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Capítulo 4 

- A relação entre flexibilidade e GRH -  

4.1. Introdução 

A ligação entre a problemática da flexibilidade no emprego e o movimento da GRH é 

íntima. Logo à partida, a flexibilidade aparece como um dos elementos distintivos da GRH, 

que faz dela um dos seus pilares (Mallon & Duberly, 2000). Em contrapartida, são 

identificadas contradições entre a noção de flexibilidade e os ditames da GRH. Por outro lado, 

a opção por diferentes estratégias de flexibilidade parece implicar determinadas escolhas na 

forma de gerir os recursos humanos. Contudo, são poucas as tentativas de teorizar 

detalhadamente sobre esta ligação de forma explícita e directa. A maioria dos autores tende a 

sugerir apenas de forma genérica o sentido dessa ligação, ou até a tomar como assumida a 

relação entre uma determinada estratégia de flexibilização e o correspondente sistema de 

gestão de recursos humanos, o que resulta em raras tentativas de teorização sobre esta relação. 

Na verdade, parece haver bem mais em comum entre a flexibilidade e a GRH do que a 

referida inter-ligação e inter-correspondência. A altura e o contexto em que os respectivos 

debates adquiriram posição de destaque foram os mesmos. Ambas as problemáticas sofrem da 

diversidade de acessões associadas aos conceitos envolvidos, com inerentes dificuldades de 

definição e conceptualização. As conotações políticas que lhes são imputadas também são do 

mesmo teor, bem como as críticas que lhes são apontadas, largamente coincidentes mesmo 

partindo de correntes distintas da literatura, específicas de cada área. Em relação a ambas as 

questões, parece haver uma especificidade europeia que torna os modelos norte-americanos 

desadequados.  

4.2. Pontos em comum entre a flexibilidade no emprego e a GRH 

4.2.1. No contexto de afirmação e desenvolvimento 

A ascensão dos temas da flexibilidade no emprego e da GRH parece ter sido propiciada 

pela confluência de um mesmo conjunto de factores (Blyton & Morris, 1992). O contexto de 

recessão económica e intensificação da concorrência internacional que se verificou por volta 

dos anos 80 fomentava o desenvolvimento e aceitação de novos padrões de organização, 

sobretudo dos que não se baseavam apenas no controlo de custos mas sim na qualidade e 
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noutros factores de carácter mais intangível (Hendry & Pettigrew, 1990). Assim, é possível 

constatar uma grande coincidência quanto aos factores que despoletaram tanto o maior 

interesse na flexibilidade no emprego como o surgimento da GRH. O aumento da 

concorrência internacional, com reflexos a nível de maiores volatilidade, imprevisibilidade e 

incerteza dos mercados, obrigou as empresas não só a reverem o paradigma da produção em 

massa em organizações burocráticas e a procurarem estruturas mais flexíveis (Piore & Sabel, 

1984; Atkinson, 1987; Blyton & Morris, 1992; Harrison & Kelley, 1993; Emmot & 

Hutchinson, 1998; Reilly, 1998), como as incitou também a pensar de forma mais estratégica 

e a explorar novas formas de criar vantagens competitivas, tais como a utilização estratégica 

de uma força de trabalho qualificada e empenhada (Hendry & Pettigrew, 1990; Guest, 1990; 

Schuler, 1990; Beaumont, 1993; Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995a; Storey, 1995). 

Concorrentemente, o clima de recessão económica que se vinha estabelecendo desde a 

crise do petróleo do início dos anos 70, e o correspondente aumento do desemprego, 

intensificou o debate acerca da questão da flexibilidade nos mercados de trabalho (Atkinson, 

1987; Hakim, 1990; Treu, 1992; Rubery & Wilkinson, 1994; Wilkinson & White, 1994; 

Brown, 1997a), assim como exigiu das empresas que conseguissem dos colaboradores que 

resistiam às vagas de despedimentos que dessem o seu melhor no sentido de melhorar a 

produtividade, a qualidade e a inovação (Guest, 1987 e 1989; Hendry & Pettigrew, 1990; 

Blyton & Morris, 1992; Dyer & Reeves, 1995; Storey, 1995; Becker & Gerhart, 1996). A 

concorrência das empresas japonesas, bem como o exemplo das suas práticas inovadoras de 

gestão, influenciaram tanto a promoção da flexibilidade na forma das empresas operarem 

(Pollert, 1988; Phillimore, 1989), como o novo modo de encarar a gestão das pessoas (Tichy, 

Fombrun & Devanna, 1982; Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; Blyton & Turnbull, 

1992; Beaumont, 1993; Legge, 1995a). Como resposta à recessão e à intensificação da 

concorrência internacional, muitos governos viram na desregulamentação e na liberalização a 

melhor forma de promover a flexibilidade no mercado de trabalho para resolver o problema 

do desemprego e da competitividade (Atkinson, 1987; Blyton & Morris, 1992; Rojot & 

Tergeist, 1992; Treu, 1992; Blyton & Martinez-Lúcio, 1995; Brown, 1997a; Matusik & Hill, 

1998). A crescente desregulamentação dos mercados é igualmente apontada como tendo 

facilitado a introdução na gestão das empresas de inovações como as propostas pela GRH 

(Guest, 1987; Blyton & Morris, 1992; Keenoy & Anthony, 1992; Legge, 1995b). Esta 

tendência esteve associada a um clima político dominante de direita, que favorecia a 

promoção de políticas de emprego orientadas para a flexibilização (Pollert, 1988; Treu, 1992; 

Procter, Rowlinson, McArdle, Hassard & Forrester, 1994; Rose, 1994; Rubery & Wilkinson, 

1994; Blyton & Martinez-Lúcio, 1995) e incentivava o managerialismo , o individualismo 
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empreendedor e a autonomia/autoridade das empresas na gestão dos seus recursos (Guest, 

1987; Keenoy & Anthony, 1992; Kerfoot & Knights, 1992; Rose, 1994; Legge, 1995a; 

Ezzamel, Lilley, Wilkinson & Willmott, 1996). Paralelamente, verificou-se um progressivo 

recuo do movimento sindical que favoreceu tanto o desenvolvimento nas empresas da 

flexibilidade funcional e numérica a que os sindicatos tradicionalmente se opunham 

(Atkinson & Gregory, 1986; Pollert, 1988; Blyton & Morris, 1992; Davis-Blake & Uzzi, 

1993; Rose, 1994; Blyton & Martinez-Lúcio, 1995; Croucher & Brewster, 1998; Rosenberg 

& Lapidus, 1999; Heery & Abbot, 2000), como o avanço da abordagem unitarista e 

individualista da GRH (Kochan & Capelli, 1984; Guest, 1987; Storey, 1989; Hendry & 

Pettigrew, 1990; Blyton & Morris, 1992; Beaumont, 1993; Gallie, Felstead & Green, 2001). 

A aplicação de novas tecnologias de informação e de comunicação às operações das 

empresas foi mais um factor a contribuir simultaneamente para a necessidade de uma força de 

trabalho mais flexível e adaptável ao funcionamento das organizações, ele próprio mais 

flexível (Atkinson, 1987; Hakim, 1990; Blyton & Morris, 1992; Lloyd & Rawlinson, 1992; 

Rojot & Tergeist, 1992; Howard, 1995; Rothwell, 1995; Matusik & Hill, 1998; Tregaskis, 

Brewster, Mayne & Hegewisch, 1998), e para a necessidade de desenvolver novas formas de 

gerir essa força de trabalho mais qualificada e mais exigente em termos de autonomia, 

responsabilidade e desenvolvimento (Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; Schuler, 1990; 

Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995a; Rothwell, 1995; Gallie, Felstead & Green, 2001). 

Finalmente, verificaram-se mudanças do lado da oferta do mercado de trabalho no 

sentido de se combinar a maior exigência de uma mão-de-obra qualificada e escassa com o 

aumento da participação feminina, do desemprego e da insegurança, proporcionando 

condições propícias à promoção por parte das empresas, e à aceitação por parte dos 

trabalhadores, de formas menos típicas de emprego (Blyton & Morris, 1992; Rojot & 

Tergeist, 1992; Kochan, Smith, Weels & Rebitzer, 1994; Rubery & Fagan, 1994; Gallie, 

1996; Tregaskis, 1997; Hipple, 1998; Reilly, 1998; Tregaskis, Brewster, Mayne & 

Hegewitch, 1998; Purcell, 2000). Por outro lado, essas mesmas condições encorajavam a 

procura por parte das empresas de alternativas aos modelos de gestão das pessoas baseados no 

controlo, ao mesmo tempo que garantiam a conformidade dos empregados com essas 

iniciativas da gestão (Walton, 1985; Guest, 1987; Schuler, 1990; Blyton & Morris, 1992; 

Legge, 1995a; Emmot & Hutchinson, 1998).  

4.2.2. Nas fragilidades ao nível teórico e metodológico 

Para além de se desenvolverem a partir de um mesmo conjunto de factores, as 

problemáticas da flexibilidade no emprego e da GRH partilham uma quantidade assinalável 
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de dificuldades do ponto de vista teórico e metodológico. 

A afirmação da GRH como teoria de gestão conhece algumas dificuldades, sendo desde 

logo identificados problemas com a sua definição, com a ambiguidade da linguagem utilizada 

e com a diversidade de significados atribuída aos conceitos empregues (Blyton & Turnbull, 

1992; Legge, 1995b; Storey, 1995; Keenoy, 1997). Estes problemas de (in)definição são 

evidenciados pelo extenso debate que dominou a literatura nos anos 90 (Legge, 1989e 1995b; 

Keenoy & Anthony, 1989; Storey, 1989; Noon, 1992; I. Clark, 1993) sobre o que é a GRH e 

que características ou elementos a tornam distintiva em relação à tradicional gestão do pessoal 

ou a outras propostas. Também os elementos que eventualmente constituem a GRH sofrem de 

problemas de definição. Por exemplo, a questão da cultura organizacional é uma das mais 

debatidas, não só quanto à sua definição, mas sobretudo quanto à capacidade, quer da GRH 

quer da gestão de topo da empresa, de a influenciar num determinado e desejado sentido 

(Ogbonna, 1992; Whipp, 1992; Ogbonna & Whipp, 1999). Legge (1995b) também discute a 

noção de empenhamento e realça a indefinição quanto a quem ou o quê se pretende que os 

trabalhadores estejam empenhados. Noon questiona o estatuto de teoria da GRH (Noon, 

1992), I. Clark (1993) refere-se à confusão encontrada nas propostas de GRH entre a 

descrição, a prescrição e a previsão, enquanto Keenoy & Anthony (1992) não têm qualquer 

reserva em considerarem-na uma ideologia. 

