 2 anos) 

Vínculo contratual 

 

88,9% 

(C. Permanente) 

54,5% 

(C. Permanente) 

58,6 % 

(C. Termo) 

61,5 % 

(C. Termo) 

Horário de trabalho 

(normal fixo) 

74,5% 54,8% 66,7 % 95,1% 

Fonte: Elaboração própria (Inquérito por questionário) 

 

A distribuição por sexo revela uma predominância do sexo masculino (62,7%), o que é 

coerente com a predominância deste sexo em três dos quatro Casos estudados, 

nomeadamente, os Casos 1, 3 e 4. Quanto à caracterização dos respondentes, 

constata-se que estes são jovens, com uma média etária de 30,8 anos e a classe 
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modal “entre os 25 e 29 anos”. A maioria é casada/vive conjugalmente (50,3%) e não 

tem filhos (58,6%). Os níveis de habilitação literária predominantes são o ensino 

secundário (37,1%) e superior (31,4%), seguido do 3ºciclo do ensino básico (23,3%). 

Quanto à antiguidade na empresa, a classe modal é “entre 2 a 5 anos” (26,5%), tendo 

65,2% dos respondentes uma antiguidade inferior a 5 anos na empresa e 11% uma 

antiguidade na empresa superior a 15 anos. Estes dados parecem corresponder à 

antiguidade média em cada Caso. Quanto à antiguidade na função, a classe modal é 

“1 a 2 anos” (27,4%), seguida da classe “5 a 10 anos” (26,8%). Constata-se que a 

distribuição da antiguidade pelos vários níveis é muito homogénea. A maioria dos 

respondentes possui um vínculo contratual permanente (60%) e não trabalha por 

turnos (74,5%). 

 

Constatam-se diferenças9 entre os respondentes dos quatro Casos, quanto ao sexo, à 

escolaridade, à paternidade/maternidade, à antiguidade na empresa, à antiguidade na 

função, ao vínculo contratual e ao tipo de trabalho (normal ou por turnos). Não se 

constatam diferenças significativas entre os respondentes dos quatro Casos, 

relativamente à média etária e ao estado civil. 

 

As diferenças de sexo são mais acentuadas nos Casos 1 e 2, nos quais existe, 

respectivamente, uma predominância clara dos respondentes do sexo masculino no 

Caso 1 (94,5%) e do sexo feminino no Caso 2 (71,4%). A predominância do sexo 

masculino é menos acentuada nos Casos 3 (53,1%) e 4 (57,5%). Comparando o sexo 

dos respondentes com o número total de trabalhadores10 dos respectivos Casos11, 

verifica-se que a predominância de um dos sexos é mais acentuada nos respondentes 

do Caso 1 e 2 e menos acentuada nos Casos 3 e 4. No Caso 1, 94.5% dos 

respondentes comparativamente a 77% dos trabalhadores são do sexo masculino e no 

Caso 2, 71.4% dos respondentes comparativamente a 58,1% dos trabalhadores são 

do sexo feminino. No Casos 3 a percentagem de respondentes do sexo masculino é 

inferior (53,1%) à predominância do sexo masculino na empresa (82,4%), 

acontecendo o mesmo no Caso 4 (57,5% comparativamente a 70%). 

                                                
9
 Aplicando o teste Pearson Chi-Square (inferior a 0,05) 

10
 Importa salientar que a comparação dos respondentes com o número total de trabalhadores de cada Caso, em cada 

uma das variáveis, está condicionada ao tipo de amostragem e às diferenças de representatividade da 
amostra/respondentes.  
11

 Dados do Balanço Social de 2007 
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Os respondentes dos Caso 1, 2 e 3 são menos instruídos do que os respondentes do 

Caso 4. Existem diferenças significativas entre os respondentes dos Casos. Apesar de 

no Caso 1 a moda, quanto ao nível de habilitação literária, ser o ensino secundário 

(53,8%), cerca de 38,5% dos respondentes possuem escolaridade equivalente ou 

inferior ao 3º ciclo do ensino básico. No Caso 2 a percentagem de respondentes com 

um nível de habilitação literária equivalente ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico é 

de 50%. No Caso 3, 40.6% dos trabalhadores possuem o ensino secundário e 31,2%  

possui o ensino básico. No Caso 4, 85.3% dos respondentes têm um grau de ensino 

superior. Nestes, incluem-se os graus de licenciatura (75,6%), mestrado (7,3%) e 

doutoramento (2,4%).  

 

Comparando os respondentes com o número total de trabalhadores em cada Caso, 

verifica-se que os respondentes possuem níveis de habilitação literária mais elevados 

do que o número total de trabalhadores em cada Caso. Essa diferença é mais 

acentuada no Caso 3, em que 31,2% dos respondentes possuem um nível de 

habilitação equivalente ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico comparativamente a 

76% do número total de trabalhadores. Reitera-se que os respondentes do Caso 3 

representam apenas 10,8% do número total de trabalhadores. Nos Casos 1 e 4 as 

diferenças são mais acentuadas do que no Caso 2. No Caso 1, 53.8% dos 

respondentes comparativamente a 31,5% do número total de trabalhadores possuem 

o ensino secundário e no Caso 4, 85.3% dos respondentes comparativamente a 60% 

do número total de trabalhadores possuem o ensino superior. No Caso 2, as 

diferenças não são muito acentuadas entre os respondentes e os trabalhadores com o 

ensino básico, respectivamente 44,1% e 40,2%, sendo mais acentuadas relativamente 

ao ensino secundário (respectivamente 41,2% e 31,7% dos trabalhadores).  

 

Os respondentes do Caso 1 são os que possuem maior antiguidade na empresa, 

sendo a classe modal “mais de 15 anos” (32,7%), seguida da classe “entre 5 a 10 

anos” (28,8%). Cerca de 78,8% dos respondentes do Caso 1 estão há mais de 5 anos 

na empresa. Nos outros Casos, a maioria dos respondentes possui uma antiguidade 

na empresa inferior a 5 anos, respectivamente: 96,9% dos respondentes no Caso 2; 

95,1% dos respondentes no Caso 4; 65,5% dos respondentes no Caso 3. A 
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justificação reside na juventude das empresas destes Casos. Comparando a classe 

modal para a antiguidade na empresa dos respondentes com a classe modal para a 

antiguidade na empresa do número total dos trabalhadores em cada Caso, verifica-se 

que a classe modal para a antiguidade é a mesma em três Casos (1, 2 e 4). No Caso 

3 a classe modal dos respondentes é inferior à classe modal dos trabalhadores da 

empresa. No Caso 1, 32.7% dos respondentes comparativamente a 30,7% do número 

total de trabalhadores pertencem à classe modal “mais de 15 anos”. No Caso 2, 60.6% 

dos respondentes comparativamente a 62,4% dos trabalhadores pertencem à classe 

modal “entre 2 a 5 anos”. E, no Caso 4, 56.1% dos respondentes comparativamente a 

46,6% dos trabalhadores pertencem à classe modal “entre 1 a 2 anos”. No Caso 3, a 

classe modal para a antiguidade dos respondentes é “até 1 ano” (34,5% em 

comparação com 12,2% do número de trabalhadores que se situam neste intervalo. A 

classe modal para os trabalhadores do Caso 3 é de “entre os 5 a 10 anos” (37%). 

 

Quanto à antiguidade na função, no Caso 1 e Caso 3 a classe modal é de “entre 5 a 

10 anos”, respectivamente 48,7% e 30,6%. No Caso 2 é de “1 a 5 anos”, sendo 

respectivamente “1 a 2 anos” (31,4%) e “2 a 5 anos” (31,4%). No Caso 4 é de “1 a 2 

anos” (53,7 %). As diferenças entre a antiguidade na empresa e a antiguidade na 

função, nos diferentes Casos, parecem corroborar algumas das práticas enunciadas 

na análise dos Casos. No Caso 1 a antiguidade mais baixa na função do que na 

empresa parece apontar para um certo desenvolvimento dos respondentes na 

empresa, corroborando a hipótese de que os mesmos se possam enquadrar no 

modelo de desenvolvimento do capital humano (Lepak e Snell, 1999) que a empresa 

do Caso 1 parece adoptar. Este dado também parece corroborar a hipótese, referida 

anteriormente, de que os trabalhadores possuem uma identidade de empresa (Dubar, 

1997). No Caso 3, a antiguidade mais elevada na função do que na empresa, parece 

corroborar a exigência de experiência profissional, exigida pela empresa nos perfis de 

recrutamento e selecção. No Caso 4, a semelhança entre a classe modal da 

antiguidade na empresa e na função, parece corroborar o facto de a empresa 

privilegiar o recrutamento de jovens através de Estágio Profissional, para a maioria 

dos seus trabalhadores e, neste caso, a sua primeira experiência de trabalho. No Caso 

2, a comparação da distribuição da antiguidade na função com a antiguidade na 

empresa, revela que a antiguidade na empresa é superior à antiguidade na função 

(84,8% dos respondentes têm uma antiguidade na empresa entre “1 a 5 anos”, 

comparativamente a 62,8% que têm essa antiguidade na função). Tendo em conta o 
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contexto organizacional e a natureza do trabalho na empresa do Caso 2, este dado 

levanta a hipótese de alguma rotação do posto de trabalho e, eventualmente, de 

mudança de área produtiva. 

 

Constata-se que 60% dos respondentes dos quatro Casos possuem contrato de 

trabalho permanente. Contudo, existem diferenças significativas entre os Casos. Nos 

Casos 1 e 2 a maioria dos respondentes possui contrato permanente, 

respectivamente, 88.9% no Caso 1 e 54.5% no Caso 2. Nos Casos 3 e 4 predomina a 

contratação precária, sendo que a maioria dos trabalhadores possui contrato a termo 

certo e contrato a termo incerto. No Caso 3, 34.5% dos respondentes possuem 

contrato a termo certo e 24,1% a termo incerto. No Caso 4, a maioria possui contrato a 

termo certo (56,4%) e 5,1% a termo incerto. Comparando o vínculo contratual dos 

respondentes com o vínculo contratual do número total de trabalhadores em cada 

Caso, verificam-se algumas diferenças. Com excepção do Caso 1, em que a 

percentagem de respondentes com vínculo permanente está ligeiramente abaixo da 

percentagem do número total de trabalhadores com o mesmo vínculo (88,9% 

comparativamente a 92,4%), no Caso 3 verifica-se uma inversão, uma vez que na 

empresa predomina o contrato permanente. No Caso 3, 61.3% dos trabalhadores da 

empresa comparativamente a 41,4% dos respondentes possuem contrato 

permanente. No Caso 2 a percentagem de respondentes com contrato permanente é 

inferior, em 17,3 pp., comparativamente à percentagem dos trabalhadores com 

contrato permanente na empresa (71,8%). No Caso 4 a percentagem de respondentes 

com vínculo contratual a termo, certo e incerto, é menor do que a dos trabalhadores da 

empresa (74,8%). 

 

Quanto ao horário de trabalho, apesar da maioria dos respondentes não trabalhar por 

turnos (74,5%), existem algumas diferenças entre os respondentes dos diferentes 

Casos. Uma delas é inconsistente com o tipo de horário e trabalho realizado na 

empresa, nomeadamente, no Caso 4, em que 4,9% dos respondentes afirmaram que 

trabalham por turnos, quando não existe este tipo de horário na empresa. O trabalho 

por turnos abrange mais os respondentes do Caso 2, afirmando pouco menos de 

metade dos respondentes que trabalha por turnos (45,2%). No Caso 3, 33.3% dos 

respondentes afirmaram trabalhar por turnos e no Caso 1, 25.5% dos respondentes.  



283 

 

Conforme referido, no que respeita à média etária, não existem diferenças 

significativas entre os respondentes dos diferentes Casos. Os respondentes do Caso 1 

têm a média etária mais elevada (34,6 anos) e os do Caso 4 a média etária mais baixa 

(27,4 anos). Os Casos 2 e 3 apresentam uma diferença pouco acentuada no que 

respeita a média etária, respectivamente 30,1 anos e 29,9 anos. Comparando as 

médias etárias dos respondentes com as médias etárias do número total dos 

trabalhadores em cada Caso, verifica-se que a média etária dos respondentes é 

inferior nos Casos 1, 3 e 4 comparativamente à média etária do número total de 

trabalhadores em cada Caso. No Caso 2 a média etária dos respondentes é 

ligeiramente superior à média etária dos trabalhadores da empresa, não chegando 

essa diferença a um ano (30,1 anos comparativamente a 29,7 anos). Nos restantes 

Casos, a diferença é mais acentuada no Caso 3 (29,9 anos comparativamente a 35,3 

anos) do que no Caso 4 (27,4 anos comparativamente a 31 anos) e no Caso 1 (34,6 

anos comparativamente a 37,5anos). 

 

Nos Casos 1, 2 e 3, a maioria dos respondentes é casado/vive em união de facto, 

contrariamente ao Caso 4, em que a maioria é solteira (65,9%). Não existem, contudo, 

diferenças estatisticamente significativas entre os Casos. Constata-se, porém, uma 

diferença mais acentuada entre os respondentes do Caso 2 e os do Caso 4: 67,6% 

dos respondentes do Caso 2 comparativamente a 31,7% dos respondentes do Caso 4 

são casados. Quanto à paternidade/maternidade existem diferenças significativas 

entre os Casos. A maioria dos respondentes do Caso 1 e 2 têm filhos, 

respectivamente 50,9% e 54,5%, enquanto nos Casos 3 e 4 a maioria não tem filhos. 

No Caso 3, 48.4% dos respondentes têm filhos e na Caso 4 apenas 10% dos 

respondentes têm filhos. 

 

6.2. As percepções dos respondentes sobre as características do trabalho 

 

Recorrendo a uma análise factorial, extraíram-se quatro factores12 respeitantes às 

percepções dos trabalhadores sobre as características da situação de trabalho 

(Apêndice 3). Estes foram definidos como: (1) o trabalho enriquecido; (2) a chefia de 

apoio; (3) o acesso à informação; (4) o impacto da formação profissional sobre o 

                                                
12

 O poder explicativo dos 4 factores é de 39,8% 
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desempenho e desenvolvimento pessoal e organizacional. O Factor 1, trabalho 

enriquecido, define-se como o trabalho que exige: formação especializada; a tomada 

de decisão e iniciativa; a colaboração de pessoas com diferentes competências; a 

utilização de novos equipamentos; o trabalho realizado em grupo e permite o 

desenvolvimento profissional e a flexibilidade funcional. O trabalho enriquecido opõe-

se ao trabalho sempre feito da mesma maneira e sem significado pessoal. O Factor 2, 

chefia de apoio, define o estilo de chefia que ouve e toma em consideração as 

opiniões dos trabalhadores, ajuda a resolver problemas e reconhece o trabalho dos 

subordinados. O Factor 3, acesso à informação, é definido como o acesso à 

informação sobre as práticas de trabalho, de GRH (políticas de formação e carreira) e 

sobre o contexto organizacional (funcionamento, missão e valores, mudanças 

organizacionais e estratégias). O Factor 4, impacto da formação, é definido como a 

percepção sobre os impactos da formação profissional ministrada pela empresa sobre 

o desempenho e o desenvolvimento pessoal e organizacional. 

 

Existe uma correlação significativa (Ver tabela em Apêndice 3) e positiva entre o 

trabalho enriquecido e o nível de escolaridade (sublinhe-se que o nível de 

escolaridade é mais elevado no Caso 4) e uma correlação negativa com o sexo 

(sublinhe-se que as diferenças sexuais são mais significativas entre o Caso 1 e 2). 

Verifica-se, igualmente, uma correlação entre o acesso à informação e a escolaridade, 

o vínculo contratual e o sexo, bem como uma correlação significativa entre o acesso à 

informação e a antiguidade na empresa e a antiguidade na função (ambas com 

correlação negativa). A realização da Oneway-Anova permite constatar diferenças13 

entre as médias das percepções dos respondentes de cada Caso relativamente aos 

Factores 1 (trabalho enriquecido) e 3 (acesso à informação), não se verificando 

diferenças significativas no Factores 2 (chefia de apoio) e 4 (impacto da formação 

profissional)14.  

                                                
13

 Pvalue inferior a 0,00 
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 Factor 1: Trabalho enriquecido 

 

No que respeita ao Factor 1, trabalho enriquecido, os Casos 1 e 4 encontram-se acima 

da média global dos Casos, estando a média do Caso 1 ligeiramente acima da média 

global dos Casos e a média do Caso 4 claramente acima da média dos Casos (ver 

Gráfico, Apêndice 4). A média do Caso 3 está ligeiramente abaixo da média global dos 

Casos e a média do Caso 2 claramente abaixo da média global dos Casos. A 

diferença entre o Caso 2 (abaixo da média global) e a média dos Casos é superior à 

diferença entre o Caso 4 (acima da média global) e a média global dos Casos. Em 

traços gerais, os respondentes dos Casos 1 e 4 percepcionam o trabalho como 

enriquecido enquanto os respondentes do Casos 2 e 3 percepcionam o trabalho como 

menos enriquecido. Existe uma percepção mais clara dos respondentes do Caso 4 

sobre o trabalho enriquecido do que os respondentes do Caso 1. Existe uma 

percepção mais clara dos respondentes do Caso 2 sobre o trabalho como menos 

enriquecido comparativamente aos respondentes do Caso 3. Os últimos percepcionam 

o trabalho como tendencialmente menos enriquecido do que os dos Casos 1 e 415. 

(Cfr. Apêndice 4). Estatisticamente, constatam-se diferenças significativas16 entre os 

Casos 2 e 4 e entre os Casos 1 e 2, não se constatando diferenças significativas entre 

o Caso 1 e 4, nem entre o Caso 3 e os outros Casos. 

 

                                                
15 As médias dos Casos no que respeita aos indicadores integrados neste Factor que se apresentam como negativos são (Apêndice 

4): “o trabalho sem significado pessoal” (1,66), o indicador “trabalho feito da mesma maneira” (2,08); “o trabalho que exige 
competências simples” (1,99). Essas médias significam que os respondentes, em geral, discordam (totalmente e em parte) que o seu 

trabalho seja sem significado pessoal, seja repetitivo e exija competências simples. No primeiro indicador, “o trabalho sem 

significado pessoal”, as médias dos Casos 1 e 4 são inferiores à média global dos Casos, sendo média do Caso 4 inferior (1,22) à do 
Caso 1 (1,66). A média das percepções do Caso 2 (2,06) é superior à do Caso 3 (1,86).  

No segundo indicador, “o trabalho é sempre feito da mesma maneira”, a média dos Casos 1 e 4 é inferior à média global dos Casos, 

sendo a média do Caso 4 inferior (1,51) à do Caso 1 (2,02). As médias dos Caos 2 e 3 são superiores à média global dos Casos, 

sendo a média do Caso 2 (2,59) superior à do Caso 3 (2,39). No terceiro indicador, “o trabalho exige competências simples”, as 
médias dos Casos 1 e 4 são inferiores à média global dos Casos, sendo a média do Caso 4 inferior (1,48) e a do Caso 1 muito 

próxima da média (1,98). As médias dos Casos 2 e 3 são superiores à média global dos Casos, sendo mais elevada a média do Caso 

2 (2,47) do que do Caso 3 (2,11) 

Existem diferenças significativas entre os Casos nos três indicadores (Pvalue=0,0). No que respeita à percepção de “o trabalho sem 
significado pessoal”, existem diferenças significativas entre o Caso 2 e 4 e entre o Caso 3 e 4, não existindo diferenças entre estes 

Casos e o Caso 1 nem entre os Casos 1 e 4. No que respeita à percepção do “trabalho feito da mesma maneira”, constatam-se 

diferenças significativas entre os Casos 1 e 2, Casos 2 e 4 e Casos 3 e 4, não se constatando diferenças significativas entre os Casos 
1 e 4. No que respeita à percepção de “o trabalho que exige competência simples”, constatam-se diferenças significativas entre os 

Casos 2 e 4 e os Casos 3 e 4, não se constatando diferenças entre os Casos 2 e 3 nem 1 e 3. Estes resultados corroboram a percepção 

do trabalho menos enriquecido nos Casos 2 e 3, sendo a percepção do trabalho menos enriquecido mais evidente no Caso 2. 
Reflectem, também, que as diferenças relativamente a este factor não são tão acentuadas entre os Casos 1 e 3 como entre os Casos 3 

e 4. 

16
 Matriz de Comparações múltiplas (0,05) 
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As diferenças entre as médias das percepções dos respondentes dos Casos 2 e 4, 

sobre o trabalho enriquecido, parecem relacionar-se com as diferenças entre um 

trabalho manual organizado segundo o modelo “lean individualizado” (Godard, 2001) e 

a organização do trabalho de conhecimento organizado em equipas semi-autónomas. 

O primeiro tem subjacente o princípio “taylorista” da separação entre a concepção, 

planeamento, programação e a execução, e ao nível operacional traduz-se no trabalho 

repetitivo (“feito sempre da mesma maneira”) e padronizado. O segundo, é organizado 

em equipas multi-disciplinares que concebem e executam o trabalho organizado por 

projecto. Contudo, apesar das diferenças nas percepções sobre o trabalho enriquecido 

reportarem para as diferenças entre na natureza e organização do trabalho, a 

comparação dos resultados dos quatro Casos sugere que existem outros factores que 

contribuem para essas diferenças, nomeadamente, as características sociográficas 

dos respondentes (nível de escolaridade e sexo). 

 

Constata-se uma correlação estatisticamente significativa e positiva entre o trabalho 

enriquecido e a escolaridade, e uma correlação estatisticamente significativa mas 

negativa entre o trabalho enriquecido17 e o sexo18. No Caso 4, as percepções dos 

respondentes corroboram o que é preconizado no quadro teórico relativamente à 

adopção do trabalho em equipas semi-autónomas. Neste Caso 4, o modelo 

organizacional com a configuração da estrutura adhocrática, a organização do trabalho 

em equipa e o trabalho de conhecimento, parecem apresentar-se como coerentes com 

as expectativas e características dos respondentes. Os últimos são jovens, solteiros e 

com elevados níveis de escolaridade, para os quais, conforme sugerem os dados, a 

empresa constitui a sua primeira experiência profissional. Neste quadro, embora mais 

de metade possua um vínculo contratual a termo certo, este parece não se constituir 

como um factor muito relevante para a percepção da falta de oportunidade de 

desenvolvimento pessoal. Levantam-se aqui duas hipóteses explicativas para estes 

resultados: (1) o facto de a empresa se encontrar numa fase de crescimento e de 

implementação de práticas de gestão de carreiras, o que poderá levar os 

respondentes a percepcionar oportunidades futuras de promoção na carreira dentro da 

empresa, nomeadamente, a passagem de júnior a pleno ao fim de um a dois anos; (2) 

no quadro de uma “identidade incerta e instável” (Dubar, 1997), os respondentes 

jovens e recém-diplomados podem percepcionar a empresa, bem posicionada no 

                                                
17

 Pearson Correlation=0,281 (significativo a 0,01) 
18

 Pearson Correlation= - 0,282 (significativo a 0,01) 
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mercado, como um local de aprendizagem e de investimento na carreira e/ou como 

uma alavanca para a sua mobilidade profissional. As duas hipóteses não são 

mutuamente exclusivas. Ambas são sustentadas, sobretudo a última, também pelo 

que foi dito pelo Director de RH, quando afirmou que as pessoas querem fazer parte 

da “empresa do momento” e da “história da empresa”.  

 

As características sociográficas dos respondentes, a natureza e a organização do 

trabalho, explicam não só as diferenças entre as percepções dos respondentes sobre 

o trabalho enriquecido nos Caso 2 e 4, que representam os “extremos opostos” da 

média global dos Casos, mas parecem emergir como variáveis explicativas das 

diferenças nas percepções dos respondentes dos Casos 1 e 2. Quanto à natureza do 

trabalho, as diferenças entre as percepções sobre o trabalho dos respondentes dos 

Casos 1 e 2 parecem corroborar os resultados obtidos por Parente (2004) sobre a 

percepção de maior grau de mobilização de competências técnicas (multivalentes) e 

estratégicas (autonomia, independência e auto-controlo) por parte dos trabalhadores 

que desempenham actividades no domínio das tarefas da maquinação (Caso 1) 

comparativamente aos trabalhadores que exercem actividades no domínio de tarefas 

da montagem (Caso 2).  

 

No Caso 1, apesar do trabalho se reger pela dicotomia entre quem concebe e planeia 

e quem executa, o trabalho em algumas das áreas produtivas contém alguma 

variedade de tarefas. Este, pressupõe recurso à utilização de tecnologias sofisticadas, 

apontadas como um artefacto da empresa, e à multivalência de alguns operadores. 

Enquanto no Caso 2, conforme referido anteriormente, o trabalho é repetitivo e 

padronizado. Embora o trabalho seja muito individualizado e padronizado, no Caso 1 a 

especificidade do produto realizado e a produção por encomenda conduzem, por um 

lado, à percepção da mobilização e à valorização das competências específicas. Por 

outro, conduzem também a uma percepção de colaboração simultânea na execução 

de pessoas com competências diferentes. A colaboração foi um valor reforçado no 

discurso da empresa do Caso 1. Esta, apresenta-se como um valor coerente com a 

cultura de apoio ou paternalista que é sugerida pelas características de empresa 

familiar, bem como pela elevada antiguidade dos respondentes na empresa e na 

função. 
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Quanto à influência das características sociográficas, constata-se que os 

respondentes do Caso 2 são maioritariamente do sexo feminino, jovens, com baixos 

níveis de instrução, casados e com filhos, possuindo pouco mais de metade um 

vínculo permanente com a empresa. Isso sugere que se enquadram numa “identidade 

do executante estável ameaçado” (Dubar, 1997), caracterizada como uma “identidade 

para o outro” de exclusão, fora do modelo de competências, e uma identidade 

“biográfica” para si de estabilidade que assenta em saberes práticos. A “identidade do 

executante estável” remete para uma concepção utilitarista do trabalho, que poderá 

eventualmente ser traduzida num modelo de alheamento e exclusão (Sansaulieu, 

1987), isto é, de fraca adesão ao jogo organizacional e realização fora do trabalho. 

Este tipo de identidade parece estar subjacente à percepção mais clara dos 

respondentes do Caso 2, do “trabalho sem significado pessoal”. Contudo, importa 

referir que este tipo de identidade também pode estar associado a um modelo de 

fusão, que se caracteriza, segundo Sainsaulieu (1987), pela forte identificação com os 

pares, com quem estabelecem relações afectivas e a submissão das decisões à 

chefia.  

 

Os respondentes do Caso 1 são predominantemente do sexo masculino, com níveis 

de habilitação literária entre o ensino secundário e o básico. Possuem segurança no 

emprego, sugerindo a relação entre a antiguidade na empresa e a antiguidade na 

função, bem como a informação obtida nas entrevistas, que a maioria terá realizado o 

seu percurso profissional na empresa. Estes dados, articulados com a actividade da 

Empresa e as competências específicas exigidas pelo trabalho executado, sugerem 

que estes trabalhadores possam possuir quer uma “identidade de empresa” quer uma 

“identidade de ofício” (Dubar, 1997). A primeira, assenta em saberes organizacionais e 

caracteriza-se pela evolução do trabalhador na empresa. Sustentam esta hipótese o 

facto de a antiguidade na empresa dos respondentes ser superior à sua antiguidade 

na função, sendo ambas elevadas, considerando a idade média dos trabalhadores. A 

segunda, assenta em saberes profissionais e caracteriza-se como uma identidade 

para o “operador polivalente e gestionário”. Dubar (1997) define esta como uma 

identidade bloqueada, de reconhecimento suspenso e de conflito latente nos actuais 

contextos de trabalho. Sustentam esta hipótese a elevada antiguidade na função e o 

perfil, descrito na análise do Caso 1, dos trabalhadores da Bancada e alguns 

trabalhadores multivalentes. 
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Tendo em conta alguns factores específicos do contexto19 do Caso 1, que remetem 

para um modelo arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003), é possível levantar algumas 

hipóteses sobre as estratégias adoptadas pelos diferentes actores que influenciam as 

percepções sobre o trabalho. No quadro deste modelo, os actores que percepcionam 

este tipo de configuração de estrutura simples (no qual se enquadra o modelo 

arbitrário), como convivial e informal, tendem a percepcionar a confiança que é 

esperada deles como uma forma de participação e delegação do poder, enquanto os 

que percepcionam a necessidade de se agruparem numa estratégia de grupo, 

tenderão a adoptar uma postura de submissão ou adesão ao chefe. Embora alguns 

possuam qualificações elevadas e/ou competências específicas, os resultados obtidos 

sugerem que os respondentes tendam, neste contexto, a adoptar estratégias de grupo, 

que os aproximam mais do modelo de fusão (Sainsaulieu, 1987), do que de um 

modelo de negociação e aceitação das diferenças (Sainsaulieu, 1987). Contudo, pode 

levantar-se igualmente a hipótese de que alguns deles, perante este contexto de 

elevada discricionariedade e fraca separação entre as relações pessoais e de 

trabalho, possam adoptar estratégias mais individualistas de diferenciação com os 

pares e de identificação com a chefia, que os enquadraria num modelo de afinidades 

selectivas (Sainsaulieu, 1987). 

 

A não constatação de diferenças significativas entre o Caso 3 e os outros Casos 

parece estar associada às ambiguidades subjacentes ao modelo “lean production”. 

Essas ambiguidades decorrem da conjugação da elevada formalização e 

padronização com a organização do trabalho em equipa e a forte orientação para o 

cliente. Designado por “taylorismo informático”, o modelo “lean” admite a conjugação 

do trabalho enriquecido e não enriquecido. Assim, apesar de no Caso 3 o trabalho se 

reger pela divisão entre a concepção e a execução, a organização do trabalho em 

equipas e o predomínio das actividades no domínio das tarefas da maquinação são 

factores conjugados e não permitem uma diferenciação significativa nas percepções 

com o Caso 2 nem com os outros dois Casos (1 e 4). Comparativamente ao Caso 2, o 

trabalho no Caso 3 é um trabalho com mais variedade de tarefas, apesar de não 

pressupor o recurso à multivalência dos trabalhadores. Comparativamente aos Casos 

1 e 2, o trabalho organizado em equipas no Caso 3 pressupõe um maior recurso a 

                                                
19

 Destacam-se como factores de contexto relevantes os seguintes: (1) a configuração de estrutura simples, 

centralizada no poder do empresário; (2) a elevada discricionariedade das práticas de GRH; (3) a existência ao nível 
operacional de diferentes tipos de trabalho, desde o mais artesanal (de bancada) ao trabalho que pressupõe a 
programação das máquinas (os operadores multivalentes das fresas); (4) associado ao ponto anterior, as diferentes 
formas de construção desses saberes, que remetem para diferentes identidades profissionais. 
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competências relacionais e tendencialmente à menor percepção de dependência da 

chefia. A organização do trabalho em equipa também parece contribuir para não 

existirem diferenças significativas entre os Casos 3 e 4. 

 

 Factor 2: Chefia de apoio 

 

No Factor 2, a chefia de apoio, as diferenças entre os Casos são menores20, não 

sendo estas estatisticamente significativas (Apêndice 5). Apesar de não se 

constatarem diferenças significativas entre os Casos, verificou-se que as médias das 

percepções dos respondentes do Caso 1 e 2 estão abaixo da média global dos Casos. 

As percepções no Caso 1 encontram-se ligeiramente abaixo da média global dos 

Casos e a média do Caso 2 muito abaixo da média global dos Casos. A média das 

respostas dos respondentes dos Caso 3 e 4 sobre a chefia de apoio encontram-se 

acima da média. A média das respostas no Caso 3 é ligeiramente superior à do Caso 

4, mas com uma diferença menor da média global dos Casos do que a diferença entre 

a média no Caso 2 da média global dos Casos (ver Mean Plot, Apêndice 5).  

 

Os resultados sugerem que as percepções dos respondentes relativamente à chefia 

de apoio estão relacionadas com a organização do trabalho. Os resultados parecem 

sugerir que a organização do trabalho em equipa, implementada nos Casos 3 e 4, 

contribuem para as médias mais elevadas quanto à percepção da chefia de apoio. 

Parecem, também, indicar uma maior percepção da chefia de apoio em equipas com 

supervisão do que em equipas semi-autónomas. 

 

 Factor 3: Acesso à informação 

 

No Factor 3, acesso à informação, existem diferenças nas percepções dos 

respondentes dos diferentes Casos21. Essas diferenças estão relacionadas com a 

percepção do tipo de meios de informação utilizados nos diferentes Casos. Existe uma 

                                                
20

 Pvalue=0,18 
21

 P value=0,00 



291 

 

correlação22 entre a percepção do acesso à informação e a comunicação formal e não 

uma correlação entre a percepção do acesso à informação e a comunicação informal. 

 

A análise factorial23 permitiu extrair dois factores24 respeitantes à percepção dos 

respondentes sobre meios de informação utilizados (Apêndice 6). O Factor 1, 

designado por comunicação formal, integra os meios de informação formais, orais e 

escritos, nomeadamente, a informação através dos RH, chefia directa e reuniões do 

sector, bem como as notas internas, a afixação em cartazes e o boletim da empresa. 

O Factor 2, designado por comunicação informal, define-se como “o que se ouve 

dizer” ou a informação obtida através dos colegas.  

 

Aplicando a Oneway-Anova (Apêndice 6), constatam-se diferenças entre os Casos 

relativamente ao Factor 125, comunicação formal, e ao Factor 226, comunicação 

informal. Quanto à percepção dos respondentes sobre a comunicação formal existem 

diferenças significativas entre as médias dos respondentes no Caso 3 e as médias dos 

respondentes nos Casos 1 e 2. Não existem diferenças significativas entre as médias 

nos Casos 3 e 4. A média do Caso 4 encontra-se muito próximo da média global dos 

Casos. No Caso 3 a média das respostas sobre a comunicação formal está 

claramente acima da média global dos Casos. As médias dos Casos 1 e 2 são abaixo 

da média global dos Casos. A diferença entre a média do Caso 3 e a média global dos 

Casos é superior à diferença entre a média do Caso 1 (no extremo oposto) e a média 

global dos Casos. A média do Caso 2 posiciona-se num ponto médio entre a média do 

Caso 1 e a média global dos Casos.  

 

Os resultados mostram que os respondentes do Caso 3 são os que percepcionam de 

forma mais clara que a empresa utiliza vários meios de comunicação formal. Os 

resultados parecem ser coerentes com o elevado grau de formalização das normas e 

procedimentos na empresa, que estão formalizados num conjunto de artefactos 

(Boletim informativo, cartazes, etc.) e na realização de reuniões de equipa para avaliar 

os processos e dar sugestões de melhoria. Também não parece displicente, nesta 

                                                
22

 Pearson Correlation=0,37 
23

 (Teste de Bartlett=0,581) Através do Método das Componentes principais, com rotação Varimax. 
2424

 Capacidade explicativa dos dois Factores=57,3% 
25

 P. value=0,001 
26

 P. value=0,013 
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percepção, o papel desempenhado pelo responsável pela função RH, nomeadamente 

de conselheiro dos gestores de linha (“contracts manager”), bem como as actividades 

desenvolvidas pelo DRH enquanto interlocutor entre a empresa e os trabalhadores.  

 

A média das percepções sobre a comunicação formal, no Caso 1, fica muito abaixo da 

média global dos Casos. Esta, parece reflectir a fraca formalização da empresa, que é 

uma característica inerente à sua natureza de empresa familiar, que também se 

reflecte no modelo de GRH arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003). Este resultado, 

também vem reforçar  a formalização de um conjunto de artefactos culturais (valores, 

missão, Política da Organização, etc.) e a adopção de determinadas práticas surgiram 

por mecanismos de isomorfismo institucional e competitivo e não por uma 

necessidade estratégica de garantir o envolvimento e o compromisso. Neste quadro, 

estes artefactos não reflectem nem orientam o funcionamento da empresa mas 

assumem um carácter meramente administrativo. Reforçam este último aspecto, o 

facto dos mesmos serem formalizados mas não divulgados aos trabalhadores.  

 

As diferenças entre os Casos 2 e 3 parecem sugerir que estas se devem não só aos 

graus diferenciados de formalização, relacionados com a dimensão e estrutura 

organizacional, mas às inconsistências inerentes à importação de mecanismos de 

informação e participação do modelo japonês para contextos organizacionais e 

culturais diferentes. Os resultados sugerem que, por exemplo, as reuniões gerais de 

empresa não são percepcionadas como meios de comunicação formal pelos 

respondentes. Estes dados parecem reforçar a dificuldade de comunicação referida 

pela Directora de RH, bem como as opiniões recolhidas junto de um supervisor da 

produção, que referiu a falta de comunicação e entendimento com os japoneses. Este, 

atribuiu essas dificuldades às diferenças culturais. Os resultados, também sugerem 

que estas diferenças se prendem com a organização do trabalho individual e em 

equipa. Segundo a definição de Godard (2001), a empresa do Caso 2 possui 

características do modelo “lean individualizado” e a empresa do Caso 3 do modelo 

“lean”. A diferença entre estes modelos, que se traduz sobretudo no trabalho em 

equipa, parece reflectir-se numa percepção maior da chefia de apoio e do acesso à 

informação. 
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Quanto à comunicação informal, também existem diferenças entre os Casos. No Caso 

2 as percepções apresentam-se claramente acima da média dos Casos. A média das 

respostas sobre a comunicação informal nos Casos 3 e 4 (média semelhante) são 

acima da média, com uma diferença semelhante entre o Caso 2 (acima da média) e a 

média global dos Casos. O Caso 1 apresenta-se no extremo oposto, abaixo da média 

dos Casos, sendo a distância entre este Caso e a média global dos Casos equivalente 

à diferença do Caso 2 e a média global dos Casos. Estatisticamente, só se verificam 

diferenças significativas entre os Casos 1 e 2.  

 

Considerando a estrutura e o funcionamento das duas empresas, bem como a 

organização do trabalho, não se encontram explicações sustentáveis para esta 

diferença entre o Caso 1 e 2, relativamente à comunicação informal. Essas diferenças 

reportam para a correlação entre a percepção do acesso à informação e o sexo27, com 

a antiguidade na função28, a antiguidade na empresa29 e o vínculo contratual30 (ver 

Apêndice 3). Contudo, podem colocar-se duas hipóteses para estes resultados. A 

primeira hipótese, assenta nas características do trabalho. Consiste em considerar que 

a menor percepção de comunicação informal no Caso 131, comparativamente ao Caso 

2, se prende com a maior individualização dos postos de trabalho e aos requisitos das 

actividades com tarefas no domínio da maquinação comparativamente às exigências 

de interdependência associadas às actividades com tarefas no domínio da montagem. 