Do lado da flexibilidade, Pollert (1988) identifica precisamente a mesma mistura 

problemática de descrição, prescrição e previsão no modelo da firma-flexível proposto por 

Atkinson (1984 e 1987), considerando que o modelo sofre de uma série de debilidades e 

ambiguidades metodológicas. Os conceitos de núcleo e periferia são mal definidos, as 

diferentes categorias de flexibilidade apresentadas não são mutuamente exclusivas e nem 

sempre são fáceis de distinguir, e as relações propostas entre estas categorias de flexibilidade 

e aqueles segmentos da força de trabalho parecem não bater certo com a realidade. Pollert 

reduz o modelo a uma manobra jornalística e a uma espécie de futurologia, reconhecendo-lhe, 

no entanto, a potencialidade de se tornar uma self-fulfilling prophecy (Pollert, 1988: 301). 

As dificuldades que se colocam à definição do próprio conceito de flexibilidade são, 

aliás, amplamente reconhecidas (Blyton & Morris, 1992; Mayne, Tregaskis & Brewster, 

1996; Reilly, 1998). O termo é aplicado em relação a uma grande diversidade de situações e 

actuações de gestão (Hill, 1991; O Reilly, 1992a) e é usado por diferentes teorias em 

disciplinas distintas (Tregaskis, Brewster, Mayne, & Hegewisch, 1998). A utilização de 

linguagem carregada de conotações ora positivas (ex: adaptabilidade, o movimento ou a 

mudança...) ora negativas (ex: precariedade, insegurança, atípicidade...) é frequentemente 

discutida em relação ao tema da flexibilidade (Atkinson, 1987; Laflamme, 1989; Hunter, 
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McGregor, MacInnes & Sproull, 1993; Legge, 1998a), e reflecte tanto a falta de precisão 

teórica que caracteriza a investigação nesta área como a carga ideológica que lhe está inerente 

(Legge, 1998a; Felstead & Jewson, 1999). 

Por outro lado, são identificadas contradições internas entre alguns elementos de cada 

questão. Na flexibilidade, a contradição básica, mais detalhadamente explorada no ponto 

3.3.2., centra-se em torno do contraponto entre a flexibilidade funcional e a flexibilidade 

numérica (Blyton & Morris, 1992; Blyton & Turnbull, 1992; Treu, 1992; Legge, 1995b; 

Brown, 1997b). Mas outras potenciais incompatibilidades são identificadas, por exemplo, 

entre a flexibilidade funcional e a flexibilidade financeira (Legge, 1995b; Brewster, 1998). 

Em relação à GRH, diferentes contradições são apontadas entre e dentro das várias metas da 

GRH (ver ponto 2.4.2.). Para além da contradição fundamental que decorre do conflito de 

interesses entre quem procura e quem oferece a mercadoria trabalho na relação de emprego 

inserida num sistema capitalista (Legge, 1989; Ezzamel, Lilley, Wilkinson & Willmott, 1996; 

Guest, 1999), a GRH é também afectada pelas dificuldades inerentes aos próprios conceitos 

da integração estratégica, do empenhamento ou da flexibilidade. Potenciais conflitos são 

ainda identificados entre o individualismo e o trabalho em equipa, entre a cultura 

organizacional e a integração estratégica, a flexibilidade e o empenhamento, a qualidade e a 

flexibilidade, a flexibilidade e a cultura organizacional (Blyton & Morris, 1992; Blyton & 

Turnbull, 1992; Legge, 1989 e 1995b; Ogbonna, 1992; Ezzamel, Lilley, Wilkinson & 

Willmott, 1996).  

4.2.3. Nas críticas quanto ao seu conteúdo teórico 

Também em relação aos comentários e apreciações críticas que as duas problemáticas 

suscitam há um paralelismo notável. Logo à partida, tanto os críticos da flexibilidade como os 

da GRH contestam que as propostas contenham qualquer novidade significativa. Os cépticos 

da GRH afirmam que a sua proliferação não passa de um renomear dos velhos departamentos 

de Pessoal, das disciplinas leccionadas nas Universidades e dos respectivos manuais, sendo o 

seu conteúdo o mesmo de sempre (Legge, 1989 e 1995b; Noon, 1992; Sisson, 1993). Se 

alguma novidade há, então ela não está no conteúdo das propostas da GRH, mas apenas no 

facto dessas propostas estarem a ser levadas mais a sério pelos gestores de topo nas empresas 

(Storey, 1989; Legge, 1995b). Legge (1995b: 36) concluiu mesmo que a GRH não passaria de 

vinho velho em garrafas novas . 

Vinho velho em garrafas novas é também a expressão usada por MacInnes (1988: 13) 

em relação ao modelo da firma-flexível proposto por Atkinson (1984 e 1987), e aos acordos 

de flexibilidade que as empresas tentavam negociar com os sindicatos nos anos 80. Em 
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relação a estes, o autor encara-os como meras tentativas de substituir as anteriores e esgotadas 

negociações de produtividade. Quanto ao modelo da firma-flexível, MacInnes argumenta que 

as empresas sempre tentaram atrair e reter trabalhadores qualificados e escassos no mercado, 

e que esses trabalhadores e os sindicatos que os representam sempre tentaram acordar com os 

empregadores formas de os distinguir, enquanto nucleares, da restante força de trabalho 

desorganizada e periférica. Por outro lado, o emprego precário sempre foi o preferido na 

contratação dos trabalhadores menos qualificados (MacInnes, 1988). Pollert (1988), por seu 

lado, acrescenta que, apesar do discurso da flexibilidade se apresentar como uma nova 

estratégia de utilização da mão-de-obra, o seu sucesso será antes função da sua falta de 

novidade, uma vez que se limita a reproduzir o modelo japonês de organização da produção e 

de estruturação do mercado de trabalho, ligando-o à gestão estratégica proveniente dos 

EUA (Pollert, 1988). Do ponto de vista teórico, a proposta central do modelo da firma-

flexível também não parece ser inédita. Loveridge (1983) descreve a segmentação do mercado 

de trabalho específico de cada empresa avançado por Mok em 1975, que identifica os sectores 

primário interno, primário externo, secundário interno e secundário externo 1 . Loveridge 

prossegue afirmando que Mok, tal como outros economistas sociais radicais, vê a existência 

do sector secundário externo como essencial à estabilidade dos trabalhadores no sector 

primário. Loveridge explica então que os trabalhadores do sector secundário externo, que 

detêm competências mais ou menos universais e fáceis de adquirir, asseguram o trabalho 

periférico da empresa durante períodos de crescimento estável, sendo os primeiros a ser 

racionalizados em alturas de recessão económica. Desta forma, os trabalhadores 

nucleares da empresa são mantidos no emprego. Note-se que as estas expressões são 

exactamente as utilizadas por Loverige. Parece então que nem os conceitos nem o vocabulário 

utilizado por Atkinson são, de facto, novos na literatura. 

                                                          

 

1 Loveridge (1983) revê as categorias de mercado de trabalho específico a uma organização definidas por 

Mok em 1975, resultantes do cruzamento entre a dimensão que distingue entre o mercado de trabalho primário e 

o mercado de trabalho secundário (ver ponto 3.4.1.) e a dimensão que opõem a decisão de internalizar ou 

externalizar o emprego. Assim, o sector primário interno enquadra os empregados que detêm competências 

flexíveis mas específicas à organização e conseguem remunerações de longo-prazo através de carreiras internas 

asseguradas; o sector primário externo agrupa os indivíduos com conhecimento especializado mas genérico 

(comercializável), e que se movimentam fácil e frequentemente entre empresas; num sector secundário interno 

encontram-se os trabalhadores sem remunerações previsíveis e asseguradas na organização uma vez que não têm 

carreiras internas formalmente definidas, embora detenham competências específicas à organização; finalmente, 

o sector secundário externo é o que enquadra os indivíduos que possuem competências manuais universais e 

facilmente adquiridas, que constituem a periferia do emprego numa organização, assegurando o crescimento 

estável, mas sendo racionalizado ao primeiro sinal de recessão (Loveridge, 1983).  
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Outra fonte de polémica comum às duas problemáticas é o forte pendor ideológico de 

que se revestem. A colagem aos interesses dos empresários e a conotação com os interesses 

políticos da direita neo-liberal são imputados tanto aos modelos que promovem a flexibilidade 

(Pollert, 1988; Allen & Henry, 1996; Legge, 1998a; Rosenberg & Lapidus, 1999; Heery & 

Salmon, 2000) como aos de GRH (Keenoy & Anthony, 1992; Kerfoot & Knights, 1992; 

Rose, 1994; Legge, 1995b; Keenoy, 1997). O mesmo acontece em relação ao posicionamento 

de ambos face aos sindicatos. A GRH é, não raras vezes, acusada de anti-sindicalista (Legge, 

1989; Keenoy & Anthony, 1992; Noon, 1992; Beaumont, 1993; Boxall, 1993; Rose, 1994; 

Rubery, 1994; Kochan & Cappelli, 1999), enquanto o avanço da flexibilidade é identificado 

como consequência, tanto como causa, do enfraquecimento do poder negocial dos sindicatos 

(Atkinson & Gregory, 1986; Pollert, 1988; Blyton & Morris, 1992; Rose, 1994; Blyton & 

Martinez-Lúcio, 1995; Croucher & Brewster, 1998; Rosenberg & Lapidus, 1999; Heery & 

Abbot, 2000). A utilização de uma linguagem seleccionada e sugestiva, mas ao mesmo tempo 

ambígua e imprecisa, na construção de retóricas persuasivas é identificada no discurso da 

GRH (Keenoy & Anthony, 1992; Vaughan, 1994; Legge, 1995b; Keenoy, 1997), tal como na 

discussão sobre a flexibilidade (Pollert, 1998; Hunter, McGregor, MacInnes & Sproull, 1993; 

Legge, 1998a; Guest, 1997b; Felstead & Jewson, 1999). 