Essa maior interdependência, no Caso 2, poderia conduzir ao estabelecimento de 

relações de maior proximidade entre pares. A segunda hipótese, centra-se mais na 

relação entre as características sociográficas dos respondentes e os modelos 

organizacionais e de GRH das empresas. Esta, consiste em considerar que a 

percepção de menor comunicação formal, no Caso 1, se prende com a elevada 

antiguidade na empresa e na função dos respondentes que se encontram inseridos 

num modelo do tipo arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003). Caracteriza-se pela 

elevada discricionariedade do empresário e pela fraca separação entre a vida pessoal 

e do trabalho. Este modelo pode, tendencialmente, conduzir os actores 

organizacionais/respondentes a adoptar estratégias de actuação de diferenciação com 

os pares e de identificação e/ou afinidades com a gestão de topo, para conseguir 

                                                
27

 Pearson Correlation=0,265 (sign.a 0,01) 
28

 Pearson Correlation= - 0,410 (sign.a 0,01)  
29

 Pearson Correlation= - 0,542 (sign.a 0,01) 
30

 Pearson Correlation=0,346(sign.a 0,01) 
31

 No Caso 1 a colaboração das diferentes áreas na produção do molde é realizada através de comunicação com a 
chefia. 
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ganhos mútuos. Enquanto no Caso 2, os respondentes são na sua maioria do sexo 

feminino, pouco mais de metade possui um vínculo contratual duradouro com a 

empresa e o modelo organizacional preconiza o “compromisso normativo” (Meyer e 

Allen, 1997), sendo o modelo de GRH um modelo de codificação (Pichault e 

Schoenaers, 2003). Este contexto levaria, tendencialmente, os respondentes a adoptar 

estratégias que se enquadram no modelo de fusão (Sainsaulieu, 1987), o qual se 

caracteriza por relações afectivas intensas com os pares e a submissão das decisões 

à chefias. Essa estratégia facilitaria a circulação entre pares. 

 

Nos Casos 2, 3 e 4 as médias das percepções dos respondentes, quanto ao acesso à 

informação, encontram-se acima da média global dos Casos (Apêndice 6). O Caso 2 é 

o que tem menor diferença da média global e o Caso 4 o que tem maior diferença da 

média global dos Casos. A diferença da média do Caso 2 é superior à diferença entre 

as médias dos Casos 3 e 4, cuja diferença de médias entre eles é pouco acentuada. 

No Caso 1, a média das respostas sobre a percepção do acesso à informação 

encontra-se abaixo da média global dos Casos. Mais concretamente, encontra-se no 

extremo oposto do Caso 4, só que acentuadamente mais abaixo. 

 

Estatisticamente32, existem diferenças entre o Caso 1 e os outros três Casos, e entre o 

Caso 2 e o Caso 4. No Caso 1, os respondentes percepcionam que não têm acesso à 

informação, quer por via formal quer informal, corroborando a correlação negativa 

encontrada entre antiguidade na empresa e na função com a percepção de acesso à 

informação33 (ver Apêndice 3). A percepção de falta de acesso à informação por via 

formal parece ter subjacente o contexto organizacional de fraca formalização e de 

centralização do poder no empresário e nos membros da família, bem como a falta de 

acesso aos artefactos como o Manual de Acolhimento e o Manual da Organização. 

Quanto às diferenças entre os Casos 2 e 4, as diferenças percepcionadas no acesso à 

informação reforçam a correlação entre a percepção de acesso à informação e a 

informação entendida como comunicação formal, pois a percepção dos respondentes 

do Caso 2, sobre a comunicação informal, situa-se acima da média dos outros Casos. 

O Caso 2 parece revelar as inconsistências referidas sobre a importação do modelo 

japonês, que assenta num compromisso mais normativo (Meyer e Allen, 1997) do que 

                                                
32

 Utilizando a Matriz de Comparações múltiplas (a média é significativa quando inferior a 0,05) 
33

 Antiguidade na Empresa (Pearson correlation = -0,542) ; Antiguidade na função (Pearson Correaltion= -0,410) 
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afectivo, para outros contextos. Por um lado, estes resultados parecem reflectir a 

configuração estrutural da empresa, bem como com a sua herança cultural de elevada 

distância de poder; por outro lado, parecem reflectir, também, que os mecanismos 

formais de informação e participação implementados pela empresa (reuniões gerais, 

“pequenos kaizens” e 5S‟s) não são percepcionados como meios de informação e 

participação. 

 

Em suma, os respondentes do Caso 1 percepcionam que existe menor comunicação 

formal e informal na empresa do que os respondentes dos outros Casos. Os 

respondentes do Caso 2, comparativamente aos respondentes dos outros Casos, 

percepcionam menor acesso à comunicação formal e tendencialmente maior acesso à 

informação por via informal. Os resultados sugerem a importância da organização do 

trabalho em equipa na percepção do acesso à informação, quer através de meios 

formais quer informais (Casos 3 e 4), sendo a comunicação formal relevante para a 

percepção de acesso à informação.  

 

 Factor 4: Impacto da formação Profissional  

 

Não se constatam diferenças34 entre os Casos, sobre o impacto da formação 

profissional dada pela empresa no desempenho e desenvolvimento pessoal e 

organizacional (Apêndice 7). A não existência de diferenças entre os Casos apresenta-

se como coerente com o investimento destas empresas em acções estruturadas de 

formação profissional. Apesar da não existência de diferenças, a análise da média das 

respostas em cada Caso, revelam que a média das percepções dos respondentes no 

Caso 3 é a média mais elevada, seguida da média das percepções dos respondentes 

no Caso 1 e no Caso 2, esta última muito próxima da média global dos Casos. A 

média do Caso 4 encontra-se abaixo da média global dos Casos, com uma diferença 

equivalente à do Caso 3, da média global dos Casos.  

 

A média mais elevada das percepções dos respondentes sobre o impacto da formação 

profissional ministrada pela empresa no desenvolvimento pessoal e organizacional, no 

                                                
34

 P .value=0,2 
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Caso 3, parece relacionar-se com o aumento da formação profissional no último ano 

na empresa. Esse aumento deveu-se à formação que acompanhou a introdução do 

trabalho em equipa e aos processos de RVCC que a empresa proporciona aos 

trabalhadores. No Caso 4, a percepção do pouco impacto da formação profissional 

parece coerente com a falta de investimento da empresa em acções de formação 

profissional estruturadas, sugerindo que os respondentes não percepcionam como 

formação a formação técnica ministrada “on-the-job”. Levanta-se, igualmente, a 

hipótese que no Caso 4 as competências que os trabalhadores possuem são 

provenientes da sua formação inicial, servindo a empresa e o trabalho como meios de 

mobilização dessas competências e, consequentemente, de aprendizagem. Reforçam 

também esse facto as baixas antiguidades na empresa e na função dos respondentes.  

 

No Caso 2, a formação profissional é essencialmente “on-the-job”, tendo como 

objectivo habilitar e certificar os trabalhadores para a execução da tarefa de acordo 

com as exigências dos clientes. As percepções sobre os impactos da formação 

profissional, no Caso 2, parecem, assim, relacionar-se com o tipo de formação 

ministrada e o tipo de organização do trabalho nesta empresa. A média das 

percepções sobre os impactos da formação ministrada pela empresa sobre o 

desenvolvimento e desempenho individual e organizacional, no Caso 1, que se situa 

acima da média global dos Casos, remete, por um lado, para as ambiguidades nos 

discursos da Directora de Qualidade e a Técnica de SHT sobre a formação ministrada 

na empresa. Estes só têm em comum a formação de integração “on-the-job” e a 

sensibilização para a HST. Por outro lado, reporta para a forma como os respondentes 

percepcionam as oportunidades oferecidas pelo próprio trabalho e pela empresa, ao 

longo da sua trajectória profissional. Sublinhe-se, que os trabalhadores percepcionam 

o trabalho como enriquecido e que a empresa parece seguir um modelo de 

desenvolvimento do capital humano (Lepak e Snell, 1999), que se reflecte na elevada 

antiguidade na empresa. Levanta-se assim a hipótese de, no Caso 1, as percepções 

sobre os impactos da formação profissional ministrada pela empresa no desempenho 

e desenvolvimento pessoal e organizacional poderem estar relacionadas com a 

valorização e o reconhecimento dos respondentes, dos seus saberes profissionais e 

organizacionais, adquiridos no contexto de trabalho e sobre os quais, se pressupõe, 

assentam as suas identidades profissionais. Parecem reforçar esta percepção, a 

especificidade do trabalho e/ou as competências que este exige. 
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6.3. As percepções dos respondentes sobre os valores da empresa 

 

Aplicando a análise factorial35, as percepções dos trabalhadores sobre os valores da 

empresa foram agrupadas em dois factores36 (Apêndice 8). O Factor 1, designado por 

cultura de inovação, é definido como uma cultura centrada na modernização 

tecnológica, na orientação para o mercado e na orientação para a participação e 

desenvolvimento das pessoas. Estes, são alguns dos indicadores de 

flexibilidade/exterior mencionados por de Quinn e Cameron (1983). O Factor 2, 

designado por cultura de regras, é definido como a cultura orientada para a 

formalização das normas e procedimentos, para a HST e para o controlo da qualidade. 

 

Constatam-se correlações37 significativas entre o Factor 1, cultura de inovação, e três 

dos factores sobre as características do trabalho, nomeadamente, o trabalho 

enriquecido38, a chefia de apoio39 e o acesso à informação40. Não se verifica uma 

correlação significativa entre a cultura de inovação e o impacto da formação 

profissional (Apêndice 8). Em relação ao Factor 2, cultura de regras, não existe uma 

correlação significativa entre este factor e as características do trabalho supra-citadas. 

Os resultados acima sugerem que a percepção da cultura se encontra associada à 

percepção das práticas no trabalho, corroborando o que é defendido por Hofstede 

(1990), quando este afirma que não são os valores os elementos fulcrais da cultura 

organizacional mas as percepções partilhadas sobre as práticas organizacionais.  

 

Aplicando a Oneway-Anova, verifica-se que existem diferenças41 entre os Casos, 

quanto às percepções dos respondentes sobre a cultura de inovação e a cultura de 

regras (Apêndice 8). Quanto ao Factor 1, cultura de inovação, constatam-se diferenças 

                                                
35

 (teste de Bartlett =0,904). Utilização do Método de Componentes Simples, com rotação Varimax. 
36

 Valor explicativo de 55,7% 
37

 Pearson Correlation (significativo a 0,01)  
38

 Pearson Correlation=0,455 
39

 Pearson Correlation=0,459 
40

 Pearson Correlation =0,302 
41

 P value=0,0 (nos dois) 
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estatisticamente significativas entre as médias dos Casos 2 e 4, bem como entre cada 

um destes Casos e os Casos 1 e 3 (Apêndice 8).  

 

As diferenças de média entre os Casos 2 e 4, posicionados em extremos opostos da 

média global dos Casos, respectivamente abaixo e acima da média, parecem replicar 

as diferenças percepcionadas sobre as características do trabalho. Entre os Casos 2 e 

4 existem diferenças significativas entre as médias das percepções, quanto ao 

trabalho enriquecido e ao acesso à informação, bem como diferenças, embora não 

significativas, relativamente à percepção da chefia de apoio. Sublinhe-se que a 

percepção de acesso à informação está correlacionada com a comunicação formal e 

não com a comunicação informal, sendo a média das percepções relativamente a esta 

última mais elevada no Caso 2. Os resultados sugerem que as diferenças 

significativas entre os Casos 1 e 2, relativamente à percepção de uma cultura de 

inovação, tenham como factor diferenciador o trabalho enriquecido, bem como a 

actividade específica da empresa, cujos produtos se destinam ao mercado 

internacional. Sugerem, assim, que os respondentes do Caso 1 têm uma percepção 

valorativa do seu trabalho, da modernização tecnológica e do posicionamento da 

empresa no mercado.  

 

As diferenças significativas entre os Casos 2 e 3 parecem ter como factores 

diferenciadores relevantes a organização do trabalho em equipa, a percepção do 

acesso à informação e a percepção de um trabalho mais enriquecido. Como factor 

relevante, mas com um menor peso diferenciador, emerge a percepção de uma chefia 

de apoio. Para esta última, também parece contribuir a organização do trabalho em 

equipas “multi-gestoras” existentes no Caso 3. 

Os resultados sugerem que as diferenças significativas entre as médias dos Casos 3 e 

4 têm como factores diferenciadores o modelo organizacional e a natureza do 

trabalho, bem como o tipo de equipa. As diferenças entre os dois Casos parecem ter 

subjacentes as diferenças entre um trabalho manual mais padronizado e um trabalho 

de conhecimento que recorre à criatividade. Sugerem, igualmente, que essas 

diferenças nas percepções possam estar relacionadas com o tipo de equipa, pois, no 

Caso 3, a organização do trabalho é em equipas “mini-gestoras” (com supervisão) que 

não concebem o trabalho, inseridas no sistema just-in-time, enquanto no Caso 4 a 
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organização do trabalho é em equipas semi-autónomas que concebem e executam o 

trabalho. Estes factores parecem explicar a percepção mais clara do trabalho 

enriquecido no Caso 4 (Ver Gráfico, Apêndice 9). As diferenças nas configurações 

estruturais das empresas de cada Caso poderão também ter algum peso nestas 

diferenças. No Caso 3, predominam características da configuração da estrutura 

burocrático-mecanicista (Mintzberg, 1995) e o modelo de GRH é o modelo de 

codificação (Pichault e Schoenaers, 2003), o qual assenta na formalização das normas 

e procedimentos e em práticas colectivistas. No Caso 4 predominam as características 

da estrutura adhocrática. O modelo de GRH, no Caso 4, é o modelo de valor (Pichault 

e Schoenaers, 2003), que promove o compromisso e uma cultura elitista-carismática 

(Wiener, 1988), isto é, de inovação e diferenciação para o meio.   

 

Constata-se que a média dos respondentes sobre a percepção dos valores que se 

enquadram no Factor 1, cultura de inovação, é mais elevada no Caso 4. A média do 

Caso 4 apresenta uma diferença relevante da média global dos Casos e da média de 

cada um dos Casos. A média do Caso 1 encontra-se ligeiramente acima da média 

global dos Casos, isto é, muito próxima da média global dos Casos. A média do Caso 

3 está ligeiramente abaixo da média global dos Casos (Ver Gráfico, Apêndice 10). 

 

Quanto ao Factor 2, a cultura de regras, existem apenas diferenças estatisticamente 

significativas entre o Caso 3 e os outros Casos. Relativamente à cultura de regras, o 

factor diferenciador na média das percepções dos respondentes do Caso 3 parece ser 

a configuração de estrutura da burocracia-mecaniscista, que pressupõe a elevada 

formalização dos procedimentos da empresa, associada com o investimento que a 

mesma diz ter feito ao nível da HST e nos procedimentos de controlo da Qualidade. 

Estes resultados parecem confirmar a predominância das características do modelo de 

codificação (Pichault e Schoenaers, 2003). Quanto aos outros Casos, apesar de entre 

eles não existirem diferenças significativas, verifica-se que o Caso 4 se encontra 

ligeiramente abaixo da média, existindo maior diferença da média global  nos Casos 2 

e 1. O Caso 1 é o que se encontra mais distante da média global dos Casos, mas com 

uma diferença muito pequena do Caso 2.  

 



300 

 

Quanto às percepções sobre a cultura de regras, a média das percepções, no Caso 1, 

está abaixo da média global das percepções, nos quatro Casos. A reforçar estas 

constatações, parecem estar as diferenças existentes entre o discurso da empresa e 

as práticas organizacionais. O primeiro, o discurso, centra-se sobretudo nas 

exigências da certificação da Qualidade e/ou no que é preconizado no SGQ, enquanto 

as práticas parecem ser modeladas pelas características de empresa familiar com 

uma estrutura simples e um modelo arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003). As 

percepções dos respondentes do Caso 1, também reportam para o facto mencionado 

anteriormente, de que os requisitos da certificação da Qualidade são introduzidos 

como processos meramente administrativos na empresa, numa lógica instrumental, 

não sendo integrados no funcionamento organizacional, isto é, sem grandes impactos 

ao nível do funcionamento e das práticas em uso na empresa. As diferenças entre os 

Casos 1 e 2, embora não sejam significativas, apresentam-se como pouco 

consistentes com os modelos de GRH das duas empresas, nomeadamente, o modelo 

arbitrário e o de codificação (Pichault e Schoenaers, 2003), bem como com as práticas 

que dizem adoptar. As diferenças entre o Casos 2 e 4, apresentam alguma 

inconsistência com os modelos de GRH, respectivamente de codificação e de valor, 

uma vez que as variáveis, que operacionalizam neste quadro a cultura de regras, 

tendem a assumir maior relevância em empresas de produção e sujeitas à certificação 

da Qualidade do que em empresas de elevado conhecimento com trabalho 

predominantemente intelectual. Sublinhe-se, contudo, que no Caso 2 e no que 

respeita à HST, as percepções parecem denunciar as inconsistências, verificadas 

anteriormente, entre o discurso da empresa sobre a importância e o investimento em 

HST e os dados que constam no Balanço Social.  

 

6.4. As percepções dos respondentes sobre a satisfação no trabalho 

 

Através da análise factorial extraíram-se três factores42 sobre as percepções dos 

respondentes sobre a satisfação no trabalho (Apêndice 11). O Factor 1, designado por 

satisfação com a participação e o desenvolvimento pessoal no trabalho, é definido 

como a satisfação com: as oportunidades de desenvolvimento e promoção; o salário; a 

capacidade de participar e tomar decisões; o reconhecimento pela chefia; o 

reconhecimento pela empresa. O Factor 2, designado por satisfação com as relações 

                                                
42

 (teste de Bartlett 0,846) Método das Comparações Múltiplas com rotação Varimax./valor explicativo 69,5% 
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interpessoais, é definido como a satisfação com a relação com os colegas e com o 

chefe. O Factor 3, designado por satisfação com a estabilidade no trabalho, é definido 

como a satisfação com o trabalho em si e a segurança no trabalho. 

 

Quanto ao Factor 1, a satisfação com a participação e o desenvolvimento pessoal no 

trabalho, constatam-se correlações significativas com a escolaridade (correlação 

positiva) e a antiguidade na empresa (correlação negativa). No Factor 2, constatam-se 

correlações significativas entre a satisfação com as relações interpessoais e o sexo, a 

escolaridade e o tipo de contrato (correlação positiva em todas as variáveis), bem 

como uma correlação significativa entre a satisfação com as relações interpessoais e a 

antiguidade na função (correlação negativa). Relativamente ao Factor 3, a satisfação 

com a estabilidade no trabalho, verificam-se correlações negativas com a escolaridade 

e o vínculo contratual e uma correlação positiva com a antiguidade na empresa. 

Correlacionando os factores de satisfação com as características do trabalho, 

constata-se que existe uma correlação significativa e positiva43 entre o Factor 1, a 

satisfação com a participação e o desenvolvimento no trabalho, o trabalho 

enriquecido44, a chefia de apoio45 e o acesso à informação46. Constata-se uma 

correlação significativa (positiva) entre o Factor 2, satisfação com as relações 

interpessoais, e a chefia de apoio47 O Factor 3, satisfação com a estabilidade no 

trabalho, tem uma correlação positiva com o trabalho enriquecido48 e o acesso à 

informação49. Não se constatam correlações significativas entre os Factores 1, 2 e 3 e 

os impactos da formação profissional ministrada pela empresa no desempenho e 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Correlacionando os factores de satisfação com a cultura de inovação e cultura de 

regras, constata-se que existe uma correlação significativa entre o Factor 1, satisfação 

com a participação e o desenvolvimento no trabalho, e a cultura de inovação50, e entre 

o Factor 1 e a cultura de regras51. Constata-se, também, uma correlação significativa 

                                                
43

 Pearson Correlation 
44

 Pearson Correlation= 0,450* (significativo a 0,01) 
45

 Pearson Correlation=0,493*(significativo a 0,01) 
46

 Pearson Correlation= 0,377*(significativo a 0,01) 
47

 Pearson Correlation= 0,502*(significativo a 0,01) 
48

  Pearson Correlation = 0,228 (significativo a 0,05) 
49

 Pearson Correlation = 0,190 (significativo a 0,05) 
50

 Pearson Correlation= 0,644* (significativo a 0,01) 
51

 Pearson Correlation= 0,235* (significativo a 0,05 
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entre o Factor 2, satisfação com as relações interpessoais e a cultura de inovação, 

bem como entre o Factor 3, satisfação com a estabilidade do trabalho, e a cultura de 

inovação52. Não se constatam correlações significativas entre a cultura de regras e os 

Factores 2 e 3.  