Mais ainda, essas retóricas são criticadas por não passarem disso mesmo, e pelo facto 

das projecções e conjecturas das propostas teóricas parecerem nem sempre encontrar reflexo 

na prática das empresas. A teoria é criticada por andar à frente da prática tanto no caso da 

GRH (Guest, 1991; Blyton & Turnbull, 1992; Beaumont, 1993; Legge, 1995b; Keenoy, 1997) 

como no caso da flexibilidade (Pollert, 1988; Marginson, 1989; Hakim, 1990; Blyton & 

Morris, 1992; Hunter, McGregor, MacInnes & Sproull, 1993; Rose, 1994).  

Finalmente, em relação a ambas as questões é realçada a especificidade do contexto 

europeu (em especial da Europa continental) em relação ao americano (ou anglo-saxónico), 

que torna desadequadas as análises mais correntes e maioritariamente originárias dos EUA. 

Apesar de não se poder assumir uma homogeneidade entre todos os países (Guest, 1997b; 

Brewster & Tregaskis, 2001), identificam-se na Europa ocidental características comuns que a 

distinguem, por exemplo, dos EUA. O papel mais interventivo do Estado na economia, a 

consequente maior regulamentação dos mercados de trabalho, a legitimidade conferida aos 

sindicatos e a tradição da negociação colectiva e consensual condicionam de forma decisiva 

tanto as estratégias de flexibilidade seguidas pelas empresas (Morley, Brewster, Gunnigle & 

Mayrhofer, 1996; Farnham, 1997; Gooderham & Nordhaug, 1997) como a própria abordagem 

à gestão de recursos humanos (Guest, 1990 e 1991; Brewster & Bournois, 1991; Whipp, 

1992; Brewster, 1995; Paauwe, 1996). 
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4.3. A flexibilidade como parte dos modelos de GRH 

4.3.1. A flexibilidade inerente à GRH 

Apesar de não ser destacada em todas as conceptualizações da GRH, a flexibilidade é 

encarada por muitos dos teóricos da GRH como um dos elementos que a constituem, de uma 

forma ou de outra. Já Walton (1985), um dos precursores do movimento da escola de 

Harvard, identificava o desenvolvimento de funções mais flexíveis como uma das 

características daquilo a que chamou de estratégia de empenhamento. Nesta abordagem, as 

funções são concebidas de forma mais abrangente, combinando o planeamento e a 

implementação, e prevê-se que as responsabilidades das pessoas evoluam à medida que 

mudam as exigências do trabalho. As equipas são vistas como a unidade preferencial de 

avaliação do desempenho, mais que os indivíduos. A rotação dos trabalhadores pelas várias 

funções também é esperada como uma forma de promover o desenvolvimento das pessoas e 

de melhorar o seu entendimento do negócio. Em suma, todo o empregado a tempo inteiro é 

um gestor (op. cit.: 79). 

Esta linha é continuada por diversos autores. Mahoney & Deckop (1986) apontavam 

como diferença entre a tradicional gestão do pessoal e a emergente GRH uma evolução no 

conceito de cargo (job) no sentido de se tornar menos fixo e bem definido e de perder 

centralidade. Em vez disso, crescia a importância do trabalho em grupo, modalidade 

frequentemente enquadrada no rol dos meios usados no âmbito da flexibilidade (Guest, 1991; 

O Reilly, 1992b; Jarvenpaa & Ives, 1994; Kochan & Dyer, 1995; Horwitz & Smith, 1998). 

Também Storey (1992, 1994 e 1995) considera que o aumento da flexibilidade entre funções 

é uma das iniciativas-chave da GRH, constituindo a reestruturação e o redesenho das 

funções alavancas-chave que permitem a devolução das responsabilidades e o 

empoderamento (empowerment) dos trabalhadores. Paauwe (1996), por seu lado, coloca a 

flexibilidade a par da eficácia, da eficiência, da qualidade e da inovação como exigências 

impostas à GRH pelas pressões estratégicas do produto, do mercado e da tecnologia. 

É na conceptualização de Guest (1987, 1989a e 1989b) que a flexibilidade ganha maior 

destaque, constituindo uma das quatro metas da GRH, a par da integração estratégica, da 

qualidade e do empenhamento. Segundo Guest (1989a), a meta da flexibilidade conjuga a 

procura de flexibilidade na estrutura organizacional 

 

que deve ser orgânica, descentralizada, 

adaptável e receptiva à inovação 

 

e o desenvolvimento da flexibilidade funcional 

 

ou seja, 

um desenho das funções baseado no enriquecimento de funções, nos princípios do trabalho 

em grupo e na multi-competência (multi-skilling) da força-de-trabalho para satisfazer os 
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requisitos da estrutura flexível. 

Mas também na visão de Sisson (1994) a flexibilidade faz parte da GRH, tanto na forma 

como a organização se estrutura  em torno de equipas de projecto trans-funcionais em que se 

verifica uma grande flexibilidade de funções e de tarefas entre os membros  como no tipo de 

políticas e práticas que implementa 

 
em que a flexibilidade numérica é procurada através da 

estruturação da força-de-trabalho em núcleo e periferia, o tempo é organizado de forma 

flexível e os sistemas de retribuição incluem remunerações variáveis com o desempenho e 

pacotes de benefícios flexíveis. De notar que esta é das raras propostas de GRH na sua 

vertente baseada no empenhamento que alude explicitamente à implementação de uma 

estratégia núcleo-periferia ou sequer à necessidade de explorar uma flexibilidade numérica. 

De facto, em quase todos os modelos de GRH assume-se uma noção de flexibilidade 

equivalente à flexibilidade funcional, relacionada com a organização das tarefas e com a 

utilização de competências em contínuo desenvolvimento, com reflexos nas demarcações 

funcionais, na mobilidade interna dos trabalhadores, na rotação de funções, na polivalência, 

etc. À excepção de Sisson (1994), que inclui a procura da flexibilidade numérica no rol de 

políticas e práticas típicas da GRH, a flexibilidade contemplada pela GRH parece centrar-se 

sobretudo na flexibilidade do tipo funcional. Não se concebe claramente, na maioria das 

propostas, que a flexibilidade corresponda ao que correntemente se entende por flexibilidade 

laboral, ou seja, à maior facilidade em contratar e despedir mão-de-obra como forma de 

ajustamento às flutuações da produção ou à necessidade de actualização das competências 

empregues. Embora Guest chegue a mencionar que a flexibilidade pode ser levada mais longe 

em relação, por exemplo, à segmentação entre um núcleo e uma periferia, à natureza do 

contrato de trabalho e à localização do trabalho (Guest, 1987: 514), o autor acaba por afirmar 

que a flexibilidade no emprego só é practicável se os empregados em todos os níveis 

demonstrarem níveis elevados de empenhamento organizacional, de confiança e de motivação 

intrínseca (Guest, 1987: 514). Efectivamente, Guest (1997: 269) esclarece posteriormente 

que, no seu modelo de GRH, a flexibilidade refere-se à flexibilidade funcional e não à 

numérica . O autor também considera importante a flexibilidade da estrutura organizacional, 

recomendando estruturas orgânicas e a implementação alargada da descentralização e da 

delegação do controlo, em vez de estruturas rígidas, hierárquicas e burocráticas. As 

organizações têm de ser capazes de se adaptar e dar resposta a pressões inesperadas, tornando 

central a capacidade de gerir a mudança e a inovação (Guest, 1987). Em relação à 

flexibilidade numérica é que não são feitos mais considerandos para além da mera 

possibilidade referida acima. Esta atenção quase exclusiva à flexibilidade funcional é 

denunciada por outros autores, que acusam a GRH de negligenciar outros tipos de 
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flexibilidade (p. ex.: Gooderham & Nordhaug, 1997).  

4.3.2. A flexibilidade em contradição com a GRH 

Por outro lado, embora nem todos o façam de forma crítica (por exemplo, Purcell & 

Purcell, 1998; Boxall & Purcell, 2000), alguns sugerem que a GRH, apesar de proclamar a 

harmonização das condições de emprego e advogar que as suas políticas se devem estender a 

todos os trabalhadores da organização, se esquece dos trabalhadores periféricos e se dirige 

apenas aos trabalhadores nucleares (Geary, 1992; Ashton & Felstead, 1995; Legge, 1998a). 

Efectivamente, esta corrente defende que o tipo de práticas utilizadas na gestão desses 

trabalhadores periféricos 

 

que incluem formas de emprego não-padrão , fixação de 

salários pelo mercado e minimização da formação numa lógica de externalização da relação 

de emprego 

 

estão longe de ser GRH (Ashton & Felstead, 1995), uma vez que contradizem 

os seus ditames fundamentais (Geary, 1992), e é questionável a sua compatibilidade com as 

boas práticas preconizadas pela GRH (Marchington & Grugulis, 2000). Arthur (1994), por 

exemplo, afirma que num sistema de GRH baseado no empenhamento, cujos benefícios se 

fazem sentir a mais longo-prazo, a organização tem mais incentivo para tentar reduzir a 

rotatividade do pessoal. Por outras palavras, o tipo de métodos normalmente associado à 

flexibilidade numérica é rejeitados como fazendo parte da noção de GRH assim entendida. 

Esta rejeição decorre tanto de uma convicção de princípio quanto da identificação de 

um conjunto de incongruências entre a flexibilidade (sobretudo, mas não só, do tipo 

numérico) e a GRH. Blyton & Morris (1992) apontam as tensões inerentes ao próprio 

conceito de flexibilidade, e enumeram as fontes de potencial contradição com a GRH. Sendo 

repetidamente incluída na definição e nos objectivos da GRH (por exemplo: Guest, 1987; 

Storey, 1989), a flexibilidade é em si um conceito pejado de dificuldades e contradições. 

Talvez o mais premente seja ocasionado pela procura simultânea de diferentes fontes de 

flexibilidade, principalmente quando elas se situam nos extremos opostos de dimensões 

bipolares, implicando diferentes pressupostos. Como comentam Blyton & Morris (1992), 

alguns aspectos da flexibilidade (como a formação com vista à flexibilidade de competências 

 

que se insere na flexibilidade funcional) assentam na premissa de uma ligação próxima e 

continuada entre o empregado e a organização, outros (como a utilização de contratos 

temporários ou outras formas de emprego precário 

 

que corresponde à flexibilidade 

numérica) baseiam-se num modelo de ligação mais ténue e limitada. Este tipo de contraste 

reflecte-se também a nível da GRH, ao pressupor tipos de relação de emprego 

fundamentalmente diferentes. 
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São identificados pontos de atrito entre a GRH e a flexibilidade tanto na sua variante 

numérica (variação da quantidade de trabalho utilizado) como no tipo funcional (variação da 

qualidade e organização do trabalho utilizado). A flexibilidade numérica é sem dúvida a mais 

problemática, tanto mais que os estudos mostram que muito poucas empresas têm uma 

abordagem estratégica e de longo-prazo à flexibilidade, privilegiando a redução de custos 

proporcionada pela flexibilidade numérica na forma de contratos a prazo e subcontratação 

(Hakim, 1990; Purcell & Purcell, 1998). Esta preferência pela minimização dos custos do 

trabalho colide com vários dos objectivos da GRH. Logo à partida, esta perspectiva contraria 

a ideia fundamental na GRH de que os recursos humanos devem ser valorizados enquanto 

pessoas (Geary, 1992; Legge, 1995a; Paauwe, 1996). Legge (1995a) considera a aplicação de 

sistemas de remuneração variável uma concretização desta incongruência. De um ponto de 

vista mais pragmático, dificilmente se conseguirão desenvolver elevados níveis de 

empenhamento numa força-de-trabalho temporária com condições precárias ou junto a 

empresas subcontratadas (Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995b; Brewster, 1998; Emmot & 

Hutchinson, 1998). A qualidade também pode sofrer, uma vez que estes trabalhadores de 

curto-prazo recebem pouca formação e não costumam permanecer tempo suficiente para 

atingirem um desempenho de elevado nível (Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995b; Brewster, 

1998). Blyton & Turnbull (1992) afirmam que a implementação da flexibilidade financeira 

pode comprometer outros objectivos centrais da GRH, como a cooperação, o trabalho em 

equipa e até a motivação dos indivíduos. Por outro lado, a implementação destes sistemas de 

remuneração variável, bem como outras formas de fazer variar as condições de emprego 

oferecidas 

 

por exemplo, no caso do recurso a diferentes formas contratuais, como o 

emprego temporário ou a tempo parcial, ou a subcontratação, que é um contrato comercial e 

não de trabalho 

 

resultam numa maior heterogeneidade da força-de-trabalho. Isto entra em 

contradição directa com o princípio defendido pela GRH de tratamento equitativo dos 

trabalhadores (Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995b). A harmonização das condições de 

trabalho é identificada como um elemento essencial no desenvolvimento de um clima de 

cooperação, na geração de uma identificação partilhada com a organização, e na construção 

de uma cultura organizacional forte e unificadora. A promoção da flexibilidade e, por 

conseguinte, da variação nas condições de trabalho, pode pôr em causa o alcance destes 

objectivos (Blyton & Morris, 1992; Storey, 1992). O tratamento diferencial entre 

trabalhadores permanentes e temporários, não raramente atestado em investigações empíricas 

(ex: Geary, 1992; Purcell & Purcell, 1998), pode mesmo promover uma nova divisão de 

estatuto , que resulta, paradoxalmente, numa fonte de rigidez e não de flexibilidade (Geary, 

1992: 267; Legge, 1995b: 43). 
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Em consonância com a valorização das pessoas, com o planeamento de longo-prazo e a 

integração com a estratégia do negócio preconizados pela GRH, é a flexibilidade funcional, 

orientada para o longo-prazo e assente no investimento na formação dos trabalhadores, que 

parece ser mais consentânea com os ditames da GRH, pelo menos na sua versão soft

 
(Blyton & Morris, 1992). Contudo a flexibilidade funcional também pode suscitar problemas. 

Blyton & Turnbull (1992) consideram que, para assegurar elevados níveis de flexibilidade 

funcional, se corre o risco de pôr em causa outros objectivos organizacionais como a 

estabilidade, a continuidade e a coesão. Efectivamente, a menos que se garanta uma formação 

totalmente adequada no conteúdo e no tempo, há o risco de se ter trabalhadores a 

desempenhar funções para as quais não são suficientemente competentes (Blyton & Morris, 

1992; Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995). Jon Clark (1993b) relata o caso da Pirelli, em que o 

grau de flexibilidade funcional inicialmente pretendida foi substancialmente reduzido ao 

serem constatadas várias dificuldades na sua concretização. Por exemplo, os trabalhadores 

revelavam ter diferentes níveis de interesse e aptidão para as diferentes tarefas, sendo 

contraproducente obrigá-los a rodar por todas. A elevada rotação de funções também inibia 

um verdadeiro empenhamento dos trabalhadores na resolução dos problemas que surgiam, 

uma vez que não conseguiam estabelecer um sentimento de pertença em relação a nenhuma 

área específica. Por outro lado, a redução da mão-de-obra associada ao aumento da 

flexibilidade funcional impedia os trabalhadores de se ausentarem para adquirirem a formação 

necessária a essa mesma flexibilidade. A flexibilidade funcional (como a rotação de funções e 

o trabalho em equipa) pode assim perigar a quantidade e a qualidade do trabalho e da 

produção. O mesmo efeito pode ter a implementação de esquemas de remuneração variável 

com o desempenho. A menos que a avaliação do desempenho incorpore adequadamente 

critérios relativos à qualidade, as remunerações variáveis podem acarretar os mesmos 

problemas dos antigos esquemas de pagamento à peça (Blyton & Morris, 1992), estendendo-

os agora também aos quadros e executivos (Smith, 1992). Para além disso, a implementação 

de remunerações variáveis pode prejudicar o desenvolvimento da flexibilidade funcional ao 

incentivar os trabalhadores a limitarem-se ao pequeno número de tarefas em que têm o melhor 

desempenho (Brewster, 1998). Finalmente, a flexibilidade funcional é frequentemente 

introduzida na sequela de processos de reestruturação e redução do pessoal, implicando mais 

a intensificação do trabalho do que propriamente alterações qualitativas do conteúdo do 

trabalho ou uma flexibilização qualificante das funções (O Reilly, 1992b; Sewell & 

Wilkinson, 1993; Legge, 1995b e 1998a; Turnbull & Wass, 1997).  

A preferência pela flexibilidade numérica está frequentemente associada a uma 

estratégia de minimização de custos. Quando, atendendo ao princípio da integração 
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estratégica da GRH, se procura um ajustamento entre as políticas e práticas de GRH e 

estratégia do negócio, isso pode implicar a implementação de políticas que, servindo 

perfeitamente a estratégia da organização, prejudicam não só o empenhamento dos 

trabalhadores, como a garantia da qualidade e a concretização da própria flexibilidade que se 

almeja (Legge, 1989; Geary, 1992). Por outro lado, a decisão de privilegiar a congruência 

entre a GRH e a estratégia do negócio pode implicar que sejam implementados diferentes 

sistemas de GRH na mesma organização, quando várias estratégias são seguidas. Neste caso, 

a harmonização das condições de emprego é novamente posta em causa, com correspondente 

prejuízo do empenhamento organizacional. Em ambas as situações, a integração externa da 

GRH com a estratégia de negócio colide com a integração interna da GRH, que prevê a 

congruência interna das políticas e práticas (Legge, 1989). Estas contradições inserem-se na 

questão colocada pela dupla acepção do conceito de integração estratégica, em que a potencial 

incompatibilidade entre estas duas vertentes pode impossibilitar a concretização simultânea 

das duas. Esta problemática que será discutida mais detalhadamente nas próximas secções.  

A excepção a esta tendência 

 

a de aliar exclusivamente a flexibilidade funcional à 

GRH, excluindo a flexibilidade numérica 

 

é protagonizada por Purcell e por Boxall, que 

subscrevem a tese da segmentação da força-de-trabalho entre um núcleo e uma periferia como 

a única abordagem estratégica a tomar na gestão de recursos humanos. Purcell (1999) sugere 

que só faz sentido implementar o tipo de políticas e práticas orientadas para o empenhamento 

propostas pela GRH, que são dispendiosas e exigentes, em relação aos trabalhadores que 

contribuem directamente para o desenvolvimento de vantagens competitivas na organização. 

A verdadeira decisão estratégica consiste, pois, em identificar esse núcleo de trabalhadores, 

frequentemente pequeno, que tem atributos especiais, raros e difíceis de copiar pela 

concorrência, e que é quem verdadeiramente contribui para a força competitiva da 

organização (Purcell, 1999). É em relação a este pessoal-chave que se deve desenvolver um 

mercado de trabalho interno nos moldes sugeridos pela GRH, enquanto a periferia deverá ser, 

tanto quanto possível, externalizada. Naturalmente que os riscos e as tensões inerentes a 

estas estratégias de núcleo-periferia terão de ser geridos (Boxall & Purcell, 2000). 

Há que notar, no entanto, que estes autores se destacam dos que defendem uma GRH 

baseada no empenhamento dos empregados, assumindo a perspectiva da chamada Gestão de 

Recursos Humanos Estratégica. Efectivamente, Boxall (1993) considera esta acepção a mais 

significativa na GRH, e Purcell (1999: 31) afirma que é mais plausível argumentar que é a 

adequação do sistema de gestão de recursos humanos aos sistemas e estratégias operacionais, 

financeiros e de marketing que é a chave . Como foi discutido no ponto 2.3.1. deste trabalho, 
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esta perspectiva estratégica sobre a GRH, que alguns classificam também de contingencial 

(Brewster & Bournois, 1991; Legge, 1995b; Wood & Albanese, 1995; Boxall, 1996; Truss, 

Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997), tem sido associada à dimensão hard da 

GRH (Kerfoot & Knights, 1992; Legge, 1995b; Paauwe, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, 

McGovern, & Stiles, 1997).  