 

Constata-se, também, uma correlação significativa entre o Factor 1 e a comunicação 

formal e entre o Factor 2 e a comunicação formal. Não existe uma correlação 

significativa entre o Factor 3 e o tipo de comunicação. Não se constata uma correlação 

significativa entre cada um dos três Factores e a comunicação informal. Em suma, a 

percepção de uma cultura de inovação parece correlacionar-se com os três factores 

de satisfação e estes com a percepção das características valorativas do trabalho 

(trabalho enriquecido, chefia de apoio e acesso à informação), que representam o que 

se designam de práticas inovadoras de trabalho e que Spreitzer (1996) menciona 

como práticas que potenciam o empowerment.  

 

A análise dos resultados da satisfação dos respondentes revela diferenças entre os 

Casos nos três Factores53. Essas diferenças são mais acentuadas no Factor 154, a 

satisfação com a participação e o desenvolvimento no trabalho, do que no Factor 255, 

satisfação com as relações interpessoais e o Factor 356, satisfação com a estabilidade 

do trabalho. 

 

 Satisfação com a participação e desenvolvimento pessoal no trabalho 

 

Quanto ao Factor 1, satisfação com a participação e o desenvolvimento pessoal no 

trabalho, constatam-se diferenças estatisticamente significativas entre os Casos 1 e 2 

em relação aos Casos 3 e 4. Não existem diferenças significativas entre os Casos 1 e 

2 nem entre os Casos 3 e 4 (ver tabela no Apêndice 11). As médias da satisfação com 

a participação e o desenvolvimento no trabalho, nos Casos 1 e 2, encontram-se abaixo 

da média global dos Casos. A diferença da média global é superior no Caso 2. Nos 

                                                
52

 Pearson Correlation= 0,239* (significativo a 0,01) /Factor 2 e 0,217 (significativo a 0,05)/Factor 3 
53

 P value inferior a 0,05 
54

 Pvalue= 0,0 
55

 P value =0,40 
56

 P value=0,34 
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Casos 3 e 4 as médias encontram-se acima da média global dos Casos, sendo a 

diferença da média superior no Caso 4 (ver Gráfico no Apêndice 11).  

 

Analisando os indicadores57 integrados no Factor 1 (Apêndice 12), constata-se que os 

Casos apresentam médias negativas relativamente: à satisfação com o salário (na 

escala de 1 a 4, a média é 1,96); à satisfação com as oportunidades de promoção 

(média global dos Casos de 2,2); à satisfação com o reconhecimento da empresa 

(média global de 2,46). Os Casos 1 e 2 apresentam médias abaixo das médias globais 

dos Casos, em todos estes indicadores. Contrariamente, os Casos 3 e 4 apresentam 

médias acima da média global dos Casos, em todos os indicadores supracitados. As 

médias para cada indicador são mais elevadas no Caso 4. Constatam-se diferenças 

significativas58 entre os Casos, em todos os indicadores.  

 

Apesar de não existirem diferenças significativas entre os Casos 1 e 2, quando se 

comparam as médias sobre o conjunto de indicadores que compõem o Factor 1, 

constatam-se diferenças estatisticamente significativas entre os dois Casos, em dois 

indicadores, nomeadamente, na satisfação com as oportunidades de desenvolvimento 

e na satisfação com as oportunidades de promoção. A média nestes dois indicadores 

é significativamente mais baixa no Caso 2. Estas diferenças reportam para as 

diferenças das médias entre os Casos 1 e 2, quanto à percepção do trabalho 

enriquecido, cuja média de percepções é significativamente mais elevada no Caso 1, 

bem como na diferença significativa entre os dois Casos, no que respeita à percepção 

da cultura de inovação. Relativamente ao último, no Caso 1, ao contrário do Caso 2, 

existe uma percepção mais acentuada da cultura de inovação. 

 

Constatam-se diferenças significativas entre os Casos 1 e 3, no que respeita à 

satisfação com o salário e com o reconhecimento da chefia. No Caso 1, conforme 

referido, as médias são mais baixas. A baixa satisfação com o salário, no Caso 1, 

corrobora os resultados que a Técnica disse ter obtido num inquérito sobre a avaliação 

da satisfação, que foi aplicado pela empresa no âmbito do SGQ. As diferenças entre 

                                                
57 Os indicadores são satisfação com: o salário; as oportunidades de desenvolvimento; as oportunidades de 

promoção, reconhecimento com a empresa, reconhecimento com a chefia e capacidade de tomar decisões.  

58
 Pvalue=0.0 
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os Casos 1 e 3, quanto ao reconhecimento da chefia, parecem reforçar como factor 

diferenciador a percepção da chefia de apoio. A maior percepção da chefia de apoio, 

no Caso 3 versus Caso 1, parece, por sua vez, ter como factor diferenciador a 

organização do trabalho em equipa.  

 

Entre os Casos 1 e 4 constatam-se diferenças significativas em todos os indicadores 

considerados, bem como entre os Casos 2 e 3 e entre os Casos 2 e 4. As diferenças 

entre os Casos 1 e 4 parecem salientar que a percepção do trabalho enriquecido como 

factor isolado não se constitui como factor diferenciador suficientemente forte. Estas 

diferenças sugerem, que contribuem para a satisfação com a participação e o 

desenvolvimento pessoal no trabalho, outros factores. Destacam-se, a percepção do 

acesso à informação, a antiguidade na empresa (com a qual existe uma correlação 

negativa) e a escolaridade (com a qual existe uma correlação positiva). Para além da 

percepção de acesso à informação, que é significativamente mais baixa, no Caso 1, 

contribuem para estas diferenças a antiguidade mais elevada e o menor nível de 

escolaridade, no Caso 1 comparativamente ao Caso 4. As diferenças na satisfação, 

entre os Casos 2 e 4, parecem replicar as diferenças de percepção de uma cultura de 

inovação, reforçando as diferenças na organização do trabalho, a percepção de 

trabalho enriquecido e a percepção de acesso à informação, bem como algumas 

características sociográficas dos respondentes. Nas últimas destaca-se o nível de 

escolaridade. 

 

Entre os Casos 3 e 4 constatam-se apenas diferenças significativas relativamente à 

satisfação com a capacidade de tomar decisões sobre o trabalho e a satisfação com a 

capacidade de participar na empresa. Estas diferenças parecem ter como factor 

diferenciador a organização do trabalho, que no Caso 3 é em equipa com supervisão e 

no Caso 4 em equipas semi-autónomas. A percepção do trabalho enriquecido emerge, 

também, como um factor diferenciador da satisfação nestes indicadores. Sublinhe-se, 

que no Caso 4, a média das percepções sobre o trabalho enriquecido é mais elevada.  

 

A diferença entre as médias dos Casos 1 e 2 é ligeiramente superior à diferença entre 

as médias dos Casos 3 e 4. Estas diferenças sugerem que os principais factores 

diferenciadores da satisfação com a participação e o desenvolvimento pessoal no 
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trabalho são a organização do trabalho em equipa e a percepção do acesso à 

informação. Sugerem, também, que a percepção do trabalho enriquecido e a 

percepção da chefia de apoio têm um peso relevante, mas menor do que os dois 

factores anteriormente mencionados. Assim, os resultados parecem corroborar o efeito 

da adopção de práticas inovadoras de trabalho sobre a satisfação no trabalho. Os 

resultados parecem, também, corroborar a influência da clareza do papel (Spreitzer, 

1996), traduzida aqui como a percepção do acesso à informação, na percepção de 

empowerment e na satisfação.  

 

Os efeitos da percepção do acesso à informação e da percepção da oportunidade de 

participação sobre a satisfação, são reforçados com o facto de os respondentes 

considerarem como desejável a participação dos trabalhadores nas diferentes 

actividades que compõem o trabalho, nomeadamente, o planeamento, a reparação, a 

manutenção preventiva e o controlo da Qualidade. Embora não existam diferenças 

estatisticamente significativas entre os Casos, verifica-se que 87,5% dos respondentes 

do Caso 1; 87,5% dos respondentes do Caso 2; 92,3% dos respondentes do Caso 3; e 

86,3% dos respondentes do Caso 459, consideram como desejável a participação dos 

trabalhadores em todas estas actividades.  

 

 Satisfação com as relações interpessoais 

 

Quanto à satisfação com as relações interpessoais, não se constatam diferenças 

estatisticamente significativas entre os Casos. As médias da satisfação dos 

respondentes com as relações interpessoais, nos Casos 1 e 2, encontram-se abaixo 

da média global dos Casos; e nos Casos 3 e 4, acima da média dos Casos, sendo a 

diferença maior nos Casos 1 e 4 do que nos Casos 2 e 3 (Ver Gráfico em Apêndice 

11). Comparativamente com os outros Casos, o Caso 4 apresenta uma diferença 

superior relativamente à média global dos Casos. A diferença da média do Caso 3 da 

média global dos Casos é inferior às diferenças das médias dos Casos 1 (maior 

diferença) e 2 (menor diferença). Os resultados sugerem que o factor diferenciador da 

satisfação com as relações interpessoais é a organização do trabalho em equipa, que 

                                                
59

 Relativamente ao Caso 4, sublinha-se que a pergunta não é adequada à especificidade do trabalho realizado na 

empresa, e apresenta-se como uma limitação da utilização de um instrumento de observação único.  
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facilita a interacção entre os trabalhadores (Casos 3 e 4). Contribuem, também, para 

essa diferença na satisfação com as relações interpessoais, mas em menor grau, a 

percepção da chefia de apoio que está associada ao trabalho em equipa. 

  

A análise dos indicadores que compõem o Factor 2, satisfação com as relações 

interpessoais, revela que as médias dos Casos são positivas em todos os indicadores. 

A média global dos Casos, para o indicador de satisfação com os colegas é 3,45 (na 

escala de 1 a 4) e para o indicador de satisfação com a chefia é 3,25. Contudo, os 

Casos 1 e 2 apresentam médias abaixo da média global dos Casos, nos dois 

indicadores (Apêndice 13), sendo a média do Caso 2 mais baixa nos dois indicadores. 

 

Apesar de não se constatarem diferenças significativas entre os Casos, verificam-se 

diferenças significativas, no sentido negativo, na satisfação com os colegas entre os 

Casos 1 e 4 e entre os Casos 2 e 4. Verificam-se, também, diferenças significativas 

(negativas) na satisfação com o chefe entre os Casos 2 e 3 e os Casos 2 e 4. No que 

respeita à satisfação com os colegas, não se constatam diferenças significativas entre 

os Casos 1, 2 e 3. Quanto à satisfação com o chefe, não se constatam diferenças 

significativas entre os Casos 1 e 2 nem entre os Casos 1, 3 e 4. Isto significa que não 

existem diferenças significativas entre os Casos 1 e 2, quer na satisfação com os 

colegas quer na satisfação com o chefe, sugerindo os resultados que a satisfação com 

o chefe é o factor diferenciador do Caso 2 em relação aos restantes Casos da 

indústria e/ou das empresas ligadas ao sector automóvel.  

 

Os resultados sugerem a influência da organização do trabalho na satisfação dos 

respondentes com as relações interpessoais, apontando para uma menor satisfação 

dos respondentes nos Casos em que o trabalho é individual comparativamente aos 

Casos com a organização do trabalho em equipa. Sugerem, igualmente, uma menor 

satisfação com a chefia nos Casos em que o trabalho é não enriquecido (Caso 2), 

comparativamente aos Casos em que existe maior percepção do trabalho enriquecido 

(Caso 1 e 3). 
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A análise das médias, no Factor 2, aponta para a influência da articulação entre a 

organização do trabalho, a natureza do trabalho e algumas características 

sociográficas dos respondentes. Nos Casos 1 e 3 predominam as actividades com 

tarefas no domínio da maquinação comparativamente ao Caso 2, em que predominam 

as actividades com tarefas no domínio da montagem. Os respondentes nos Casos 1 e 

3 são predominantemente do sexo masculino e no Caso 2 do sexo feminino. As 

diferenças na satisfação entre os Casos 1 e 3, em que a satisfação é mais baixa no 

Caso 1, parecem ter subjacentes a organização do trabalho, a percepção de acesso à 

informação e a antiguidade na função. No Caso 1, a satisfação mais baixa parece 

estar associada ao trabalho individual, à menor percepção do acesso à informação e à 

maior antiguidade na função. O efeito negativo da antiguidade na função sobre a 

satisfação parece corroborar os resultados obtidos por Graaf-Zijl (2005). O autor 

justifica o efeito da antiguidade na função na diminuição da satisfação com a perda de 

estimulação, decorrente da execução da mesma função durante muito tempo. O autor 

também refere que a antiguidade na função leva os trabalhadores a serem mais 

exigentes com as condições oferecidas pela empresa. Este último aspecto também 

parece explicar a baixa satisfação no Caso 1, na medida em que pode estar 

relacionado com satisfação mais baixa dos respondentes deste Caso em relação aos 

do Caso 3, com as oportunidades de desenvolvimento dos respondentes neste Caso. 

As diferenças entre os Casos 1 e 2 (a média do Caso 1 é mais baixa) parecem 

reforçar o poder diferenciador da antiguidade na função sobre a satisfação.  

 

Quanto à relação entre o Factor 2 e o vínculo contratual, os resultados parecem 

apontar para a adopção do “modelo de fusão” (Sainsaulieu, 1987), isto é, de forte 

identificação com os pares, nos Casos em que predomina o vínculo precário (Casos 3 

e 4). Contudo, esse efeito parece ser aqui moderado pelos outros factores como o 

sexo (o sexo masculino predomina nos Casos 3 e 4) e a escolaridade (mais elevada 

no Caso 4).  

 

Em suma, os resultados sugerem que as práticas inovadoras, das quais se destaca o 

trabalho em equipa, que facilitam a interacção e a cooperação entre os trabalhadores, 

parecem contribuir para uma maior satisfação com as relações interpessoais.  
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 Satisfação com a estabilidade no trabalho 

 

Quanto ao Factor 3, satisfação com a estabilidade no trabalho, constatam-se 

diferenças estatisticamente significativas entre os Casos 1 e 2. O Caso 1 é o único 

Caso em que a média das percepções dos respondentes é superior à média global 

dos Casos. A diferença entre a média do Caso 1 e a média global é ligeiramente 

superior à diferença, no sentido oposto da diferença entre a média global e a média do 

Caso 2.  

 

A análise dos dois indicadores que compõem o Factor 3, nomeadamente, o indicador 

“satisfação com o trabalho em si” e o indicador “satisfação com a segurança no 

emprego”), revela que não existem diferenças significativas entre os Casos no que 

respeita à “satisfação com o trabalho em si”60, remetendo as diferenças no Factor 3 

para o indicador da “satisfação com a segurança no emprego” (Apêndice 14). 

Constatam-se, relativamente a este indicador, diferenças significativas entre os 

Casos61. 

 

Quanto à “satisfação com o trabalho em si”, a média global dos Casos é positiva 

(2,85). Os Casos 1 e 4 têm médias acima da média global e os Casos 2 e 3 têm 

médias abaixo da média global dos Casos. A média no Caso 2 é a mais baixa. 

Relativamente à satisfação com a segurança no emprego, a média global dos Casos é 

negativa (-2,41). O Caso 1 é o único com a média acima da média global dos Casos. 

O Caso 2 apresenta a média mais baixa neste indicador. 

 

Relativamente à satisfação com a segurança no emprego, constatam-se diferenças 

entre os Casos 1 e 2, confirmando-se que as diferenças neste factor se devem 

sobretudo às diferenças com a satisfação com a segurança no emprego. Essas 

diferenças parecem estar relacionadas com o tipo de vínculo contratual: mais de 80% 

dos respondentes, do Caso 1, possuem contrato permanente, comparativamente a 

pouco mais de metade no Caso 2. Outros factores que parecem contribuir e/ou 

                                                
60

 Pvalue superior a 0,05 
61

 P value=0,42 
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reforçar esta diferença são o sexo dos respondentes e a antiguidade na empresa. No 

que respeita ao sexo, no Caso 1 os respondentes são maioritariamente do sexo 

masculino enquanto no Caso 2 são maioritariamente do sexo feminino. Apesar do 

sexo não se apresentar como o principal factor de diferenciação, quando articulado 

com o vínculo contratual, pode ter um efeito que reforça as diferenças na satisfação 

entre os dois Casos, pois, segundo Green e Heywood (2008), o vínculo contratual 

precário afecta mais as mulheres. Parecem também reforçar essa diferença, o facto 

das mulheres, no Caso 2, desempenharem tarefas simples e terem uma percepção do 

trabalho como pouco enriquecido, comparativamente aos homens, no Caso 1, que 

desempenham tarefas com um grau superior de variedade (alguns são multivalentes) 

e têm uma percepção do trabalho como enriquecido. 

 

As diferenças entre as médias dos Casos 3 e 4, sendo mais baixa no Caso 4, 

parecem, também, estar relacionadas com o tipo de vínculo contratual. As diferenças 

entre as médias da satisfação com a estabilidade no trabalho entre os Casos 2 e 4 

parecem ter subjacente a escolaridade e a percepção do trabalho enriquecido.  

Os resultados obtidos nas três dimensões da satisfação revelam como factores 

diferenciadores da satisfação as características do trabalho e as características 

sociográficas dos respondentes. Quanto às características do trabalho, emergem 

como factores diferenciadores, a organização do trabalho em equipa e a percepção de 

acesso à informação, entendida como comunicação formal sobre a situação de 

trabalho (o trabalho e a organização). A percepção do trabalho enriquecido e a 

percepção de uma chefia de apoio, também são factores diferenciadores, mas com 

menor poder diferenciador do que os dois anteriores.  

 

Em síntese, os resultados sugerem que a satisfação no trabalho parece estar 

sobretudo relacionada com práticas inovadoras de trabalho que potenciam a 

interacção e a colaboração entre os trabalhadores, isto é, que potenciam a criação de 

comunidades de prática (Brown e Duguid, 1994) e o empowerment (Spreitzer, 1996) 

dos trabalhadores. A percepção de uma cultura de inovação, isto é, que se focalize 

quer no desenvolvimento das pessoas quer na resposta ao meio, apresenta-se 

também como um factor que reforça a satisfação no trabalho. Os dados sugerem que 

o efeito das práticas inovadoras de trabalho sobre a satisfação é modelado pelas 
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características sociográficas dos respondentes. Apresentam-se como características 

com maior poder diferenciador, o sexo, a escolaridade e o tipo de vínculo contratual, a 

antiguidade na função e na empresa. 

 

Os Casos em que parece existir maior satisfação com o trabalho, entendida como 

satisfação conjunta nas três dimensões, são os Casos 3 e 4, em que o trabalho é 

organizado em equipa, os respondentes revelam uma percepção mais clara de acesso 

à informação e uma percepção acima da média de um estilo de chefia de apoio. Os 

respondentes, nestes dois Casos, são predominantemente do sexo masculino e 

possuem baixa antiguidade na função e na empresa. A articulação destes factores 

parece contribuir mais para a satisfação global dos trabalhadores, atenuando o efeito 

do vínculo contratual na satisfação no trabalho. Os resultados parecem, assim, 

corroborar os resultados obtidos por Graaf-Zijl (2005). O autor constatou que a 

satisfação geral com o trabalho é sobretudo determinada pela satisfação com os 

conteúdos do trabalho, seguida das condições de trabalho. Defendendo que, embora a 

satisfação com a segurança no emprego esteja significativamente associada ao 

contrato sem termo, esta dimensão da satisfação parece ser a que tem menor 

importância para a satisfação geral dos trabalhadores. 