4.3.3. A flexibilidade da GRH soft e a flexibilidade da GRH hard 

De facto, alguns autores sugerem mais especificamente que a procura da flexibilidade 

numérica se coaduna melhor com a versão hard da GRH, e a flexibilidade funcional com a 

versão soft da GRH. Na medida em que a procura de uma maior flexibilidade no trabalho tem 

a ver com uma utilização mais eficaz da força-de-trabalho, ela é particularmente consistente 

com a versão hard da GRH, em que a flexibilidade representará uma estratégia assente no 

ajustamento do volume de trabalho, das fronteiras entre funções e das estruturas de 

remuneração (Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995a). Para além disso, na perspectiva hard 

prefere-se falar em recursos humanos e pessoas em detrimento de empregados , uma 

vez que a subcontratação ou o franchising podem constituir alternativas legítimas ao emprego 

(Brewster & Bournois, 1991). O recurso a formas de emprego atípico (como os contratos a 

termo, a tempo parcial, sazonais ou a subcontratação) também são associadas à abordagem 

hard (Gunnigle & Moore, 1994; Legge, 1995a), uma vez que a eficácia de custos que esta 

versão da GRH preconiza pode induzir o recurso ao mercado de trabalho secundário (Geary, 

1992) ou, em todo caso, à tentativa de limitar os custos do trabalho estritamente às horas 

trabalhadas ou aos serviços prestados (Legge, 1995a: 172). Lloyd & Rawlinson (1992) 

encontram na versão hard, em que há um entendimento de que nem toda a força de trabalho é 

um recurso estratégico, uma justificação para a segmentação da força de trabalho num núcleo 

que recebe formação e envolvimento na firma, e numa periferia com menos condições e 

estabilidade. Na sua visão sobre o modelo da firma-flexível, Geary (1992) liga directamente 

uma GRH soft ao núcleo da força-de-trabalho e uma abordagem de GRH hard à periferia. 

A flexibilidade funcional também pode ser procurada no âmbito de uma abordagem 

hard no sentido de remover as tradicionais barreiras entre funções que limitem a optimização 

da utilização do trabalho pelos empregadores, o que poderá passar pelo alargamento 

horizontal de funções ou pelo enriquecimento vertical de funções (Legge, 1995a: 172). No 

entanto, os investigadores acham pouco provável que, sob esta abordagem, a flexibilidade 

funcional inclua qualquer tipo de preocupação com a motivação, crescimento e 

desenvolvimento dos trabalhadores, podendo até excluir uma formação mais específica. 

Alguns estudos de caso ilustram situações em que isto se verifica, justificando as 
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preocupações neste sentido (O Reilly, 1992b; Sewell & Wilkinson, 1993; Allen & Henry, 

1996). 

Já o modelo soft da GRH realça a importância de políticas que promovam o 

empenhamento e motivação dos empregados (Geary, 1992), desenvolvendo as dimensões 

social e humana da relação de emprego no sentido de os mobilizar para os objectivos 

organizacionais de longo-prazo (Hyman & Mason, 1995). Nesta perspectiva, a flexibilidade 

corresponderá à estruturação das tarefas e das responsabilidades dos empregados no âmbito 

de programas de envolvimento na função ou de qualidade de vida no trabalho (Hyman & 

Mason, 1995; Legge, 1995a: 172). E será vista como uma forma de contribuir para a criação 

de empregos mais interessantes, através de um leque mais alargado de competências e 

responsabilidades, ou de empregos mais convenientes, através de horários flexíveis (Blyton & 

Morris, 1992), e passará pela remoção de demarcações funcionais frustrantes e pela melhoria 

das oportunidades de formação (Legge, 1995a: 172). A flexibilidade funcional, que pressupõe 

uma orientação para o longo-prazo numa lógica de investimento em pessoas e know-how 

específicos (Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998), é tida como a mais consistente com 

os ditames da GRH, pelo menos na sua versão soft (Blyton & Morris, 1992). Alguns estudos 

de caso corroboram esta noção, ao encontrarem uma forte ligação entre a procura da 

flexibilidade funcional e sistemas de GRH assentes em boas práticas e orientados para a 

participação e o empenhamento dos empregados (Clark, 1993b; Preece, 1993).   

4.4. As implicações das estratégias de flexibilidade para a GRH 

Embora na maioria das vezes de forma implícita, os investigadores que abordam a 

questão da flexibilidade tendem a assumir que as diferentes abordagens à flexibilidade no 

emprego e no trabalho têm subjacentes determinadas opções na forma de gerir a força de 

trabalho. As teorias dualistas tendem a associar a exploração de uma flexibilidade do tipo 

funcional à internalização da relação de trabalho e de uma flexibilidade de cariz mais 

quantitativo à externalização do emprego. O modelo da firma-flexível de Atkinson (1984 e 

1987) propõe a busca simultânea de vários tipos de flexibilidade numa mesma organização, 

sugerindo que isso se faça em relação a diferentes segmentos da força de trabalho. De um 

modo geral, incorpora as ideias sugeridas pela literatura dualista quanto ao tipo de relação de 

emprego mais provável para cada um deles. Contudo, não se alonga muito na descrição destas 

abordagens ao emprego, nem alude às políticas e práticas de gestão de recursos humanos que 

lhes possam corresponder. Outras propostas podem ajudar a clarificar aquelas ligações. O 

modelo de Lepak & Snell (1999), por exemplo, descreve em pormenor diferentes 

configurações de gestão de recursos humanos a implementar perante diferentes relações de 
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emprego, embora nada avance em relação ao papel dos diferentes tipos de flexibilidade. 

Finalmente, o modelo apresentado por Tsui, Pearce, Porter & Hite (1995) constituirá 

porventura a proposta que mais claramente estabelece uma associação entre diferentes tipos 

de flexibilidade e determinadas formas de gerir os empregados.  

Desta forma, e apesar das várias contribuições serem, isoladamente, pouco 

esclarecedoras, a análise do seu conjunto permite estabelecer determinadas ligações entre os 

diferentes tipos de flexibilidade e diversas formas de encarar e gerir as pessoas nas empresas.  

4.4.1. As teorias dualistas ou de segmentação 

As abordagens dualistas tendem a associar a exploração de uma flexibilidade do tipo 

funcional à internalização da relação de emprego e o recurso ao sector primário do mercado 

de trabalho. Por outro lado, a flexibilidade numérica é associada à externalização do 

emprego, ao recurso ao mercado de trabalho externo e à dominância do sector secundário do 

mercado de trabalho (O Reilly, 1992b; Smith, 1994; Brown, 1997b; Friedrich, Kabst, Weber 

& Rodehuth, 1998). A racionalidade desta formulação é bastante intuitiva. A flexibilidade 

funcional assenta na capacidade dos trabalhadores adquirirem continuamente novas 

competências e de as utilizarem no desenvolvimento da actividade da empresa. Os seus frutos 

fazem-se sentir sobretudo a longo-prazo, requerendo não só um significativo investimento na 

formação e no desenvolvimento dos empregados como a sua permanência dentro da 

organização por um período alargado. A dedicação e lealdade por parte dos empregados que 

uma estratégia deste tipo pressupõe levam as organizações que a escolhem a investirem numa 

relação de emprego relativamente estável e duradoura. Procuram pois desenvolver mercados 

de trabalho internos, em que oferecem aos trabalhadores remunerações elevadas, boas 

perspectivas de desenvolvimento e progressão na carreira, e segurança no emprego. As boas 

condições de emprego são para os trabalhadores a contrapartida indispensável à sua 

disponibilidade para trabalharem de forma responsável e flexível, e de continuamente 

actualizarem as suas competências em prol da organização (O Reilly, 1992b; Smith, 1994; 

Brown, 1997b; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998). 

Já a flexibilidade numérica, que visa fazer variar a quantidade e qualidade do trabalho 

executado na organização no sentido de acompanhar variações da actividade, é geralmente 

associada à externalização do emprego, uma vez que envolve o recurso recorrente ao 

mercado de trabalho externo. A perspectiva de curto-prazo da contratação de trabalhadores 

temporários, bem como o carácter comercial da subcontratação a outras empresas, 

inviabilizam qualquer investimento na formação deste pessoal ou sequer na manutenção 

desses relacionamentos. Na verdade, as empresas procuram acima de tudo a minimização de 



 

113

 
custos e de responsabilidades, oferecendo a estes trabalhadores condições de trabalho e de 

remuneração pelo mínimo, e nenhuma garantia de continuidade no emprego (O Reilly, 

1992b; Smith, 1994; Brown, 1997b; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998). 

Esta visão dualista é reflectida em algumas categorizações de flexibilidade, que 

assumem elas próprias este tipo de ligação. Blyton & Morris (1992) revêem as diferentes 

taxonomias de flexibilidade apresentadas por diversos autores. Todas elas dicotómicas, 

opõem a flexibilidade funcional à flexibilidade numérica na opção por diferentes estratégias 

de flexibilização, e associam a cada uma destas estratégias uma gestão da relação de emprego 

diferente (ver ponto 3.3.1.).  

4.4.2. O modelo da firma-flexível de Atkinson 

O modelo da firma-flexível introduz uma novidade em relação a esta dualidade, ao 

sugerir que uma mesma organização pode desenvolver a sua flexibilidade com base numa 

combinação de flexibilidade funcional e de flexibilidade numérica, e que esta é uma opção 

estratégica (MacInnes, 1988; Pollert, 1988; Geary, 1992; Hunter, McGregor, MacInnes & 

Sproull, 1993; Rose, 1994). Como vimos atrás, esta tese assenta na segmentação da força-de-

trabalho em dois grupos, um de empregados nucleares, que asseguram a flexibilidade 

funcional no contexto de uma relação de emprego relativamente estável, e outro de 

trabalhadores periféricos, cujo estatuto mais precário garante a flexibilidade numérica. Assim, 

o modelo da firma-flexível pressupõe que se faça coexistir na mesma organização abordagens 

diferenciadas à gestão de recursos humanos: uma mais orientada para o longo-prazo e baseada 

no desenvolvimento de um mercado de trabalho interno a implementar em relação aos 

empregados nucleares; e outra, mais contingencial e de curto-prazo, assente no recurso ao 

mercado de trabalho externo, a usar no caso dos trabalhadores periféricos (Atkinson & 

Gregory, 1986; Atkinson, 1987; Marginson, 1989; Geary, 1992; Gallie & White, 1994; 

Gooderham & Nordhaug, 1997). 

Note-se que, apesar disto, a contraposição entre a flexibilidade numérica e a 

flexibilidade funcional mantém-se, bem como a associação de cada tipo a diferentes formas 

de gerir as pessoas. Contudo, e apesar desta ligação ser claramente estabelecida, ela nunca é 

detalhadamente explorada. O modelo da firma-flexível não se alonga na descrição das 

relações de emprego nem das políticas e práticas de gestão de recursos humanos que lhe 

correspondem, resumindo-se ao exposto no parágrafo anterior.   
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4.4.3. O modelo de Lepak & Snell (1999) 

Mais rico neste aspecto é o modelo apresentado por Lepak & Snell (1999), que 

relaciona directamente diferentes abordagens ao emprego (baseados na internalização ou 

externalização) com correspondentes configurações de gestão de recursos humanos. 

Assumindo declaradamente uma perspectiva contingencial 

 
o que lhe confere semelhanças 

com outros modelos contingenciais de GRH, como os matching models , este modelo 

propõe uma racionalidade para a decisão entre internalizar ou externalizar a relação de 

emprego, os diferentes termos em que isso se pode fazer, e o tipo de sistema de gestão de 

recursos humanos mais adequado a cada modalidade (Lepak & Snell, 1999). 

Mais concretamente, os autores argumentam (recorrendo às teorias económicas dos 

custos de transacção, do capital humano e dos recursos) que a decisão de internalizar ou 

externalizar a relação de emprego em relação a determinado capital humano se deve basear 

no maior ou menor grau de singularidade

 

(uniqueness) e de valor

 

estratégico desse capital 

humano. A singularidade, ou especificidade à organização, do capital humano diz respeito ao 

tipo de competências e conhecimentos que esses trabalhadores detêm, muito próprios da 

organização, por vezes tácitos e complexos, e que dificilmente se encontram disponíveis fora 

da organização, no mercado aberto. O valor do capital humano refere-se à capacidade dos 

trabalhadores contribuírem para as competências centrais e para a vantagem competitiva da 

organização. Lepak & Snell utilizam estes dois conceitos como dimensões que se cruzam para 

definir quatro quadrantes (Quadro 4.1).  

alta  
Quadrante 4  

modo de emprego: aliança 
relação de emprego: sociedade 
configuração de GRH: colaboração   

Quadrante 1  

modo de emprego: desenvolvimento 
interno 
relação de emprego: centrado na 
organização 
configuração de GRH: empenhamento  
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baixa  

Quadrante 3  

modo de emprego: contratação 
relação de emprego: transaccional 
configuração de GRH: conformidade  

Quadrante 2  

modo de emprego: aquisição 
relação de emprego: simbiótica 
configuração de GRH: baseada no 
mercado  

  

baixo                                                           alto 

  

valor do capital humano 

Quadro 4.1: Sumário da Arquitectura de GRH , de acordo com Lepak & Snell (1999)  

Cada combinação de singularidade e valor resulta, pois, num determinado tipo de 



 

115

 
capital humano, em relação ao qual, propõem os autores, as organizações devem desenvolver 

diferentes e correspondentes modos de emprego, tipos de relação de emprego, e configurações 

de gestão de recursos humanos (Lepak & Snell, 1999). Assim, num Quadrante 1, em que o 

capital humano se caracteriza por elevada singularidade e elevado valor, o modo de emprego 

mais adequado será o desenvolvimento interno. Este tipo de capital humano não só detém 

competências e conhecimentos específicos à organização como tem um elevado potencial de 

contribuir estrategicamente para o sucesso da organização. Isto quer dizer que, por um lado, a 

organização dificilmente encontrará estes trabalhadores no mercado de trabalho externo. Por 

outro lado, os benefícios estratégicos que se espera destes trabalhadores deverão compensar 

largamente os custos associados a formá-los internamente. Assim sendo, a organização tem 

incentivos, tanto financeiros como estratégicos, para desenvolver internamente os 

trabalhadores com as características de elevada singularidade e elevado valor, que 

correspondem efectivamente aos empregados nucleares. O tipo de relação de emprego que a 

organização deve procurar desenvolver neste contexto é o centrado na organização

 

(na 

terminologia de Tsui et al., 1995). Como veremos à frente, esta é uma relação de emprego 

orientada para o longo prazo e pautada pelo investimento mútuo entre a organização e os 

empregados. A organização procura desenvolver o envolvimento e o empenhamento dos 

empregados na organização na expectativa de promover lealdade e elevado desempenho por 

parte deles. A configuração de gestão de recursos humanos mais adequada para conseguir isto 

será a baseada no empenhamento, tal como foi definida por Arthur (1994). Práticas típicas 

desta abordagem são a definição lata das funções, a selecção dos empregados pelo seu 

potencial de desenvolvimento, o forte investimento na formação e no desenvolvimento dos 

empregados, a definição de programas de carreira, os sistemas de remuneração orientados 

para o desenvolvimento de novas competências e para a partilha de informação (p. ex: 

baseados nas competências e/ou de equipa), e a avaliação do desempenho orientada para o 

desenvolvimento (Lepak & Snell, 1999). 

Num segundo quadrante, o capital humano tem um elevado valor estratégico mas pouca 

singularidade, encontrando-se disponível no mercado (por exemplo, especialistas informáticos 

ou contabilistas). Aqui, o modo de emprego preferencial será o de aquisição, em que a 

organização procura no mercado trabalhadores formados com as competências necessárias, 

em que já não terá de investir. O tipo de relação de emprego que se estabelece é simbiótica, 

ou seja, é uma relação que se baseia num pressuposto utilitarista de benefício mútuo. A 

continuidade deste tipo de relação é condicionada à persistência desse benefício de parte a 

parte, sem que haja propriamente uma dependência ou investimento mútuos a dificultar uma 

eventual separação. Os empregados neste contexto empenham-se mais na sua própria carreira 
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do que na organização, mas a organização exige um determinado grau de lealdade enquanto a 

relação durar. Estes trabalhadores assumem papéis e responsabilidades de certo nível, 

gozando de autonomia e poder significativos. A configuração de gestão de recursos humanos 

que deve suportar este tipo de relação de emprego é a baseada no mercado. Nesta abordagem, 

a organização recorre ao mercado para encontrar as competências especializadas de que 

necessita para utilização imediata, e é pouco provável que invista significativamente no seu 

desenvolvimento interno. O sistema de remunerações segue, naturalmente, as orientações de 

mercado, impondo-se a equidade externa mais do que a harmonização interna (Lepak & Snell, 

1999). 

O quadrante 3 inclui o capital humano caracterizado por ser pouco específico à 

organização e por ter um potencial de acrescentar valor muito limitado. Estes trabalhadores 

detêm o chamado conhecimento público e competências amplamente disponíveis no 

mercado. O modo de emprego adequado aqui é o de simples contratação. Isto pode ser feito 

em moldes mais tradicionais, em que o trabalho é feito fora da organização, ou nas 

modalidades cada vez mais usadas de subcontratação de actividades desenvolvidas nas 

instalações da organização (p. ex: limpeza, segurança, etc.). A relação de emprego que se 

estabelece é transaccional

 

(nos termos de Rousseau, 1995) ou centrada na função (na acessão 

de Tsui et al., 1995), orientada para intercâmbios económicos de curto-prazo no âmbito de um 

contrato formal e explícito. A ligação entre a organização e os trabalhadores é limitada e as 

expectativas de desempenho são claras. A organização não espera, nem recebe, 

empenhamento por parte destes trabalhadores. A configuração de gestão de recursos humanos 

decorrente desta relação de emprego é orientada para a conformidade

 

(compliance) dos 

trabalhadores com os termos e as condições do contrato. As actividades de gestão de recursos 

humanos centram-se sobretudo na garantia do cumprimento dessas condições, das regras e 

regulamentos da organização, e dos procedimentos de trabalho e níveis de desempenho 

acordados. A formação, quando não totalmente ausente, limitar-se-á às políticas, sistemas e 

procedimentos da empresa. A avaliação do desempenho tenderá a basear-se na função (Lepak 

& Snell, 1999). 

Finalmente, num quarto quadrante, o capital humano caracteriza-se por revelar elevada 

singularidade, mas pouca capacidade de afectar directamente a competitividade da 

organização (por exemplo, assessoria jurídica ou médica). Neste caso, o modo de emprego a 

procurar será o da aliança. Neste modo de emprego híbrido entre a internalização e a 

externalização, cada parte contribui para um resultado comum, cujo valor só se faz sentir pelo 

esforço combinado das várias partes. A relação de emprego que corresponde à aliança é 

precisamente a sociedade

 

(partnership), orientada para o investimento mútuo na relação e 
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para o desenvolvimento de confiança entre as partes de forma a encorajar a partilha de 

informação sem que isso constitua uma ameaça ao conhecimento idiossincrático de cada 

parte. A configuração de gestão de recursos humanos que se adequa a esta situação será a de 

colaboração

 
(collaborative), destinando-se precisamente a encorajar e premiar a cooperação, 

colaboração e partilha de informação. Não se espera que cada parte invista na formação e 

desenvolvimento da outra, mas sim no relacionamento e no seu bom funcionamento. Assim, a 

formação eventualmente promovida será do tipo team-building, e os esforços serão centrados 

no desenvolvimento de mecanismos de comunicação, de programas de intercâmbio, na 

rotação de funções, ou em relacionamentos de mentoria. As próprias políticas de remuneração 

e avaliação poderão ser baseados na equipa (Lepak & Snell, 1999). 