 

Os Casos que apresentam médias de satisfação mais baixa são os Casos 1 e 2, em 

que o trabalho não é organizado em equipa e há percepção de pouco acesso à 

informação, sendo os respondentes, no Caso 1, predominantemente do sexo 

masculino e com elevada antiguidade na função e na empresa, e os do Caso 2, 

predominantemente do sexo feminino, com baixa escolaridade e baixa antiguidade na 

função e na empresa. Estes resultados também parecem corroborar os resultados 

obtidos por Graaf-Zijl (2005). O autor encontrou como factores, com efeito relevante na 

satisfação no trabalho, a antiguidade na função (que tem um efeito negativo), o nível 

hierárquico (os níveis mais baixos e os mais elevados são os mais sujeitos a baixa 

satisfação no trabalho), a formação e os benefícios sociais (incluindo nestes o apoio 

que facilitam a conciliação trabalho-família, como, por exemplo, o apoio escolar), bem 

como o vínculo contratual. Neste quadro, a baixa satisfação, no Caso 1, teria 

subjacente a elevada antiguidade e no Caso 2, para além do sexo, teria subjacentes o 

vínculo contratual e as condições de trabalho. 
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As diferenças entre os Casos 1 e 3, em que os respondentes são predominantemente 

do sexo masculino, não têm diferenças significativas na percepção do trabalho 

enriquecido, apesar de a média ser mais baixa no Caso 3, mas possuem diferenças no 

que respeita ao acesso à informação, ao vínculo contratual e à antiguidade na função, 

também parecendo corroborar, em parte, os resultados obtidos por Graaf-Zijl (2005). O 

autor preconiza que os trabalhadores com contrato a termo certo, que se encontram 

satisfeitos com as condições do trabalho e com as remunerações e menos satisfeitos 

com a segurança no emprego, estarão mais satisfeitos com a remuneração do que se 

estivessem nas mesmas condições com contrato sem termo.  

 

As diferenças entre os Casos 2 e 3 e os Casos 3 e 4, em que no Caso 2 predomina o 

vínculo contratual permanente (54,5%), parecem corroborar os resultados obtidos por 

Green e Heywood (2008). Os autores constataram, primeiro, que o contrato flexível de 

trabalho (contrato a termo certo e de trabalho temporário), só tem um efeito negativo 

sobre a dimensão de satisfação com a segurança no trabalho e que esta é mais 

acentuada nas mulheres. Segundo, constataram que o contrato flexível pode ter 

efeitos positivos noutras dimensões da satisfação no trabalho, nomeadamente, na 

satisfação com a remuneração, o horário de trabalho, o trabalho em si e com a 

satisfação geral no trabalho. Esse efeito, segundo verificaram, depende da aceitação 

mútua entre o trabalhador e a empresa desse tipo de contratação “flexível”, ou seja, 

depende da percepção de que a mesma traz ganhos mútuos. Nesse pressuposto, os 

resultados obtidos por Green e Heywood (2008), parecem explicar em parte as 

diferenças estatisticamente significativas da satisfação com estabilidade no trabalho 

entre os Casos 1 e 2 e entre estes e as médias dos Casos 3 e 4. Nos últimos, a 

percentagem de contratados a termo é superior e acima dos 50%. Parecem, também, 

explicar em parte o poder diferenciador da escolaridade e da percepção de mobilidade 

profissional que a mesma confere. Estes factores emergem como factores relevantes 

para explicar as diferenças na satisfação entre o Caso 4 e os outros Casos.  

 

 

Utilizando como indicadores de controlo “a vontade de mudar de função”, “a vontade 

de realizar um trabalho diferente” e a “vontade de mudar de posto de trabalho”, uma 
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vez que o estudo teve como limitação não poder incluir a análise das expectativas, 

constata-se que 70,1% dos respondentes não gostariam de mudar de função. Não se 

constatam diferenças estatisticamente significativas entre os Casos. Contudo, a 

vontade de mudar de função é explicitada por 41,2% dos respondentes do Caso 1, 

23,55% dos respondentes do Caso 2, 25,8% do Caso 3 e 14,6% do Caso 4. Os 

resultados revelam, por um lado, que nos diferentes Casos a maioria não quer mudar 

de função. Por outro lado, parecem corroborar que a antiguidade na função é um 

factor que conduz à diminuição da satisfação.  

 

Relativamente à vontade dos respondentes em realizarem um trabalho diferente, a 

média das respostas situa-se, considerando a escala de 1 a 4, no 2, isto é, “discordo 

em parte”. Existem, contudo, diferenças estatisticamente significativas entre o Caso 4 

e os restantes casos (Ver tabela Apêndice 12). No Caso 4, a maioria discorda, no que 

respeita à vontade de realizar um trabalho diferente: 34,1% “discorda em parte” e 22% 

“discorda totalmente”. Enquanto nos restantes Casos a maioria “concorda plenamente” 

ou “concorda em parte”, que gostaria de realizar um trabalho diferente: 75,9% dos 

respondentes do Caso 1; 88,2% dos respondentes do Caso 2; e 80,6% dos 

respondentes do Caso 3. A vontade de realizar um trabalho diferente não se reflecte 

na “vontade de mudar de posto de trabalho” para a maioria dos respondentes, 

nomeadamente: 69,4% do Caso 1; 69, 7% do Caso 2; 71,4% do Caso 3; 82,9% do 

Caso 4, não desejam mudar de posto de trabalho. Não se verificam diferenças 

significativas entre os Casos. 

 

Neste quadro, os respondentes do Caso 4 são aqueles que parecem estar mais 

satisfeitos na função e no trabalho, parecendo estar subjacente a esse facto as suas 

características sociográficas e a percepção de oportunidades de desenvolvimento e/ou 

mobilidade oferecidas pela empresa. Embora os resultados apontem para a análise da 

diferença entre o desejo de mudar de função e o desejo de realizar um trabalho, bem 

como para a diferença entre a vontade de mudar de posto de trabalho, a 

impossibilidade de estudar as expectativas dos respondentes não permite tirar ilações 

sobre estas diferenças. Reitera-se, que uma das limitações deste estudo foi a 

impossibilidade de analisar as expectativas.  
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CAPÍTULO 7 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 
 

 

Neste capítulo realiza-se a análise comparativa dos Casos, tendo como critério as 

variáveis de análise apresentadas no capítulo da Metodologia (cap.5), nomeadamente 

a caracterização das empresas, da função RH, das práticas de GRH, e enfatizando as 

práticas inovadoras de trabalho, bem como as percepções e a satisfação dos 

respondentes/trabalhadores sobre o trabalho. Procuram-se analisar as semelhanças e 

as diferenças entre os Casos, bem como as possíveis explicações para as mesmas. 

 

 

7.1. Caracterização das Empresas 

 

As empresas dos quatro Casos estudados possuem actividades diferentes (com 

CAE62 diferentes). Todas as empresas, com excepção da empresa do Caso 1, 

encontram-se sedeadas no distrito de Setúbal e têm uma antiguidade inferior a dez 

anos. As empresas dos Casos 1, 2 e 3 pertencem ao sector da indústria automóvel63. 

São, neste quadro, consideradas como empresas ligadas a sectores de elevada 

intensidade tecnológica, o que não significa que as mesmas possuam elevada 

intensidade tecnológica, mas apenas que são influenciadas pelos factores destes 

contextos. As empresas dos Casos 1 e 2 são empresas de produção, respectivamente 

de moldes e de componentes plásticos. A empresa do Caso 3 é uma empresa de 

transportes e logística. A empresa do Caso 4 é uma empresa de produção de software 

que se enquadra, segundo Rylander e Peppard (2005), na definição tradicional de 

empresa de elevada intensidade de conhecimento.  

 

                                                
62

 Classificação Portuguesa de Actividades Económicas 
63

 Conceptualizando-se o sector como um sector “societal” de acordo com a definição de Scott e Meyer (1983) 
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Nas empresas pertencentes ao sector da indústria automóvel, constatam-se mais 

semelhanças entre as empresas de produção, dos Casos 1 e 2, do que entre estas e a 

empresa de transportes e logística, do Caso 3, no que respeita ao tipo de empresa, à 

configuração estrutural e à dimensão. Ambas as empresas são familiares, com os 

membros da família no vértice estratégico (Mintzberg, 1995). Ambas possuem 

configurações de estrutura simples, apesar de na empresa do Caso 1 o poder estar 

mais centralizado no empresário. São ambas empresas de média dimensão, com 

pouco mais de 100 trabalhadores. As empresas distinguem-se no tipo de produção, 

sendo esta por encomenda no Caso 1 e em massa no Caso 2, bem como pelo tipo de 

trabalho realizado. Relativamente ao último, o trabalho na empresa do Caso 1 é mais 

individualizado e/ou requer menor grau de interdependência entre os operadores do 

que no Caso 2, em que o trabalho, em algumas áreas, está organizado em linha de 

montagem. No Caso 2 existe maior proximidade entre os trabalhadores e a rotação do 

posto de trabalho.  

 

A empresa de produção (Caso 2) e a empresa de transportes e logística (Caso 3), 

ambas multinacionais, apresentam entre si mais semelhanças no que respeita ao 

modelo de organização do trabalho preconizado e à conceptualização do capital 

humano do que com a empresa do Caso 1. Ambas as empresas adoptam a filosofia 

just-in-time e o modelo “lean production” e possuem modelos de contrato do capital 

humano (Lepak e Snell, 1999). Contudo, apesar do modelo prescrito ser o mesmo, 

constatam-se diferenças no que respeita à organização do trabalho e ao tipo de 

actividades desenvolvidas no centro operacional. No Caso 2, está implementado o que 

Godard (2001) designa de modelo “lean individualizado”, isto é, com fraco recurso ao 

trabalho em equipa, caracterizando-se o trabalho pelo predomínio das actividades das 

tarefas da montagem. No Caso 3, o modelo implementado é o modelo “lean”, com a 

organização do trabalho em equipas com supervisão, predominando as actividades 

das tarefas da maquinação.  

 

As empresas dos Casos 1 e 3 apresentam como semelhanças, o trabalho com 

actividades no domínio das tarefas da maquinação. O trabalho nestas empresas 

apresenta uma maior diversidade de tarefas e recorre à utilização das novas 

tecnologias de informação, distinguindo-se o trabalho na empresa do Caso 1 pelo 

recurso, em algumas áreas produtivas, a operadores multivalentes. Outras 
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semelhanças entre as duas empresas dos Casos 1 e 3 são a produção por 

encomenda e/ou o elevado contacto com o cliente na concepção do produto/serviço, 

bem como o predomínio do emprego de mão-de-obra do sexo masculino. No Caso 2 

predomina a mão-de-obra do sexo feminino. Sublinhe-se que as três empresas são 

semelhantes, no que respeita à separação entre a concepção e execução do trabalho. 

 

Quadro nº 4: Caracterização dos Casos 

 Caso 1 Caso 2 Caso3 Caso 4 

Actividade Concepção e 
produção de moldes 

Produção de 
componentes plásticos 

Transportes e 
logística 

Produção de 
software 

Tipo de empresa Empresa familiar 
tipo conjugal/ 
Sociedade por 
Quotas de 
Responsabilidade 
Limitada 

Empresa familiar/ 
Sociedade por Quotas 
de Responsabilidade 
Limitada 

Multinacional/ 
Sociedade por 
Quotas de 
Responsabilidade 
Limitada/Empresa 
integrada num 
Grupo  

Empresa não 
familiar/Sociedade 
Anónima 

Origem  Empresa 
portuguesa 

Multinacional de origem 
japonesa 

Multinacional de 
origem alemã 

Empresa 
portuguesa (capital 
maioritariamente 
português) 

Dimensão (nº trab.) 112 trabalhadores 117 trabalhadores 335 trabalhadores 131 trabalhadores 

Antiguidade da 
empresa 

 Mais de 30 anos Menos de 10 anos, em 
Portugal 

Menos de 10 anos, 
em Portugal 

Menos de 10 anos 

Configuração 
estrutural 

Estrutura simples 
(centralização do 
poder no 
empresário) 

Estrutura 
simples/modelo de clã 

Estrutura da 
burocracia-
mecaniscista 

Estrutura da 
adhocracia 

Tipo de produção / 
serviço 

Por encomenda Em massa Por encomenda Por encomenda / 
projecto 

Organização do 
trabalho 

Predominantemente 
Individual / 
actividades no 
domínio de tarefas 
da maquinação / 
recurso à 
multivalência 

Modelo “lean 
individualizado” / 
Filosofia just-in-time / 
predomínio das 
actividades no domínio 
de tarefas da montagem 

Modelo “lean” / 
filosofia just-in-time 
/ predomínio das 
actividades no 
domínio de tarefas 
da maquinação 

Equipas semi-
autónomas / 
trabalho do 
conhecimento 

RH 

sexo/escolaridade  

Predomínio do. 
sexo masculino com 
o ensino secundário 
(moda) e básico  

Predomínio do. sexo 
feminino com o ensino 
básico (moda) 

Predomínio do. 
sexo masculino 
com o ensino 
básico (moda) 

Predomínio do. 
sexo masculino com 
o ensino superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A empresa do Caso 4 é uma “professional service firms” (Rylander e Peppard, 2005) e 

apresenta mais diferenças do que semelhanças com as empresas do sector 
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automóvel. Essas diferenças prendem-se com a sua actividade, a pertença a outro 

sector e com o recurso ao trabalho do conhecimento. As diferenças da empresa do 

Caso 4 traduzem-se na sua configuração estrutural da adhocracia, na adopção do 

trabalho em equipas semi-autónomas, isto é, que concebem e executam o trabalho. A 

empresa do Caso 4 também se distingue das empresas do sector automóvel pelo 

emprego de trabalhadores com elevados níveis de escolaridade e pelo recurso à 

contratação precária.  

 

Quanto à formalização dos processos de trabalho e ao discurso da empresa, as três 

empresas pertencentes ao sector da indústria automóvel também apresentam mais 

semelhanças entre si do que com a empresa de elevada intensidade de 

conhecimento. Apesar de haver algumas diferenças no grau de formalização dos 

processos e normas de trabalho, constata-se que as empresas pertencentes ao sector 

da indústria automóvel apresentam um grau maior de formalização do que a empresa 

de elevada intensidade de conhecimento. Comparando as três empresas do sector da 

indústria automóvel constata-se uma maior formalização das práticas na empresa do 

Caso 3 (transportes e logística) do que na empresa dos Casos 2 e 1. O maior grau de 

formalização na empresa do Caso 3 parece estar associado à sua dimensão (Kok et 

al., 2003; Kotey e Slade, 2005; Kotey e Sheridan, 2004; Claus, 2003) associada à 

configuração estrutural da burocracia-mecanista. A empresa do Caso 2 apresenta um 

grau maior de formalização do que a empresa do Caso 1. O maior grau de 

formalização na empresa do Caso 2 parece estar associado ao facto de ser uma 

empresa multinacional, que tenta impor o seu modelo para preservar a sua identidade, 

bem como devido às características inerentes à sua origem nacional (japonesa), que 

preconizam o colectivismo (Hofstede, 1997) e o “compromisso normativo” (Meyer e 

Allen, 1997). O menor grau de formalização na empresa do Caso 1 prende-se com as 

características de empresa familiar do tipo conjugal (Guerreiro, 1996), nomeadamente, 

a elevada discricionariedade decorrente da centralização do poder no empresário.  

 

As empresas dos Casos 1, 2 e 3 apresentam um conjunto de artefactos culturais 

semelhantes com um discurso isomórfico, que se caracteriza pela orientação para o 

cliente e para a Qualidade. Este discurso reflecte as principais razões que levam à 

formalização das normas e processos de trabalho, isto é, reflecte os tipos de 

isomorfismo (competitivo e institucional) que modelam as práticas organizacionais. A 
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empresa do Caso 4 diferencia-se das três empresas pertencentes ao sector da 

indústria automóvel pela preconização da fraca formalização dos processos de 

trabalho e pela promoção da criatividade e inovação. O discurso da empresa do Caso 

4 transmite um sistema de valores do tipo elitista-carismático (Wiener, 1988), que se 

centra na superioridade da empresa face ao meio, divulgada como uma empresa 

global, inovadora e de sucesso, e pela focalização no papel do fundador como 

“mentor” e mobilizador desse sucesso.  

 

 

7.2. Caracterização da Função RH 

 

A empresa do Caso 1 diferencia-se das empresas dos outros Casos porque é a única 

que não possui um DRH. Possui uma secção de RH, subordinada formalmente à 

Direcção Administrativo-financeira com a subsecção de HST. Nas empresas dos 

Casos 2, 3 e 4 a função RH está estruturada num departamento autónomo (DRH). Nos 

Casos 2 e 3 os DRH encontram-se subordinados, respectivamente, ao Director Geral 

e à Direcção Comercial e de Planeamento e Projectos. Esta última é chefiada pelo 

Director Geral. Nos Casos 2 e 3, o DRH é uma função de apoio, sendo no último um 

serviço partilhado para o Grupo. No Caso 4, o DRH está subordinado à Direcção de 

Finanças e também tem uma função de apoio. 

 

Quanto ao número de pessoas afectas à função RH não se constatam grandes 

diferenças entre as quatro empresas. As empresas dos Casos 264 e 4 têm o mesmo 

número de pessoas afectas ao DRH –  três pessoas. Na empresa do Caso 1, em que 

as actividades no âmbito da GRH são desempenhadas por pessoas de diferentes 

secções e departamentos, estão afectas três pessoas à gestão administrativa de 

recursos humanos, havendo a participação dos membros do “Conselho de Gerência” 

na gestão mais técnica (ex. recrutamento e selecção, avaliação de desempenho). Na 

empresa do Caso 3 estão afectas mais pessoas – cinco pessoas ao DRH. Sublinhe-

se, no entanto, que no Caso 3 o DRH é um serviço partilhado para as duas empresas 

do Grupo, sendo que à empresa de transportes e logística estão directamente afectas 

quatro pessoas. 

                                                
64

 Formalmente o DRH tem também afecto a recepcionista, que se encontra fora das instalações da empresa. 
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Quanto à composição da secção ou DRH, em termos de sexo, constata-se que a 

função é feminizada com excepção da empresa do Caso 4. Na empresa do Caso 2, 

todos os membros do DRH são do sexo feminino. Nas empresas dos restantes Casos 

(1 e 3) existe predominância do sexo feminino, sendo a empresa do Caso 4 a única 

em que dois dos membros são do sexo masculino. A empresa do Caso 4 também é a 

única em que o responsável pela função é do sexo masculino. Relativamente à 

formação inicial dos membros que compõem o DRH ou que estão afectos à função, 

constata-se que nas empresas dos Casos 2 e 4 os membros estão mais habilitados. 

Todos os membros do DRH possuem licenciatura, predominando a licenciatura em 

Gestão de Recursos Humanos. Na empresa do Caso 3, apenas dois membros 

possuem diplomas do ensino superior, nomeadamente, a Directora (licenciatura) e a 

Técnica (bacharelato em GRH). Na empresa do Caso 1, penas um membro, a Técnica 

de HST, possui licenciatura em GRH.  

 

Quadro nº 5: Caracterização da função RH 

 Caso 1 Caso 2 Caso3 Caso 4 

Posicionamento 
Função RH 

Sem DRH / secção 
subordinada ao Dep. 
Administrativo-
financeiro 

DRH / órgão de 
apoio subordinado 
ao Director Geral 

DRH / serviço 
partilhado do Grupo / 
subordinado à 
Direcção Comercial 
e de Planeamento e 
Projectos e 

DRH / é uma equipa 
subordinada ao 
Departamento de 
Finanças 

Composição  do 
DRH / secção 

3 pessoas  

Predomínio do sexo 
feminino. 

3 pessoas 

Sexo feminino 

4/5 pessoas  

Predomínio do sexo 
feminino 

3 Pessoas 

Predomínio do sexo 
masculino 

Papel do 
responsável pela 
função RH 

(Tyson e Fell, 1986, 
Cit in Monks, 1996) 

Administrativa que 
assessora a 
Directora 
Adminsitrativo-
financeira 

 

“contracts manager” 

 

“contracts manager” 

 

“contracts manager 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os Directores de RH das empresas dos diferentes Casos apresentam diferenças no 

que respeita à experiência profissional. Nas empresas dos Casos 2 e 3 os 

responsáveis pela função RH possuem experiência profissional no sector de 

actividade, enquanto o responsável pela função RH na empresa do Caso 4 (mais 

jovem) possui pouca experiência profissional.  
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Constatam-se semelhanças relativamente ao papel dos responsáveis pela função RH 

nas empresas em que a função está estruturada num DRH. O papel dos responsáveis 

pode enquadrar-se no que Tyson e Fell (1986, Cit. in Monks, 1996) denominam de 

“contracts manager”, isto é, o papel de interpretação de acordos e de contratos, tendo 

como actividades principais resolver os problemas diários e aconselhar os gestores de 

linha, encontrando-se a função equiparada às outras funções de gestão. Na empresa 

do Caso 1, é formalmente responsável pela secção de RH uma administrativa que 

assessora a Directora Administrativo-financeira em algumas actividades da gestão 

administrativa de recursos humanos. 

 

 

7.3. Caracterização das práticas de GRH  

 

Existe um predomínio das práticas de gestão administrativa de recursos humanos nas 

quatro empresas, constatando-se uma tendência para a introdução de práticas de 

GRH mais técnicas. Esta evolução parece não ser alheia à evolução da função RH 

nas empresas, uma vez que a criação dos respectivos DRH é relativamente recente. 

As empresas pertencentes ao sector da indústria automóvel, Casos 1, 2 e 3, 

apresentam mais semelhanças entre si do que com a empresa do Caso 4. O 

isomorfismo deve-se, sobretudo, às necessidades de cumprir os requisitos da 

certificação da Qualidade e às exigências dos clientes deste sector, ou seja, estas 

práticas são modeladas por isomorfismo institucional e competitivo (DiMaggio e 

Powell, 1983).  

 

Quanto ao recrutamento e selecção, constata-se que os processos são 

tendencialmente mais estruturados nas empresas que possuem DRH (Casos 2, 3 e 4). 

As duas empresas que adoptam o modelo “lean”, nomeadamente, as dos Casos 2 e 3, 

são as que apresentam mais semelhanças nos processos de recrutamento e selecção. 

Ambas privilegiam como fonte de recrutamento as empresas de trabalho temporário e 

ambas distinguem a selecção das chefias da selecção dos operadores, sendo que 

para os primeiros é realizada uma entrevista de selecção em que participa o DRH. A 
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empresa do Caso 3 distingue-se, contudo, por privilegiar o recrutamento interno para 

as chefias. Os Casos 1 e 4 apresentam semelhanças no que respeita às fontes de 

recrutamento, uma vez que privilegiam ambos os contactos pessoais e as 

candidaturas espontâneas, no que respeita ao método de selecção, nomeadamente, a 

entrevista de selecção. Na empresa do Caso 4 a entrevista é mais estruturada, 

havendo maior participação das pessoas afectas à função RH.  

 

Quadro nº 6: Caracterização das práticas de GRH 

 Caso 1 Caso 2 Caso3 Caso 4 

Recrutamento 
e Selecção 

Recrutamento 
externo 
(conhecimentos 
pessoais / 
candidatura 
espontânea); 

Selecção: entrevista 
c/ a respectiva área 

Recrutamento externo 
(empresas de trabalho 
temporário); 

Selecção diferenciada: 
os operadores são 
seleccionados pela 
empresa de TT; os 
quadros são 
entrevistados pelo 
respectivo 
departamento e DRH 

Recrutamento interno 
para chefias (“job 
posting”); 
Recrutamento externo 
para operadores 
(empresas de trabalho 
temporário); 

Selecção diferenciada: 
os operadores são 
seleccionados pela 
empresa de TT; as 
chefias são 
entrevistadas pelo 
DRH 

Fonte: conhecimentos 
pessoais/candidatura 
espontânea; 

Selecção: entrevista 
de selecção com 
respectivo 
departamento e o 
DRH. 

Acolhimento e 
integração 

Pela secção RH / 
chefia / processo 
individual / estágio 
de integração 

Pelo DRH / processo 
individual e grupo / 
sessão em sala/visita 
guiada / integração 
pela chefia 

Pelo DRH / processo 
individual / integração 
pela chefia 

Pelo DRH / processo 
individual / integração 
pelo chefe de área 
(equipa) 

Avaliação de 
desempenho 

Instrumento único / 
fonte de avaliação é 
a chefia / sem 
feedback ao 
trabalhador: o 
processo é 
meramente 
administrativo.  

Instrumento único / 
fonte de avaliação é a 
chefia / entrevista de 
avaliação 

Instrumentos 
diferentes para 
“Quadros” e 
operadores / Quadros: 
avaliação pela chefia 
e auto-avaliação / 
Operadores: avaliação 
pela chefia / entrevista 
de avaliação 

Instrumentos 
diferentes para 
“chefes de equipa e 
membros da equipa / 
chefes: avaliação pela 
chefia; pares, 
subordinados e auto-
avaliação / 
trabalhadores: 
avaliação pela chefia / 
entrevista de 
avaliação 

Gestão de 
carreiras 

Sistemas de 
progressão de 
carreira 

Sistemas de 
progressão de carreira 

Não existe Plano de carreira em 
fase piloto 

Mecanismos 
formais de 

informação e 
participação 

Caixa de sugestões “Pequenos kaizes” / 
5´S / Círculos de 
Qualidade / Reuniões 
de Empresa / 
Reuniões com os 
delegados sindicais 

“workshops” a 
discussão dos 
procedimentos e 
objectivos alcançados 
/ Boletim Informativo / 
Reuniões com os 
delegados sindicais 

“wiki” (intranet) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Todas as empresas afirmaram possuir programas de acolhimento e integração. As três 

empresas pertencentes ao sector da indústria automóvel possuem Manual de 

Acolhimento e a empresa do Caso 4 possui um sistema de intranet. Os processos de 

acolhimento e integração nas quatro empresas são semelhantes, caracterizando-se 

por: (1) o acolhimento é realizado por um dos membros afectos à função RH; (2) a 

integração é realizada pela chefia da respectiva área/departamento; (3) o processo é 

individual. Apesar das semelhanças, constata-se que nas empresas dos Casos 1 e 2 

os processos de acolhimento e integração são mais estruturados. Na empresa do 

Caso 1, existe um estágio de integração com uma duração mínima de um ano. Na 

empresa do Caso 2, o processo está estruturado em etapas, incluindo uma sessão em 

sala e uma visita guiada pela empresa.  

 

Formalmente, todas as empresas possuem sistemas de avaliação de desempenho. 

Constatam-se algumas diferenças nos sistemas de avaliação de desempenho, que se 

devem mais às razões que levaram à sua criação do que às especificidades das 

empresas. Os sistemas de avaliação, nas quatro empresas, têm em comum: o 

prescreverem como fonte de avaliação a chefia directa e a fraca integração da 

avaliação de desempenho com as outras práticas de GRH. O sistema de avaliação de 

desempenho da empresa do Caso 1 distingue-se dos sistemas das outras empresas, 

porque é encarado como um processo meramente administrativo, para cumprir os 

requisitos da Qualidade.  

 

Nas empresas dos Casos 2 e 3 e 4, os sistemas de avaliação de desempenho têm 

como objectivo principal dar feedback ao trabalhador sobre o seu desempenho. Os 

sistemas, nestas empresas, são mais estruturados e têm em comum contemplar a 

entrevista de avaliação na etapa final do processo. Apresentam, também, um grau 

maior de integração com outras práticas de GRH. Os sistemas das empresas dos 

Casos 3 e 4 apresentam mais semelhanças entre si, comparativamente ao sistema da 

empresa do Caso 2. Enquanto o sistema da empresa do Caso 2 é um sistema 

transversal, em que o mesmo instrumento é aplicado a todos os trabalhadores, os 

sistemas de avaliação das empresas dos Casos 3 e 4 possuem instrumentos 

diferentes para avaliar as chefias ou chefes de equipa e os operadores ou membros 

das equipas. Nestas empresas, a avaliação das chefias pressupõem o recurso a 

outras fontes de avaliação, nomeadamente, a auto-avaliação (Casos 3 e 4) e a 



322 

 

avaliação pelos pares e subordinados (Caso 4). Embora nestas três empresas se 

preconize a integração da avaliação de desempenho com outras práticas, como a 

formação (Caso 2), a tomada de decisão sobre a renovação de contrato (Caso3) e 

com as remunerações e incentivos (Caso 2 e 3), sublinhe-se que os sistemas não se 

encontram consolidados como prática de GRH em nenhum dos Casos.  

 

A formação profissional nas empresas é pouco expressiva, sendo quase toda 

formação “on-the-job” e de curta duração. Contudo, na empresa do Caso 3 parece ter 

havido um maior investimento em formação, na sequência da introdução da 

organização do trabalho em equipa. Quanto à gestão de carreiras, as empresas dos 

Casos 1 e 2 possuem sistemas de progressão na carreira e na empresa do Caso 4 

existe um plano formal de gestão de carreiras, que se encontra numa fase piloto de 

aplicação. Na empresa do Caso 3 não existe gestão de carreiras. Quanto às políticas 

salariais, as empresas são semelhantes, prescrevendo práticas do tipo colectivistas. 

 

As empresas, em geral, revelaram possuir mecanismos formais e informais de 

informação e participação dos trabalhadores. Destacam-se nestes, o Manual de 

Acolhimento, da Organização e a página na internet, bem como as reuniões formais e 

informais nas áreas de trabalho. A colocação da ênfase na informação e participação 

parece não ser totalmente alheia, nas empresas do sector da indústria automóvel, aos 

requisitos da certificação da Qualidade. Também esta ênfase aprece não ser alheia ao 

discurso dominante da Gestão, uma vez que os mecanismos formais de informação e 

participação que, conjuntamente com a organização do trabalho em equipa e o 

trabalho enriquecido, são apresentados como práticas inovadoras de trabalho que 

garantem vantagens competitivas. 

 

Analisando as empresas dos quatro Casos, constata-se que as empresas dos Casos 1 

e 4 são as que possuem menos mecanismos de informação e participação. Na 

empresa do Caso 1, existe apenas uma caixa de sugestões, que funciona como mero 

artefacto cultural. Na empresa do Caso 4 existe a “wiki”, cujos conteúdos são 

construídos pelas respectivas áreas. As razões para a existência de menos 

mecanismos formais de informação e participação nestas empresas, prendem-se com 

os modelos organizacionais e/ou funcionamento das empresas. Na primeira, decorre 
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da elevada centralização do poder e fraca formalização, que são características das 

empresas familiares (Guerreiro, 1996; Claus, 2003), enquanto na segunda é 

consequência da defesa de uma cultura de fraca formalização associada à 

configuração estrutural da adhocracia e à organização do trabalho em equipas semi-

autónomas.  

 

As empresas dos Casos 2 e 3, que têm implementado o modelo “lean”, possuem 

maior número de mecanismos formais de informação e participação. 

Comparativamente à empresa do Caso 3, a empresa do Caso 2 possui um maior 

número de mecanismos formais de informação e participação. Os mecanismos formais 

nesta empresa exigem a participação obrigatória dos trabalhadores e enquadram-se 

no que é preconizado pelo modelo japonês, tendo como objectivo primordial garantir o 

“compromisso normativo” (Meyer e Allen, 1997). No Caso 3, apesar de haver menor 

número de mecanismos formais de informação e participação, esta parece estar mais 

estruturada e alargada ao nível operacional. Estes mecanismos, dos quais são 

exemplo os “workshops” sobre os processos e objectivos, surgem na sequência da 

introdução do trabalho em equipa e têm com o objectivo de garantir o empowerment 

(Spreitzer, 1996) dos chefes de equipa. 

 

A análise das práticas de GRH de cada empresa, em função dos factores específicos 

do contexto que as modelam, permite agrupá-las nos modelos de GRH referidos por 

Pichault e Schoenaers (2003), bem como aferir a conceptualização do capital humano 

(Lepak e Snell, 1999) que cada sistema de práticas tem subjacente. À luz destas duas 

abordagens, constataram-se mais semelhanças entre as empresas dos Casos 2 e 3 

do que entre estas e as empresas dos Casos 1 e 4. Nas empresas dos Casos 2 e 3, 

ambas com o modelo “lean”, os sistemas de GRH possuem características do modelo 

de codificação (Pichault e Schoenaers, 2003) e a conceptualização do capital humano 

é de baixo valor e singularidade, ou seja, enquadram-se no modelo de contrato do 

capital humano (Lepak e Snell, 1999). O sistema de codificação de GRH parece ser 

modelado por factores externos como a necessidade de formalização, para cumprir os 

requisitos da certificação da Qualidade e dos clientes do sector, e por factores internos 

ou organizacionais. Nos últimos, destacam-se a adopção do modelo “lean production”, 

que implica a estandardização e padronização do trabalho e as especificidades dos 

modelos organizacionais, nomeadamente na empresa do Caso 2, a tendência para a 
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importação do modelo japonês e do compromisso normativo” (Meyer e Allen, 1997), e 

na empresa do Caso 3, a dimensão e a configuração estrutural da empresa (Kok et al., 

2003; Kotey e Slade, 2005), que conduz a um maior grau de formalização das 

práticas. A adopção por ambas as empresas da filosofia just-in-time e do modelo 

“lean”, associada à tendência para o recurso à flexibilidade numérica ao nível 

operacional, enquadra estas empresas no modelo de contrato do capital humano 

(Lepak e Snell, 1999), que reflecte uma conceptualização do capital humano como de 

baixo valor e singularidade.  

 

Associada às suas características de empresa familiar e à natureza específica do 

trabalho, aprendido num contexto organizacional, a empresa do Caso 1 apresenta um 

modelo de práticas de GRH do tipo arbitrário (Pichault e Scboenaers, 2003), que se 

caracteriza pela fraca formalização e elevada discricionariedade, e uma modelo de 

desenvolvimento do capital humano (Lepak e Snell, 1999), que se pauta pela 

conceptualização do capital humano como de elevado valor e singularidade. Esta 

conceptualização do capital humano assenta na especificidade do trabalho que é 

aprendido em contexto organizacional e pela tendência para a fixação e 

desenvolvimento do pessoal na empresa, que é denunciada quer na elevada 

antiguidade quer nas características que levam a colocar a hipótese que estes 

trabalhadores possuem identidade de empresa e/ou de ofício (Dubar, 1997).  

 

Na empresa do Caso 4 predominam as características do modelo de valor (Pichault e 

Schoenaers, 2003), que enfatiza a focalização no endoutrinamento dos membros aos 

valores da empresa, e do modelo de aquisição do capital humano, que se caracteriza 

pela conceptualização do capital humano como sendo de elevado valor mas baixa 

singularidade. Modelam este sistema de práticas de GRH a configuração da estrutura 

adhocrática, a organização do trabalho em equipas semi-autónomas e o trabalho de 

conhecimento, que requerem mão-de-obra com elevadas qualificações e, 

consequentemente, apontam para uma lógica de gestão pela cultura. Este modelo 

também assenta nos valores de diferenciação da empresa e nas suas características 

de empresa jovem, que recorre ao emprego de trabalhadores jovens recém-

diplomados, com pouca experiência de trabalho, que são mais susceptíveis de 

socializar e/ou sujeitar-se a modelos de maior compromisso e menos individualizados, 

preconizados para este tipo de configuração estrutural. O modelo de aquisição do 
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capital humano (Lepak e Snell, 1999), isto é, a conceptualização do capital humano 

como sendo de elevado valor mas baixa singularidade, assenta na percepção de 

ganhos mútuos entre a empresa e os trabalhadores. Quanto à empresa, a opção por 

recorrer ao recrutamento externo de emprego de jovens diplomados parece estar 

associado à relação privilegiada que a mesma tem com estabelecimentos de ensino 

superior, ao seu posicionamento e visibilidade no mercado, o que lhe permite um 

acesso fácil a mão-de-obra qualificada, não sendo displicente a possibilidade que 

estes jovens lhe possibilitam de recorrer a subsídios para a sua contratação. No que 

respeita aos jovens, este vêem na empresa uma oportunidade de desenvolvimento 

e/ou alavanca de mobilidade profissional.  

 

 

7.4. As percepções dos trabalhadores sobre o trabalho 

 

As percepções dos respondentes sobre o trabalho nas quatro empresas (Casos) 

apresentam como principais factores diferenciadores a percepção do acesso à 

informação e do trabalho como enriquecido. As percepções sobre estas características 

do trabalho são modeladas pela organização do trabalho em equipa e pelas 

características sociográficas dos respondentes. Essas percepções são reflectidas na 

percepção de uma cultura de inovação. Estes factores são salientados nas diferenças 

entre as percepções dos respondentes dos Casos 2 e 4, que representam os Casos 

em que se constatam diferenças mais significativas (entre si) relativamente ao 

conjunto global das características do trabalho.  

 

As diferenças significativas constatadas nas percepções dos respondentes das 

empresas dos Casos 2 e 4 reportam para as diferenças nos modelos de organização 

do trabalho, nomeadamente, a organização do trabalho segundo o modelo “lean 

individualizado” (Godard, 2001), na empresa do Caso 2, e o modelo de organização do 

trabalho em equipas semi-autónomas, na empresa do Caso 4. Reportam, igualmente, 

para as diferenças na natureza do trabalho, nomeadamente, o trabalho com 

actividades no domínio das tarefas da montagem e o trabalho de conhecimento. Estas 

diferenças são modeladas e reforçadas pelas características sociográficas dos 

respondentes, que na empresa do Caso 2 são predominantemente do sexo feminino, 
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com baixos níveis de escolaridade, e na empresa do Caso 4, são predominantemente 

do sexo masculino, com escolarização superior. As diferenças na percepção sobre o 

acesso à informação e sobre o trabalho enriquecido, bem como a percepção sobre a 

chefia de apoio, são, também, reforçadas pelas diferenças nos modelos 

organizacionais. Relativamente aos últimos, salienta-se na empresa do Caso 2 a 

configuração da estrutura simples e a adopção de um modelo de GRH de codificação 

(Pichault e Schoenaers, 2003), que promove uma cultura colectivista e de elevada 

distância do poder (Hofstede, 1990), através do “compromisso normativo” (Meyer e 

Allen, 1997). Na empresa do Caso 4, salienta-se a configuração da estrutura da 

adhocracia e a adopção de um modelo de valor (Pichault e Schoenaers, 2003), que 

promove um sistema de valores elitista-carismático (Wiener, 1988), enfatizando a 

individualidade, a criatividade e a inovação. As diferenças nas percepções sobre as 

características do trabalho reflectem-se na percepção sobre uma cultura de inovação, 

sendo essa mais evidente no Caso 4. 