Na realidade, este modelo não apresenta grande novidade, nem em relação ao esquema 

geral avançado pelos modelos de correspondência de GRH, nem em relação às ideias 

fundamentais subjacentes ao modelo da firma-flexível. Tal como os primeiros, defende que a 

abordagem à gestão de recursos humanos deve ser ajustada a circunstâncias específicas, neste 

caso a singularidade e valor do capital humano. De forma semelhante à formulação da firma 

flexível, argumenta que a mesma organização deve desenvolver diferentes configurações de 

gestão de recursos humanos em relação aos diferentes tipos de capital humano que emprega. 

Tal como afirmam os autores, a premissa do quadro que apresentam é a de que pode haver 

diferentes configurações de gestão de recursos humanos dentro da arquitectura de uma única 

organização. A vantagem do modelo de Lepak & Snell em relação ao da firma-flexível reside 

precisamente na maior elaboração em relação a essas configurações de gestão de recursos 

humanos. Em contrapartida, o modelo parece sofrer do problema inverso do da firma-flexível: 

apesar de descrever em pormenor as diferentes configurações de gestão de recursos humanos 

a implementar perante diferentes relações de emprego, nada avança, nem mesmo alude ou 

toma por implícito, em relação ao papel ou às implicações de diferentes tipos de flexibilidade. 

Apenas distingue entre as opções por internalizar ou externalizar o emprego.  

4.4.4. O modelo de Tsui, Pearce, Porter & Hite (1995) 

O trabalho de Tsui, Pearce, Porter & Hite (1995) parece ir um pouco mais longe na 

associação entre diferentes tipos de flexibilidade e diferentes abordagens à gestão de recursos 

humanos, embora não se refira ainda explicitamente às designações de flexibilidade funcional 

e numérica. Incorporando o raciocínio subjacente à dicotomia verificada na literatura dualista, 

o modelo descreve duas abordagens à relação de emprego, tratados como casos extremos ou 

prototípicos 

 

a abordagem centrada na função

 

(job-focused) e a abordagem centrada na 

organização

 

(organisation-focused). A abordagem centrada na função, que procura dar 
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resposta à necessidade do empregador ajustar a sua força de trabalho ao nível de procura dos 

seus produtos ou serviços cfr. conceito de flexibilidade numérica, ponto 3.3.1 , corresponde a 

uma preferência pela externalização do trabalho. De acordo com esta proposta, as práticas 

de gestão de recursos humanos nesta abordagem procuram encorajar um elevado nível de 

desempenho na função (job) sem que seja exigido grande empenhamento no sucesso ou 

sobrevivência global da organização. As obrigações e recompensas são clara e explicitamente 

definidas num contrato. Tsui, Pearce, Porter & Hite (1995) encontram afinidades entre este 

tipo de relação de emprego e as descritas por diversos autores de outras propostas teóricas que 

tratam a relação de emprego, entre as quais a estratégia de controlo de Walton (1985) e o 

sistema de recursos humanos de redução de custos de Arthur (1994), revistas neste trabalho. 

Nessas propostas, as obrigações de parte a parte são limitadas e bem definidas. O empregado 

tem responsabilidades bem delimitadas e sabe o que se espera dele, mas não pode contar com 

um interesse de longo-prazo por parte da organização; a organização não pode exigir mais do 

que o contratado com o empregado, mas também não lhe deve garantias em termos de 

emprego (Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995). 

A esta modalidade contrapõe-se a abordagem centrada na organização, que atende à 

necessidade que as organizações têm da flexibilidade proporcionada por empregados 

empenhados e prontos a assumirem diferentes tarefas, adquirirem novas competências e 

aceitarem diferentes colocações para se ajustarem a novos requisitos organizacionais cfr. 

conceito de flexibilidade funcional, ponto 3.3.1 . Nesta abordagem, as práticas de gestão de 

recursos humanos procuram desenvolver um elevado empenhamento na organização, 

centrando a atenção dos empregados nos interesses globais da organização, para além de na 

sua função imediata. Este tipo de relação de emprego encontra paralelo, entre outros, na 

estratégia de empenhamento de Walton (1985) e no sistema de recursos humanos de 

maximização do empenhamento de Arthur (1994), anteriormente referidos. Nesta relação de 

emprego, as funções são latamente definidas e os empregados altamente envolvidos nos 

destinos da organização, aceitando assumir novas responsabilidades e até fazer sacrifícios 

pessoais no curto-prazo. Por seu lado, o empregador oferece benefícios acima da média e 

obriga-se a investir na carreira dos empregados e garantir-lhes emprego a longo-prazo (Tsui, 

Pearce, Porter & Hite, 1995). 

Este modelo, mesmo desenvolvendo sobretudo a vertente do tipo de relacionamento 

estabelecido entre a organização e os trabalhadores, já os relaciona de forma mais explícita 

com a satisfação de diferentes necessidades em termos de flexibilidade por parte da 

organização. Mesmo que não sejam empregues estes termos precisos, o conceito de 

flexibilidade numérica é claramente associado à externalização do emprego, e relacionado 
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com a abordagem centrada na função, que por sua vez é equiparada a sistemas de gestão de 

recursos humanos orientados para a redução de custos e para o curto-prazo, e que prescindem 

do empenhamento dos empregados. A flexibilidade funcional é, por sua vez, aliada a uma 

abordagem orientada para a internalização do emprego e a uma gestão de recursos humanos 

assente no desenvolvimento do empenhamento dos empregados no âmbito de 

relacionamentos mais prolongados. 

De forma idêntica à firma flexível de Atkinson (1984 e 1987) e ao modelo de Lepak & 

Snell (1999), Tsui e colegas consideram que as duas abordagens que descrevem como 

prototípicas podem, na realidade, coexistir numa mesma organização. Mas ao contrário da 

proposta da firma-flexível, estes autores recusam uma clara atribuição da abordagem centrada 

na organização a empregados nucleares e da abordagem centrada na função a uma periferia, 

assumindo que todas as situações podem existir (Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995). Com 

efeito, definem como prováveis três cenários distintos: (i) um em que a organização recorre 

sobretudo à abordagem centrada na organização na sua gestão do emprego, e utiliza a 

abordagem centrada na função apenas em relação a posições claramente periféricas; (ii) outro 

em que a preferência da organização recai sobre a abordagem centrada na função, e recorre à 

abordagem centrada na organização apenas em relação a um número reduzido de empregados 

nucleares; (iii) e um terceiro em que as duas abordagens são utilizadas de forma mais ou 

menos equilibrada pela mesma organização. Mas neste último caso, os autores defendem que 

a abordagem centrada na função pode ser utilizada tanto em relação a tarefas nucleares como 

periféricas na actividade da organização. Por exemplo, uma organização pode contratar 

executivos temporariamente ou subcontratar todas as suas actividades de formação. A opção 

por um dos três cenários poderá ser afectado por um conjunto de factores 

 

tanto internos 

(por exemplo, a estratégia do negócio, a estrutura da organização, etc.) como externos à 

organização (por exemplo, o tipo de legislação existente ou as condições do mercado de 

trabalho) , sobre os quais os autores teorizam detalhadamente (Tsui, Pearce, Porter & Hite, 

1995). Sendo que consideram a influência conjugada de cinco factores internos e outros cinco 

externos, o exercício resulta num modelo altamente complexo, reflectido em 24 proposições. 

De qualquer forma, a segmentação da força de trabalho de uma organização e o tratamento 

diferenciado de cada segmento é apresentada como uma possibilidade clara. 

Assim sendo, e embora cada uma das propostas atrás revista fique sempre um pouco 

aquém do necessário para estabelecer inequivocamente uma ligação entre diferentes 

estratégias de flexibilização e correspondentes estratégias de gestão de recursos humanos, a 

apreciação de todas no seu conjunto é um pouco mais elucidativa. De facto, parece poder 

concluir-se que a flexibilidade do tipo funcional é repetidamente associada, pelo menos do 
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ponto de vista teórico, à internalização do emprego e a uma gestão de recursos humanos 

orientada para o empenhamento dos empregados, ou que pelo menos assente no 

desenvolvimento de mercados de trabalho interno. Por outro lado, a flexibilidade numérica 

parece invariavelmente mais ligada ao recurso ao mercado de trabalho externo e a uma gestão 

de recursos humanos orientada para a minimização de custos e/ou para a manutenção de 

relações de mercado mais do que de emprego.  

4.4.5. A implementação simultânea de várias abordagens 

Uma questão persistente diz respeito à implementação simultânea de diferentes 

abordagens à gestão de recursos humanos numa mesma organização. Se a diferenciação na 

forma de gerir os trabalhadores de uma mesma organização é apontada por alguns autores 

como uma forma estratégica de encarar a gestão de recursos humanos, outros consideram-na, 

pelo contrário, muito longe das ideias subjacentes ao movimento da GRH. 

Atkinson (1984 e 1987) propõe que a segmentação da força-de-trabalho num núcleo e 

numa periferia constitui uma abordagem estratégica à gestão do factor trabalho, posição que é 

corroborada por outros autores (Purcell, 1999; Boxall & Purcell, 2000). Lepak & Snell (1999) 

também defendem que o modo mais apropriado de investimento em capital humano varia 

para diferentes tipos de capital humano , e argumentam que a discussão sobre os modos de 

emprego não se deviam resumir a uma distinção entre um ou

 

outro modo, e que é necessário 

investigar a forma como diferentes combinações de modos de emprego (internalização e 

externalização) podem conduzir a vantagens competitivas (Lepak & Snell, 1999: 32). Tsui, 

Pearce, Porter & Hite (1995) consideram igualmente que as duas abordagens que apresentam 

podem coexistir na mesma organização em maior ou menor escala, deixando, contudo, em 

aberto a questão do sucesso desta combinação. Fazem directamente alusão aos efeitos 

adversos apontados por outros autores em relação à coexistência numa mesma empresa de 

diferentes tipos de relação de emprego, e referem nomeadamente os estudos de Pearce, que 

constatou que os empregados de organizações que utilizam trabalhadores temporários 

apresentavam menores índices de confiança na organização (Pearce, 1993), e que os 

trabalhadores sujeitos a maior insegurança tendiam a reagir de forma mais negativa à 

mudança (Pearce, 1998). 