 

Quadro nº 7: Diferenças significativas entre Casos nas percepções dos trabalhadores 
sobre o trabalho 

Factores Diferenças significativas (Pvalue) Correlações significativas 

(Pearson Correlation) 

Trabalho enriquecido Entre os Casos 2 e 4 e entre os Casos 1 e 
2; não se constatam diferenças significativas 
entre o Caso 1 e 4, nem entre o Caso 3 e os 
outros Casos.  

Correlação positiva com a 
escolaridade e correlação negativa 
com o sexo 

Chefia de Apoio Não se constatam diferenças significativas 
entre os Casos. 

Médias das percepções nos Casos 1 e 2 
são abaixo da média global e nos Casos 3 e 
4 são acima da média global. 

Não existe correlação 

Acesso à informação Comunicação formal: entre o Caso 3 e os 
Casos 1 e 2. Não existem diferenças 
significativas entre os Casos 3 e 4. 

Comunicação Informal: não existem 
diferenças.  

Correlação positiva com a escola-
ridade, o vínculo contratual e o sexo;  

Correlação negativa com a 
antiguidade na empresa e a 
antiguidade na função.  

Impacto da Formação Não existem diferenças. Média do Caso 3 é 
a mais elevada e a do Caso 4 é a menor.  

Não existe correlação. 

Cultura de Inovação Entre os Casos 2 e 4 e entre cada um deles 
e os Casos 1 e 3. 

Com o trabalho enriquecido, a chefia 
de apoio e o acesso à informação 

Cultura de Regras Entre o Caso 3 e cada um dos outros Casos Não existe correlação 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do inquérito, 
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Os factores supra-citados salientam-se, também, quando se comparam os restantes 

Casos. No que respeita às características sociográficas, os respondentes dos Casos 1 

e 3 revelam semelhanças no grau de escolaridade e sexo. As diferenças nas 

percepções dos respondentes destes dois Casos revelam algum poder diferenciador 

da percepção do trabalho enriquecido na percepção de uma cultura de inovação. A 

maior percepção do trabalho como enriquecido dos respondentes do Caso 1 parece 

prender-se com o recurso, em algumas áreas, à multivalência, bem como com as 

especificidades do trabalho e a forma como os saberes são construídos na profissão e 

na empresa e a valoração social desses saberes. Parecem evidenciar estes aspectos, 

a elevada antiguidade na empresa e na função, que apontam para um modelo de 

desenvolvimento do capital humano (Lepak e Snell, 1999), bem como a hipótese de 

que estes respondentes possuam identidades de empresa e/ou de ofício (Dubar, 

1997). Enquanto na empresa do Caso 3, os respondentes se encontram subordinados 

à filosofia just-in-time e ao modelo “lean”, bem como a um modelo de contrato do 

capital humano (Lepak e Snell, 1999), que tendencialmente conduz à percepção de 

menor capacidade de desenvolvimento no trabalho.  

 

A análise das semelhanças e diferenças nas percepções dos respondentes dos Casos 

2 e 3, entre os quais existe uma percepção do trabalho enriquecido maior, mas não 

significativamente diferente no Caso 3, salienta o poder diferenciador de outros 

factores, como sejam, a percepção do acesso à informação e do sexo. Ambas as 

empresas adoptam o modelo “lean” e possuem modelos de codificação de GRH 

(Pichault e Schoenaers, 2003). Contudo, na empresa do Caso 3, existe uma 

percepção significativamente maior do acesso à informação, entendida como 

comunicação formal, e da chefia de apoio. Essas diferenças nas percepções parecem 

ter como factores diferenciadores as diferenças entre o modelo “lean individualizado” 

(Godard, 2001) e o modelo “lean”, com o trabalho em equipas com supervisão. A 

organização do trabalho em equipa emerge como factor diferenciador, quer da 

percepção de acesso à informação quer da percepção da chefia de apoio. A 

organização do trabalho em equipa também parece ter um efeito mais diferenciador na 

percepção do acesso à informação, comparativamente aos mecanismos formais de 

informação e participação, pois, os últimos existem em maior número na empresa do 

Caso 2. Outros factores que parecem reforçar as diferenças nas percepções, são o 

sexo e a natureza do trabalho. No Caso 3, ao contrário do Caso 2, os respondentes 

são predominantemente do sexo masculino e realizam actividades no domínio das 
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tarefas da maquinação e o trabalho é mais diversificado do que na empresa do Caso 

2, o que poderá eventualmente conferir uma percepção de maior desenvolvimento no 

trabalho. 

A organização do trabalho em equipa, que emerge como um factor modelador e 

diferenciador da percepção sobre o acesso à informação e da chefia de apoio, 

entendida como comunicação formal, parece reflectir-se na percepção de uma cultura 

de regras. O efeito da organização do trabalho em equipa, como diferenciador da 

percepção de acesso à informação e da chefia de apoio, parece explicar as diferenças 

entre as percepções dos respondentes das empresas dos Casos 1 e 3 nestes 

factores, bem como na percepção de uma cultura de regras. No Caso 1, a percepção 

baixa de acesso à informação e de uma cultura de regras, parecem estar relacionadas 

com a fraca formalização e o modelo arbitrário (Pichault e Schoenaers, 2003) que 

caracterizam esta empresa. A percepção de fraco acesso à informação parece, no 

Caso 1, ser reforçada pela elevada antiguidade na empresa e na função, dos 

respondentes deste Caso.  

 

A organização do trabalho em equipa parece, também, explicar as semelhanças nas 

percepções dos respondentes nas empresas dos Casos 3 e 4, no que respeita ao 

acesso à informação e à chefia de apoio, bem como em parte, a percepção de uma 

cultura de regras. Ambas as empresas possuem o trabalho organizado em equipa e 

ambas as empresas apresentam percepções elevadas nestes factores. Contudo, as 

diferenças no tipo de equipas e no trabalho realizado, associada às diferenças de 

escolaridade dos respondentes, parecem contribuir para as diferenças na percepção 

sobre o trabalho enriquecido, que é mais acentuada na empresa do Caso 4, e para as 

diferenças entre as duas empresas na percepção da chefia de apoio. No Caso 3, a 

organização do trabalho em equipa com supervisão enquadrada no modelo “lean” 

parece contribuir para uma maior percepção da chefia de apoio, comparativamente ao 

trabalho organizado em equipas semi-autónomas, na empresa do Caso 4. A 

organização do trabalho em equipa enquadrada num modelo de codificação (Pichault 

e Schoenaers, 2003) parece ser um dos factores que contribui para uma maior 

percepção de uma cultura de regras na empresa do Caso 3 
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7.5. A satisfação dos trabalhadores no trabalho 

 

Os respondentes dos Casos 3 e 4 estão, em geral, mais satisfeitos do que os 

respondentes dos Casos 1 e 2. Os respondentes dos Casos 3 e 4 estão mais 

satisfeitos, quanto à satisfação com a participação e desenvolvimento no trabalho e à 

satisfação com as relações interpessoais. Os respondentes do Caso 4, estão mais 

satisfeitos nos dois factores acima mencionados do que os respondentes do Caso 3, e 

menos satisfeitos do que os últimos, com a satisfação com a estabilidade no trabalho. 

Aliás, relativamente à satisfação com estabilidade no trabalho, os respondentes do 

Caso 1 são os únicos que se encontram satisfeitos com a estabilidade no trabalho, 

sendo essa diferença apenas significativa com a satisfação com a estabilidade no 

trabalho dos respondentes do Caso 2.  

 

As diferenças na satisfação dos respondentes dos diferentes Casos parecem reflectir 

os factores que contribuem para as diferenças nas percepções sobre o trabalho. A 

maior satisfação no trabalho, dos respondentes dos Casos 3 e 4, reflectem o efeito 

das práticas inovadoras de trabalho, como sejam, a organização do trabalho em 

equipa e a percepção do acesso à informação e de chefia de apoio na satisfação no 

trabalho, corroborando o efeito da cooperação e da clareza do papel e, 

consequentemente, a percepção do empowerment (Spreitzer, 1996; Walsh e Tseng, 

1998) no aumento da satisfação quer com a participação e desenvolvimento no 

trabalho quer com as relações interpessoais. 
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Quadro nº 8: Diferenças significativas entre Casos na satisfação sobre o trabalho 

Factores Diferenças significativas 
(Pvalue) 

Correlações significativas 

(Pearson Correlation) 

Satisfação com a participação e o 
desenvolvimento pessoal no 
trabalho 

Entre os Casos 1 e 2 em relação 
aos Casos 3 e 4. 

Não existem diferenças entre os 
Casos 1 e 2 nem entre os Casos 3 
e 4 

Correlação positiva com o trabalho 
enriquecido, acesso à informação, 
chefia de apoio, cultura de inovação, 
cultura de regras e a escolaridade. 

Correlação negativa com a antiguidade 
na empresa  

Satisfação com as relações 
interpessoais 

Não existem diferenças 
significativas. 

Médias mais altas (acima da 
média global) nos Casos 3 e 4. 

Correlação positiva com a chefia de 
apoio, cultura de inovação, o sexo, a 
escolaridade e o tipo de contrato 

Correlação negativa com a antiguidade 
na função 

Satisfação com a estabilidade no 
trabalho 

Entre os Casos 1 e 2 Correlação positiva com o trabalho 
enriquecido, o acesso à informação, 
cultura de inovação e a antiguidade na 
empresa 

Correlação negativa com a escolaridade 
e o vínculo contratual 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do inquérito por questionário. 

 

As diferenças na satisfação com a participação e desenvolvimento pessoal no trabalho 

dos respondentes do Casos 1, comparativamente aos dos Casos 3 e 4, revelam não 

só o efeito e/ou o poder diferenciador das práticas inovadoras de trabalho sobre a 

satisfação, mas também o menor poder diferenciador da percepção do trabalho 

enriquecido, enquanto factor isolado, sobre a satisfação. Estes resultados parecem 

corroborar os resultados obtidos por Morrison et al. (2005), que constataram que a 

satisfação depende da percepção da mobilização de competências no trabalho e que 

esta advém da percepção conjunta dos requisitos do trabalho e do controlo sobre o 

trabalho. Preconizam os autores, que a percepção da mobilização de competências 

aumenta quando o trabalho é organizado em equipas semi-autónomas.  

 

As diferenças constatadas também salientam o poder modelador das características 

sociográficos na satisfação no trabalho. Esse efeito parece ser mais evidente na 

satisfação com a estabilidade no trabalho, quando se compara a satisfação nos Casos 
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2 e 4, em que se constata que o vínculo contratual precário afecta mais as mulheres e 

tendencialmente os trabalhadores com menor grau de escolaridade e/ou percepção de 

mobilidade profissional. Estes resultados parecem corroborar, assim, os resultados 

obtidos por Graaf-Zijl (2005) e Green e Heywood (2008). Outras características 

sociográficas salientadas, são a antiguidade na função e na empresa, que parecem 

explicar a diminuição da satisfação com a participação e o desenvolvimento no 

trabalho e com as relações interpessoais no Caso 1, corroborando os resultados 

obtidos por Graaf-Zijl (2005). 

 

Em síntese, as diferenças na satisfação do trabalho parecem reflectir as diferenças 

nas percepções sobre as características do trabalho e a percepção de uma cultura de 

inovação. Essas diferenças reforçam o poder diferenciador das práticas inovadoras de 

trabalho sobre a satisfação, das quais se destaca a organização do trabalho em 

equipa, que viabiliza a percepção da chefia de apoio e do acesso à informação. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

Este trabalho teve como objectivo estudar as práticas de gestão de recursos humanos 

em empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica e as percepções 

dos trabalhadores sobre o trabalho. O sector é conceptualizado como um sector 

“societal” (Scott e Meyer, 1983), o que significa que pode abranger um conjunto de 

empresas com diferentes actividades, graus diferenciados de intensidade tecnológica 

ou mesmo classificadas como sendo de não intensidade tecnológica, mas que operam 

no mesmo domínio e estão sujeitas a um conjunto de procedimentos institucionais 

e/ou técnicos semelhantes, que influencia as suas opções estratégicas, estruturas e 

funcionamento.  

 

Aproveitando os múltiplos contributos teóricos, adoptou-se uma perspectiva de análise 

de contexto de forma a procurar captar os factores do contexto externo e interno que 

modelam as práticas de gestão de recursos humanos. Nesta perspectiva, o estudo das 

percepções dos trabalhadores, enquanto actores organizacionais que actuam sobre os 

contextos de trabalho, foi considerada como uma dimensão importante de análise para 

compreender as diferenças entre as práticas prescritas e as práticas efectivas de 

trabalho, bem como para compreender os efeitos dos diferentes modelos 

organizacionais e de gestão de recursos humanos sobre as percepções da “situação 

de trabalho” (Viallet, 1987, Cit Suleman, 1995).  

 

Do ponto de vista metodológico, a opção consistiu em realizar uma pesquisa 

exploratória, recorrendo à metodologia de estudo multi-caso. Esta permite analisar o 

fenómeno no seu contexto, integrando um conjunto diversificado de fontes de 
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informação de natureza qualitativa e quantitativa, apresentando-se como a mais 

adequada para captar a diversidade de factores e as ambiguidades que caracterizam 

este objecto de estudo. Seguindo os critérios teórico-metodológicos e de 

exequibilidade, foram seleccionadas quatro empresas para o estudo multi-caso. As 

empresas foram seleccionadas pela sua relevância teórica e não probabilística (Stake, 

1998; Eisenhardt, 1989), bem como pelo facto de terem sido aquelas que 

proporcionaram o acesso às fontes necessárias para garantir a concretização do 

trabalho de campo. Os critérios de exequibilidade prenderam-se, sobretudo, com o 

acesso aos trabalhadores, considerados uma fonte importante e indispensável para a 

concretização do objectivo do trabalho. Apesar de alguns constrangimentos impostos, 

no acesso aos trabalhadores, as quatro empresas foram as únicas que permitiram a 

aplicação do inquérito por questionário aos trabalhadores. Esses constrangimentos 

traduziram-se na utilização de uma amostra por conveniência, escolhida pelas 

empresas e limitada ao centro operacional.  

 

Das quatro empresas, três são empresas ligadas a sectores de elevada intensidade 

tecnológica e uma empresa ligada ao sector de elevada intensidade de conhecimento. 

As empresas ligadas a sectores de elevada intensidade tecnológica, nomeadamente, 

uma empresa de produção familiar, uma empresa de produção de origem japonesa e 

uma empresa de transportes e logística, podem ser enquadradas, na perspectiva de 

Scott e Meyer (1983), no mesmo sector “societal”, porque têm como principal cliente a 

indústria automóvel. A quarta empresa, é uma empresa de produção de software que 

se enquadra, segundo Rylander e Peppard (2005), na definição mais tradicional de 

empresa de elevada intensidade de conhecimento. 

 

Os resultados obtidos sugerem que o sector tem um efeito modelador sobre as 

práticas de gestão de recursos humanos. Constataram-se mais semelhanças entre as 

empresas ligadas ao sector da indústria automóvel do que entre estas e a empresa de 

elevada intensidade de conhecimento. O isomorfismo (DiMaggio e Powell, 1983) entre 

estas empresas parece ser maior ao nível das “teorias prescritas” do que das “teorias 

em uso” (Argyris, 1992). Isto é, apresenta-se como mais evidente ao nível dos 

artefactos culturais e/ou dos discursos do que ao nível das estruturas e dinâmicas 

organizacionais. O grau tendencialmente maior de semelhanças nos artefactos 

culturais do que nas práticas e/ou funcionamento das empresas, parece, em parte, 
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reflectir os factores que conduzem a esse isomorfismo. Os resultados sugerem que o 

isomorfismo decorre mais da necessidade de conformação com as disposições legais, 

os requisitos de certificação da Qualidade e, estritamente ligadas aos últimos, com a 

necessidade de resposta às exigências dos clientes do sector, do que uma tomada de 

decisão estratégica de alinhamento com o mercado. A conformação das empresas a 

estas exigências, através de um conjunto de respostas estandardizadas, sugere que 

esse isomorfismo é mais institucional, coercivo e mimético, do que competitivo.  

 

Na análise das semelhanças e diferenças entre as três empresas ligadas ao sector da 

indústria automóvel, constatou-se que as duas empresas que adoptam o modelo 

“lean” e a filosofia just-in-time, possuem modelos de gestão de recursos humanos 

mais semelhantes, que apoiam o mesmo modelo de conceptualização do capital 

humano. Os sistemas de práticas de gestão de recursos humanos destas duas 

empresas possuem características do modelo de codificação (Pichault e Schoenaers, 

2003). Este modelo, caracteriza-se pela formalização e sistematização das práticas de 

gestão de recursos humanos do tipo colectivo, e parece apoiar um modelo de contrato 

de capital humano (Lepak e Snell, 1999), que se caracteriza pela conceptualização do 

capital humano como de baixo valor e singularidade. Sugere isto, a tendência nas 

duas empresas para a dualização das práticas de gestão de recursos humanos, 

separando trabalhadores nucleares (Quadros) e periféricos (operadores), e para o 

recurso à flexibilidade numérica e contratual, no caso dos operadores.  

 

Na análise comparativa das empresas são sugeridos outros factores organizacionais 

que contribuem para as semelhanças entre estas duas empresas. Nestes, destaca-se 

a estruturação da função RH num departamento autónomo e o papel atribuído ao 

responsável pela função, bem como a qualificação dos profissionais à função. Nas 

duas empresas, a estruturação da função RH num departamento autónomo parece ser 

um dos factores que contribui, quer para a formalização e sistematização das práticas 

de gestão de recursos humanos, quer para a tendência que se verificou para a 

introdução de práticas de gestão de recursos humanos mais técnicas. Os resultados 

obtidos parecem, assim, corroborar as conclusões de Kok et al. (2003), Kotey e Slade 

(2005) e Kotey e Sheridan (2004). Associado à existência de um Departamento de 

Recursos Humanos, outro factor que parece ser relevante, é o papel atribuído pelas 

empresas ao responsável pela função. Constatou-se que o papel atribuído ao 
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responsável da função era semelhante nas duas empresas. Este, consiste na 

interpretação de acordos e contratos, na negociação e resolução dos problemas 

diários, bem como na criação e aplicação de um conjunto de instrumentos de gestão 

de recursos humanos, no âmbito da Qualidade. Enquadra-se no que Tyson e Fell 

(1986, Cit. in Monks, 1996) designaram de papel de “contracts manager”, 

encontrando-se a função equiparada às outras funções de gestão. A informação obtida 

sugere que a qualificação dos profissionais responsáveis pela função RH e dos 

profissionais afectos ao departamento, emergem como factores importantes na 

introdução de novas práticas de gestão de recursos humanos.  

 

O facto de as duas empresas serem empresas multinacionais, parece ser um factor 

que contribui para a modelação das práticas. Os resultados obtidos não são 

conclusivos sobre este factor. A informação obtida sugere que esse efeito é moderado 

e que existem diferenças entre as duas empresas. Apesar de a literatura preconizar 

que as multinacionais se adaptam aos países anfitriões, impondo um “modelo de 

companhia global” (Claus, 2003), nestas empresas foi defendida a autonomia, quer da 

filial quer da função RH, no que respeita à criação e implementação de práticas. O 

efeito da origem nacional da empresa parece ser mais evidente na empresa de 

produção de origem japonesa, quando comparada com a empresa de produção 

familiar. O modelo de codificação, na primeira, prende-se com os factores supra-

citados e em parte com a tentativa de importação do modelo japonês, que se traduz na 

formalização de um conjunto de práticas, como os mecanismos de informação e 

participação. Estes factores parecem sobrepor-se à influência da configuração de 

estrutura simples e ao facto de ambas as empresas serem do tipo familiar. Na 

empresa de produção familiar, leia-se portuguesa, predominam as características do 

modelo arbitrário, conforme preconizado por Pichault e Schoenaers (2003) para este 

tipo de configuração estrutural.  