É este tipo de preocupações que preconizam os investigadores que vêem com 

dificuldade a conciliação entre a utilização de formas flexíveis de emprego com as boas 

práticas da GRH, e mais ainda entre os princípios e objectivos da GRH com o tratamento 

diferenciado dos trabalhadores da mesma empresa (Blyton & Morris, 1992; Geary, 1992; 

Ashton & Felstead, 1995; Legge, 1998b; Marchington & Grugulis, 2000). Geary (1992) 
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considera que a remissão de um segmento da força de trabalho a uma periferia do emprego 

contraria fundamentalmente as principais propostas da GRH de valorizar e desenvolver os 

empregados como um recurso-chave da organização (Geary, 1992). Legge (1998b) critica a 

segmentação em núcleo e periferia porque esta abordagem não garante um tratamento igual 

para todos os trabalhadores. A autora põe em causa que esta diferenciação ou outras, como a 

que é imposta pela remuneração variável com o desempenho, possam trazer vantagens para 

alguém. Da mesma forma, Ashton & Felstead (1995) consideram que a forma como os 

trabalhadores periféricos são geridos no regime da firma flexível está bem longe do que é 

preconizado pela GRH, que propõe técnicas de internalização da relação de emprego. 

Na verdade, estes autores tendem a considerar que a orientação de longo prazo 

requerida por uma estratégia assente na flexibilidade funcional faz dela a via adoptada pelas 

empresas com preocupações mais estratégicas na área da gestão de recursos humanos (Rose, 

1994; Rubery, 1994; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998). Rubery (1994) é da opinião 

que as empresas que planeiam e que incluem os requisitos da força de trabalho no seu 

planeamento terão maior propensão para elaborarem políticas de desenvolvimento interno. 

Pelo contrário, as empresas com uma abordagem oportunista serão provavelmente mais 

inconsistentes nas suas políticas de emprego, com o potencial prejuízo do empenhamento dos 

empregados. Por seu lado, Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth (1998) defendem que a opção 

pelo desenvolvimento da flexibilidade funcional, que implica um investimento nos 

empregados e no seu conhecimento específico à organização, é uma componente de uma 

gestão de recursos humanos estrategicamente orientada e não um instrumento económico 

reactivo de curto-prazo.  

Em suma, perpetua-se na literatura a discussão em relação a quais as opções que podem 

ser consideradas estratégicas. Uns vêm a flexibilidade funcional, aliada a uma forma de gerir 

a força de trabalho próxima da GRH soft ou baseada no empenhamento, como a forma 

verdadeiramente estratégica de gerir o emprego e a flexibilidade. Outros consideram 

estratégica a segmentação da força de trabalho 

 

por exemplo, num núcleo e numa periferia 

 

e a gestão diferenciada desses segmentos, tanto em relação ao tipo de flexibilidade 

procurada como em termos da relação de emprego estabelecida. 

Por outro lado, permanece igualmente uma visão dicotómica em relação à ligação entre 

o tipo de flexibilidade explorada e o tipo de relação de emprego que mais lhe convém: à 

flexibilidade funcional serve uma relação de emprego de longo-prazo baseada no 

desenvolvimento de um mercado de trabalho interno e com práticas afins à GRH orientada 

para o empenhamento; a flexibilidade numérica adapta-se melhor à externalização do 
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emprego, através de relações comerciais ou de emprego precário de curto-prazo.  

4.5. Flexibilidade e GRH: o estado da arte 

Apesar das lacunas apontadas às várias propostas revistas, as secções anteriores 

permitem concluir que a exploração de diferentes tipos de flexibilidade terá provavelmente 

diferentes implicações em termos da gestão das pessoas. Tanto a literatura de GRH como a 

literatura da flexibilidade dão indicações neste sentido, apresentando até uma argumentação 

semelhante. De modo geral, o que a literatura faz prever é que a procura da flexibilidade pelas 

organizações, seguramente uma necessidade mais ou menos generalizada, se faz através da 

exploração de diferentes tipos de flexibilidade consoante o tipo de atitude que têm perante a 

sua força de trabalho. Ou, colocando a questão de outra forma, a literatura recomenda que as 

empresas procurem explorar os diferentes tipos de flexibilidade de que necessitam através de 

diferentes abordagens à gestão do emprego. Mais ainda, devem implementar essas diversas 

abordagens ao emprego em relação a diferentes segmentos da força de trabalho. 

De qualquer forma, o que parece ser preponderante é a noção de que há (ou deverá 

haver) uma ligação entre o tipo de gestão de recursos humanos praticado nas organizações e 

o(s) tipo(s) de flexibilidade que visam. Mais concretamente, é possível encontrar uma 

associação entre a exploração de uma estratégia de flexibilização baseada na flexibilidade 

funcional e, pelo menos, o desenvolvimento de mercados de trabalho internos. Indo mais 

longe, pode-se argumentar que existe uma relação entre a flexibilidade funcional e uma 

abordagem à gestão de recursos humanos orientada para o empenhamento dos trabalhadores, 

que alguns autores apelidam de GRH soft (Blyton & Morris, 1992; Geary, 1992; Hyman & 

Mason, 1995; Legge, 1995a). Por outro lado, uma preferência pela flexibilidade numérica 

deverá coincidir com a preferência pelo recurso ao mercado de trabalho externo, numa lógica 

de gestão de recursos humanos mais orientada para o controlo formal e para a eficácia de 

custos. A combinação numa mesma organização de várias abordagens à GRH, vista por 

alguns como estratégica, enquadra-se provavelmente numa estratégia mais próxima da 

chamada GRH hard, em que a gestão pelo empenhamento é tida como apenas uma das 

possíveis formas de tratar a força de trabalho (Blyton & Morris, 1992; Geary, 1992; Lloyd & 

Rawlinson, 1992; Gunnigle & Moore, 1994; Legge, 1995a). Nestes casos, a maioria das 

propostas teóricas parece apontar para que uma GRH orientada para o empenhamento dos 

trabalhadores seja implementada apenas junto do grupo identificado como nuclear ou 

estratégico, porque contribui de forma decisiva para o sucesso da organização. Em relação aos 

trabalhadores que ocupam posições mais periféricas ou menos estratégicas, é aconselhada 

uma gestão de recursos humanos mais contingencial , ou seja, mais estritamente orientada 
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pelas tendências de mercado. 

Embora este seja o quadro que parece sobressair na literatura, este tipo de associações 

não é livre de críticas. Como vimos no capítulo 3, vários investigadores denunciam 

inconsistências e misturas dos próprios conceitos e categorias. As fronteiras e a composição 

das categorias propostas não são consensuais, e diferentes situações contratuais, funcionais e 

de condições de emprego tendem a ser incluídas na mesma categoria. A distinção entre os 

diferentes tipos de flexibilidade é por vezes puramente teórica, e a forma como se concretizam 

na prática confundem-se entre si. Os trabalhos empíricos que têm sido feitos parecem apontar 

para uma maior complexidade, ou pelo menos, para uma menor consistência nas práticas 

implementadas do que sugerem as categorias e distinções apresentadas nas propostas teóricas. 

Decorrem daqui críticas ao simplismo das abordagens dualistas e dicotómicas, que 

subestimam a complexidade encontrada na realidade, e deixam muito por explicar e muitas 

situações por enquadrar (Pollert, 1988; O Reilly, 1992a; Walsh, 1990; Hunter, McGregor, 

MacInnes & Sproull, 1993; Brewster & Tregaskis, 2001). 

Por outro lado, vários autores chamam a atenção para que, cada vez mais, as 

organizações precisam de prosseguir diferentes tipos de flexibilidades de forma paralela e 

simultânea (Laflamme, 1989; Sparrow, 1998). Esta constatação tende a ser cada vez mais 

aceite, especialmente face à crescente competitividade internacional e acelerada evolução 

tecnológica (Atkinson, 1987; Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995). Mas, mais uma vez, as 

propostas teóricas existentes revelam ser insuficientes. As teorias dualistas ou de segmentação 

parecem excluir a possibilidade de fazer coexistir numa mesma organização diferentes tipos 

de flexibilidade. Os defensores da linha mais soft da GRH também parecem rejeitar a 

exploração de uma flexibilidade do tipo quantitativo. Desta forma, estas perspectivas acabam 

por ignorar a necessidade das organizações procurarem múltiplas e paralelas

 

(Sparrow, 

1998) formas de flexibilidade. No entanto, as propostas que admitem e advogam combinações 

de diferentes estratégias de flexibilidade e de gestão de recursos humanos dentro da mesma 

empresa 

 

como o modelo da firma-flexível de Atkinson (1984 e 1987) ou as propostas de 

Lepak & Snell (1999) e de Tsui, Pearce, Porter & Hite (1995) 

 

também deixam muito por 

explicar. Não só tendem a ignorar os pressupostos e as implicações potencialmente 

contraditórios das diferentes abordagens, como também não explicam devidamente a forma 

como as empresas as podem implementar em paralelo e em simultâneo. Não reconhecendo 

quaisquer conflitos inerentes à operação conjunta de diferentes sistemas de gestão do 

emprego, estes modelos também não indicam estratégias de conciliação das eventuais 

contradições que possam resultar do tratamento diferenciado dos empregados de uma mesma 

organização. 
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As muitas lacunas e contradições evidenciadas neste resumo do estado da arte sobre a 

relação entre a GRH e a flexibilidade justificam, pois, que se aprofunde o estudo dessa 

relação. Alguns dos pontos que o actual estado do conhecimento não esclarece, e que carecem 

portanto de investigação adicional, são enumerados no capítulo seguinte, servindo de ponto de 

partida para o estudo empírico a que este trabalho se propõe.
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