 

Quanto ao conteúdo das práticas de gestão de recursos humanos, constatou-se que, à 

semelhança de outros estudos realizados sobre a situação portuguesa (Brandão e 

Parente, 1998; Parente et al., 2001), existe uma predominância da gestão 

administrativa de pessoal, com uma tendência para a adopção de práticas mais 

técnicas e de desenvolvimento do pessoal. Na empresa de produção familiar, as 

práticas de gestão de recursos humanos são predominantemente administrativas e as 
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práticas de natureza mais técnica são introduzidas como meros artefactos para 

cumprir os requisitos da certificação da Qualidade. Nas outras duas empresas, as 

práticas de gestão de recursos humanos são semelhantes. Contudo, constatou-se 

uma tendência para uma maior dualização das práticas e para a introdução de práticas 

de forma mais integrada na empresa que adopta o modelo “lean” com trabalho em 

equipas com supervisão, nomeadamente, a empresa de transportes e logística. Os 

resultados também sugerem que algumas diferenças nas práticas entre estas duas 

empresas decorrem da diferença entre a adopção do que Godard (2001) designa 

como modelo “lean individualizado”, isto é, o modelo “lean” com fraco recurso ao 

trabalho em equipa, e o modelo “lean” que pressupõe o trabalho em equipa com 

supervisão. Na empresa com o modelo “lean” constatou-se que a introdução do 

trabalho em equipa conduziu a um aumento do investimento na formação, incluindo 

formação comportamental, e à introdução de mecanismos de participação, bem como 

a processos de avaliação de desempenho das equipas. Sublinhe-se, que o 

investimento em formação nas empresas é pouco expressivo, sendo quase toda a 

formação do tipo de curta duração e “on-the-job”, imposta pelos clientes. 

 

A análise comparativa das empresas ligadas ao sector da indústria automóvel com a 

empresa de elevada intensidade de conhecimento, parece acentuar o efeito do sector 

na modelação das práticas de gestão de recursos humanos. Os resultados sugerem 

que a empresa de elevada intensidade de conhecimento se distingue das outras, não 

só por pertencer a outro sector, mas também porque a actividade que desenvolve não 

exige a sujeição a processos de certificação da Qualidade e/ou de estandardização e 

formalização das práticas. Esta empresa apresenta como semelhante às duas 

empresas com o modelo “lean”, a estruturação da função RH num departamento 

autónomo e o papel atribuído ao responsável pela função RH. Também apresenta 

semelhanças com a empresa de produção de origem japonesa, no que respeita às 

qualificações dos profissionais afectos ao departamento, sendo estes, contudo, menos 

experientes do que na empresa de produção. Distingue-se das outras empresas no 

modelo de gestão de recursos humanos e na conceptualização do capital humano. As 

práticas de gestão de recursos humanos da empresa possuem características que as 

enquadram no modelo de valor (Pichault e Schoenaers, 2003). Estas têm subjacente 

uma lógica de gestão pela cultura e caracterizam-se pela ênfase na socialização dos 

trabalhadores ao sistema de valores da empresa. O sistema de valores preconizado 

nos diferentes artefactos apresenta características de um sistema elitista-carimático 
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(Wiener, 1988), isto é, de superioridade da empresa como uma empresa global, 

inovadora e de sucesso e da adesão aos valores do fundador, o qual tem um papel de 

“mentor” e mobilizador do sucesso. Preconiza, também, a articulação entre o 

compromisso com a empresa e o respeito pela individualidade de cada membro.  

 

O modelo de valor parece sustentar um modelo de aquisição do capital humano 

(Lepak e Snell, 1999), segundo o qual, este é conceptualizado como de elevado valor 

mas baixa singularidade. Parecem evidenciar isso os requisitos do trabalho (elevadas 

qualificações) articulados com a opção da empresa em recorrer á contratação precária 

de trabalhadores jovens récem-diplomados, bem como uma certa tendência para o 

recurso à flexibilidade numérica. As relações simbióticas e do tipo utilitarista, 

preconizadas para este modelo, parecem assentar na projecção que a empresa tem 

no mercado e pela sua relação privilegiada com as instituições. Essa projecção 

permite à empresa atrair trabalhadores com este tipo de qualificações, e aos 

trabalhadores uma experiência de trabalho qualificante, numa empresa de referência 

para futura mobilidade profissional. Sublinhe-se, ainda, que de acordo com a 

informação obtida, o modelo de valor, assente numa configuração da estrutura 

adhocrática e na organização do trabalho em equipas semi-autonómas, bem como a 

fraca formalização dos processos (leia-se formalização por escrito), são uma opção 

estratégica da empresa, que percepciona a formalização como um entrave à 

criatividade e inovação que preconiza.  

 

Quanto ao conteúdo das práticas de gestão de recursos humanos, nesta empresa 

parece existir uma tendência para a adopção de práticas mais técnicas e para uma 

maior integração dessas práticas. Contudo, quando do estudo, a maioria dessas 

práticas (avaliação de desempenho, gestão de carreiras) estavam em fase piloto de 

aplicação. Verificou-se, no entanto, que o responsável pela função, apesar de assumir 

um papel semelhante aos responsáveis das duas empresas com DRH (“contracts 

manager”), a tomada de decisão sobre as práticas de gestão de recursos humanos 

nesta empresa era mais partilhada com as outras funções e/ou áreas da empresa. 

 

Os resultados sobre as percepções dos trabalhadores sobre as características do 

trabalho, entendido como a “situação de trabalho” (Viallet, 1987, Cit Suleman, 1995), 
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sugerem que os factores que contribuem para uma maior diferenciação das 

percepções são a percepção do acesso à informação e a percepção do trabalho como 

enriquecido. Sugerem, também, que essas percepções são modeladas pela 

organização do trabalho e pelas características sociográficas dos respondentes. As 

percepções sobre o acesso à informação e o trabalho enriquecido reflectem-se, 

também, na percepção de uma cultura de inovação. 

 

Na análise comparativa das quatro empresas, constatou-se que a percepção do 

trabalho enriquecido e a percepção do acesso à informação, entendida como a 

comunicação formal, são os factores que distinguem as empresas de produção de 

origem japonesa e de elevada intensidade de conhecimento que representam as 

empresas com mais diferenças estatisticamente significativas no que respeita às 

características do trabalho. A análise das percepções sobre o conjunto global das 

características do trabalho, nas três empresas ligadas ao sector da indústria 

automóvel, sugere que a organização do trabalho em equipa tem um efeito moderador 

sobre a percepção do acesso à informação e, embora menos significativo, sobre a 

percepção da chefia de apoio. Este efeito moderador da organização do trabalho em 

equipa é sugerido nas diferenças significativas sobre a percepção de acesso à 

informação, entre as duas empresas que possuem modelos de codificação e têm 

implementado o modelo “lean”, e nas diferenças na percepção da chefia de apoio. O 

efeito da organização do trabalho em equipa, na diferença da percepção do acesso à 

informação, entendida como a comunicação formal na empresa, parece ser reforçado 

pelo facto de a empresa com menor percepção de acesso (a empresa de produção de 

origem japonesa) possuir um maior número de mecanismos formais obrigatórios de 

informação e participação. Estes resultados, também parecem revelar as 

ambiguidades da importação do modelo japonês e do “compromisso normativo” 

(Meyer e Allen, 1997) para outros contextos.  

 

Os resultados também sugerem que a percepção do trabalho enriquecido tem uma 

influência significativa sobre a percepção de uma cultura de inovação, mas parece não 

ter influência sobre a percepção do acesso à informação. Esta influência é constatada 

pelas diferenças significativas entre a empresa de produção familiar e a empresa de 

transportes e logística com o modelo “lean”. Parecem contribuir para as diferenças na 

percepção do trabalho enriquecido, nas três empresas, os requisitos de trabalho, 
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nomeadamente, o recurso à multi-valência dos trabalhadores e o tipo de actividades 

(actividades no domínio das tarefas da maquinação e actividades no domínio das 

tarefas da montagem). Constatou-se, como esperado, uma percepção significativa-

mente mais elevada do trabalho enriquecido, nos trabalhadores que realizam trabalho 

que requer a multi-valência, bem como uma percepção mais elevada dos 

trabalhadores que realizam actividades no domínio das tarefas da maquinação. 

Relativamente aos últimos, os resultados parecem corroborar as conclusões de 

Parente (2004) sobre a possibilidade de este tipo de trabalho ser percepcionado como 

requerendo a mobilização de um conjunto mais diversificado de competências. Tal, 

parece ser reforçado pelo facto dos trabalhadores desta empresa (transportes e 

logística) trabalharem em equipa.  

 

O efeito moderador do trabalho em equipa, sobre as percepções dos trabalhadores 

sobre as características do trabalho, parece ser evidenciado nas diferenças não 

significativas, encontradas nas percepções dos trabalhadores das empresas de 

transportes e logística e de elevada intensidade de conhecimento. Isso parece indicar 

que o maior grau de formalização, na empresa de transportes e logística, articulado 

com a organização do trabalho em equipas, parece só traduzir-se numa maior 

percepção de uma cultura centrada nas normas e nos procedimentos, isto é, numa 

cultura de regras.  

 

As diferenças nas percepções sobre as características do trabalho parecem reflectir-se 

nas diferenças na satisfação no trabalho. Os trabalhadores das empresas que têm 

implementada a organização do trabalho em equipa, revelam maior satisfação com a 

participação e desenvolvimento no trabalho e com as relações interpessoais. Os 

trabalhadores da empresa de produção de origem japonesa, que desempenham 

actividades no domínio das tarefas da montagem, são os que se mostram menos 

satisfeitos, quer com a participação e desenvolvimento no trabalho quer com a 

satisfação das relações interpessoais. Analisando as três empresas ligadas ao sector 

da indústria automóvel, constatou-se que os trabalhadores da empresa com o modelo 

“lean individualizado” (Godard, 2001) se mostram menos satisfeitos que os 

trabalhadores da empresa com o modelo “lean”, em todas as dimensões da satisfação, 

nomeadamente, a satisfação: com a participação e desenvolvimento pessoal; com as 

relações interpessoais; com a estabilidade no emprego. E ainda, mais satisfeitos com 
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a satisfação com as relações interpessoais comparativamente aos trabalhadores da 

empresa de produção familiar. Este último resultado parece vir a corroborar a 

percepção, tendencialmente maior, da chefia de apoio da empresa com o modelo 

“lean individualizado”, comparativamente à outra empresa de produção. Os 

trabalhadores da empresa de produção familiar são os únicos que revelam uma 

satisfação acima da média com a estabilidade no trabalho.  

 

Os resultados sobre a satisfação revelam, também, que a percepção do trabalho 

enriquecido não se constitui como factor diferenciador suficientemente forte na 

satisfação sobre a participação e desenvolvimento no trabalho. Estes resultados 

parecem ser evidenciados nas diferenças significativas entre as empresas de 

produção familiar e a empresa de transportes e logística com o modelo “lean”. Os 

resultados parecem ser, em parte, corroborados pelas conclusões de Morrison et al. 

(2005). Os autores constataram que a satisfação depende da percepção da 

mobilização de competências no trabalho e que esta advém da percepção conjunta 

dos requisitos do trabalho e do controlo sobre o trabalho. Sublinhe-se, em parte, 

porque não foi possível compreender como e em que grau os trabalhadores 

multivalentes têm “poder” de controlo sobre o seu trabalho. Contudo, aqueles autores 

também preconizam que a percepção da mobilização de competências aumenta 

quando o trabalho é organizado em equipas semi-autónomas, o que parece explicar o 

poder reforçado da percepção do trabalho enriquecido, na empresa de elevada 

intensidade de conhecimento. 

 

Os resultados parecem, assim, sugerir que a adopção de práticas inovadoras de 

trabalho, que assentam sobre o trabalho em equipa e permitem a percepção do 

acesso à informação e da chefia de apoio, tem efeitos positivos na satisfação no 

trabalho. A percepção do acesso à informação, entendida como comunicação formal, 

articulada com a organização do trabalho em equipa, parece corroborar o que é 

preconizado sobre o efeito da cooperação e da clareza do papel na percepção do 

empowerment (Spreitzer, 1996; Walsh e Tseng, 1998) e no aumento da satisfação, 

quer com a participação e desenvolvimento no trabalho quer com as relações 

interpessoais. Contudo, importa referir que os resultados salientam que os efeitos das 

características do trabalho, ou situação de trabalho, sobre a satisfação no trabalho, 

são modelados pelas características sociográficas dos trabalhadores. Os resultados 
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obtidos evidenciam o efeito do sexo e da escolaridade sobre a satisfação na 

estabilidade no trabalho. As diferenças na satisfação entre as empresas de produção 

de origem japonesa e a empresa de elevada intensidade de conhecimento, sugerem 

que o vínculo contratual precário afecta mais as mulheres e tendencialmente os 

trabalhadores com menor grau de escolaridade e/ou percepção de mobilidade 

profissional. Estes resultados parecem corroborar os resultados obtidos por Graaf-Zijl 

(2005) e Green e Heywood (2008). Outras características sociográficas salientadas, 

são a antiguidade na função e na empresa, que parecem explicar a diminuição da 

satisfação com a participação e o desenvolvimento no trabalho e com as relações 

interpessoais na empresa de produção familiar, corroborando os resultados obtidos 

por Graaf-Zijl (2005). 

 

Concluindo, o presente estudo apresenta como contributos a identificação de um 

conjunto de factores organizacionais e da envolvente que modelam os sistemas de 

práticas de gestão de recursos humanos em empresas ligadas a sectores de elevada 

intensidade tecnológica, mais especificamente, ao sector da indústria automóvel. Os 

resultados obtidos sugerem que as práticas das empresas, neste sector, são 

adoptadas por processos de isomorfismo institucional do tipo coercivo e/ou mimético. 

Os factores que conduzem à adopção das práticas de gestão de recursos humanos 

“mais avançadas”, parece não emergirem de uma atitude mais pró-activa e/ou tomada 

de decisão de alinhamento estratégico com as exigências competitivas do mercado, 

mas com os requisitos de certificação da Qualidade. Os resultados sugerem que a 

conformação com estes requisitos conduz, tendencialmente, a uma evolução e 

legitimação da função RH nas empresas. Tal ideia é reforçada com o papel atribuído 

ao responsável pela função RH nestas empresas, bem como com as suas 

qualificações. Numa perspectiva mais optimista, coloca-se antecipadamente como 

hipótese, que estes processos podem eventualmente constituir-se como uma etapa 

evolutiva nas prioridades competitivas das empresas, conforme é preconizado por 

Bolwijn e Kumpe (1990). Os autores defendem que a qualidade só é conseguida após 

a consecução da eficiência, sendo esta um requisito básico para a consecução da 

flexibilidade.  

 

Estes processos, ao preconizarem a criação de um conjunto de artefactos culturais e a 

formalização de um conjunto de políticas e práticas que pressupõem a informação e a 
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participação dos trabalhadores, podem, eventualmente, contribuir para a percepção de 

uma maior clareza do papel (Spreitzer, 1996). Contudo, importa reiterar que os 

resultados obtidos neste estudo sugerem que o efeito destes mecanismos formais de 

participação é moderado pelas percepções das práticas reais ou diárias de trabalho. 

Assim , este parece enfatizar que o trabalho em equipa, que potencia a cooperação e 

entreajuda, é um factor importante na percepção de empowerment, mesmo em 

contextos em que o trabalho não é enriquecido. 

 

Por último, a constatação de uma tendência para a dualização das práticas de gestão 

de recursos humanos e para o recurso à flexibilidade numérica e contratual, quer nas 

empresas com o modelo “lean”, quer na empresa de elevada intensidade de 

conhecimento, ou seja, em empresas que conceptualizam o capital humano como 

sendo, respectivamente, de baixo valor e de elevado valor, parecem sugerir que os 

modelos de gestão de recursos humanos tendem a perpetuar uma lógica de mercado 

e de redução de custos de mão-de-obra e não de desenvolvimento do capital humano. 

Tal é conseguido através da adaptação dos seus modelos de gestão de recursos 

humanos, centrando-os mais nas normas e procedimentos ou mais nos valores, e nas 

características sociográficas dessa mão-de-obra. Dadas as limitações apresentadas a 

seguir, não foi possível, neste estudo, explorar melhor este aspecto, pois não foram 

estudadas as expectativas dos trabalhadores. 

 

 Limitações do estudo e pistas para novas investigações 

 

Importa referir algumas limitações que condicionaram os resultados obtidos. Estas 

podem ser divididas em dois tipos. O primeiro tipo, reporta para os constrangimentos 

que se encontraram na concretização do trabalho de campo. A grande limitação, 

prende-se com o acesso aos trabalhadores. A restrição do acesso a uma amostra por 

conveniência, escolhida pela empresa, que só incluiu trabalhadores do centro 

operacional, não se constitui aqui apenas como uma limitação, no que respeita à falta 

de representatividade das percepções dos trabalhadores das empresas sobre o 

trabalho, mas como uma limitação na compreensão mais holística dos modelos 

organizacionais, dos modelos de organização do trabalho e dos grupos 

socioprofissionais que compõem estas empresas. A falta de acesso aos trabalhadores 
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que compõem as diferentes componentes-chave (Mintzberg, 1995) da organização, 

não permitiu analisar a relação entre as percepções sobre o trabalho e os diferentes 

níveis de qualificação e diferentes tipos de trabalho realizados nas empresas.  

 

Outra limitação, que também se prende com os constrangimentos no acesso aos 

trabalhadores, foi não poder analisar as expectativas destes. Apesar de este se 

apresentar como factor mediador relevante, na análise das percepções sobre o 

trabalho, os indicadores para a análise das expectativas não foram incluídos no 

inquérito por questionário, porque o estudo das expectativas, ao implicar o confronto 

entre a situação de trabalho actual e a situação de trabalho ideal, foi considerado 

incómodo pelas empresas. Esta apresenta-se como uma limitação na explicação mais 

aprofundada sobre a relação entre as percepções sobre as características do trabalho 

e a satisfação no trabalho, bem como na compreensão das necessidades de 

desenvolvimento, conforme referidos por Hackman e Oldham (1980) dos diferentes 

grupos socioprofissionais.  

 

O segundo tipo de limitações prende-se com o próprio processo de investigação e da 

análise dos resultados, sugerindo pistas para novas investigações. Uma das limitações 

foi a juventude dos DRH nas empresas e o facto dos dados obtidos sobre a 

caracterização do pessoal se reportarem apenas a dois anos. Apresentam-se como 

uma limitação, por não permitirem compreender melhor a evolução da função RH nas 

empresas e as suas escolhas na adopção e implementação de práticas de gestão de 

recursos humanos e práticas inovadoras de trabalho. Esta limitação aponta para a 

pertinência de estudos longitudinais.  

 

Os resultados obtidos apontam, igualmente, para um aprofundamento de um conjunto 

de variáveis que emergiram como relevantes para explicar os sistemas de práticas de 

gestão de recursos humanos e os modelos organizacionais que os modelam. Os 

factores relevantes, a explorar em novas investigações, são a caracterização 

socioprofissional dos trabalhadores, as suas estratégias de actuação e a sua 

percepção de privação relativa e de justiça. Estes factores permitiriam compreender o 

papel dos diferentes actores na modelação das práticas de gestão de recursos 

humanos, conforme é sugerido por autores como Prahalad e Bettis (1986), Grant 
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(1998), Ginsberg (1990), Den Hartog et al. (2004), Paauwe e Boselie (2005b) e 

Boudreau et al. (2003). Permitiram, também, compreender as diferentes estratégias de 

actuação dos diferentes grupos socioprofissionais nas empresas e o modo como estes 

interpretam os sistemas de gestão de recursos humanos.  
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