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Capítulo 1 

- Introdução -  

O tema deste projecto surge a partir da constatação do crescimento de tendências e 

pressões aparentemente contraditórias no contexto com que as empresas actuais se deparam 

no que diz respeito à gestão do emprego. Por um lado, a ideia de que as pessoas são um activo 

estratégico nas empresas tem ganho terreno, sendo amplamente reconhecida a importância de 

se investir na constituição e no desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada, 

motivada e empenhada para garantir uma maior competitividade. Estas ideias não só têm sido 

defendidas e extensamente estudadas por parte dos académicos da gestão, como têm sido 

progressivamente incorporadas no discurso das organizações e, ainda que com menor 

proeminência, na sua prática. Por outro lado, a flexibilidade na forma de se estruturar e de 

funcionar, de um modo geral, aparece também como uma necessidade incontornável nos dias 

de hoje, condição essencial para se ter sucesso, senão mesmo para sobreviver num clima de 

concorrência cada vez mais intenso. 

Um complexo conjunto de factores 

 

incluindo a globalização e a maior concorrência 

internacional, a desregulamentação dos mercados e as maiores e mais diversificadas 

exigências por parte de clientes e investidores, a aceleração do ritmo de mudança e as 

inovações tecnológicas, bem como a presença crescente de mulheres, idosos e minorias no 

mercado de trabalho 

 

impõe a necessidade das empresas procurarem novas formas de 

melhorarem a qualidade, a produtividade e a rapidez de resposta ao mercado; em suma, novas 

formas de conseguirem vantagens competitivas (Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; 

Schuler, 1990; Blyton & Morris, 1992; Sisson, 1994; Legge, 1995a). A gestão de recursos 

humanos (GRH) surge então como uma abordagem capaz de proporcionar alternativas 

sustentáveis às tradicionais vantagens assentes no capital e na tecnologia, ao permitir lidar 

com questões que se tornaram centrais no sucesso das organizações, como a mudança, a 

liderança, a cultura organizacional e a própria flexibilidade. O exemplo dado por grandes 

companhias de referência ajuda a reforçar as promessas da GRH. 

Por outro lado, esse mesmo conjunto de factores, que molda o contexto em que as 

empresas operam nos dias de hoje, faz com que elas tenham de ser flexíveis, na forma de 

pensar, planear, organizar e actuar. O acrescido grau de competitividade, o acelerado ritmo de 

evolução tecnológica, a volatilidade dos mercados e, em geral, a mudança contínua desafiam 
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a versatilidade e a capacidade de adaptação e actualização por parte das empresas (Atkinson, 

1987; Blyton & Morris, 1992; Hutchinson & Brewster, 1994). Os tradicionais mercados 

massificados de produtos padronizados estão a ser cada vez mais fragmentados em mercados 

onde o limite é a segmentação individual e a força motriz é o consumidor, e não a produção 

(McKinlay & Starkey, 1992). Face a este declínio da produção em massa e à progressiva 

decomposição da procura, as empresas mais inovadoras têm experimentado diferentes formas 

de aumentar a sua flexibilidade produtiva com vista a reduzir os custos de produzir uma gama 

variada e em constante mudança de produtos para nichos de mercado particulares, em vez de 

procurarem minimizar o custo médio da produção em grande escala de um pequeno grupo de 

produtos padronizados (McKinlay & Starkey, 1992). 

A necessidade crescente de uma flexibilidade que facilite a capacidade de resposta por 

parte das organizações às condições em perpétua mutação dos mercados leva-as a recorrerem 

a um leque cada vez mais variado de arranjos de trabalho e de emprego. Essas novas formas 

flexíveis vão desde os horários de trabalho ao tipo de contratos estabelecidos, ao local de 

trabalho, à definição de tarefas e até às formas de remuneração. Assim, aumenta cada vez 

mais nas organizações de hoje o recurso a contratos temporários, à subcontratação, ao 

trabalho a tempo parcial e por turnos, ao trabalho sazonal, a horários flexíveis e ao 

teletrabalho, ou trabalho à distância, entre outros (Brewster, 1998). A diversidade de 

manifestações da flexibilidade constitui, aliás, uma das principais dificuldades no seu 

tratamento (Blyton & Morris, 1992; Brown, 1997b; Tregaskis, Brewster, Mayne & 

Hegewisch, 1998). 

Neste sentido, anuncia-se o fim dos tradicionais empregos a tempo inteiro e para a vida, 

que serão substituídos por um novo regime assente em relações mais individualizadas , em 

que o tipo e duração do contrato e as condições acordadas de um modo geral são flexíveis e 

variáveis de indivíduo para indivíduo. A própria noção de carreira está a mudar, devendo 

agora ser perspectivada como uma colecção de experiências e competências acumuladas ao 

longo de uma sequência de empregos em moldes variados e em diferentes organizações, ou 

até fora delas, incluindo períodos de trabalho em regime de freelancer ou mesmo de pausa 

(Arthur & Rousseau, 1996b; Arnold, 1997). Assim, nestas novas formas organizativas, a 

ligação que as organizações estabelecem com os indivíduos é, tendencialmente, mais ténue 

que a tradicional relação de emprego. A própria relação de emprego é por vezes substituída 

por uma relação comercial, seja com indivíduos que asseguram a prestação de um serviço, 

seja com agências de emprego. 

Tudo isto levanta uma série de questões sobre a aplicabilidade do modelo de GRH. 

Estas formas, novas e menos novas, de trabalho e de organização flexíveis parecem pôr em 
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causa o tipo de relacionamento que a GRH pressupõe entre a organização e os indivíduos para 

que seja possível o desenvolvimento do preconizado empenhamento mútuo, envolvimento e 

participação (Rousseau & Wade-Benzoni, 1995; Hendry & Jenkins, 1997; Sparrow, 1998). 

Por exemplo, no caso dos contratos temporários, cujo uso tem crescido na Europa (Hakim, 

1990; De Grip, Hoevenberg & Willems, 1997; Brewster, 1998), os cuidados com o 

recrutamento e a selecção são muito menores, o mesmo acontecendo com a formação, em que 

a curta permanência do trabalhador na empresa não encoraja esse investimento. Estes 

factores, conjugados com o facto de não haver qualquer garantia de segurança no emprego, 

prejudicam inevitavelmente o empenhamento e envolvimento organizacionais. Entre outros, 

colocam-se igualmente problemas de motivação e comunicação (Blyton & Morris, 1992; 

Feldman, 1995; Brown, 1997b; Brewster, 1998). Alguns autores avisam mesmo que o esforço 

para alcançar uma maior flexibilidade pode prejudicar outros objectivos organizacionais 

importantes, como a qualidade e o bom desempenho (Blyton & Morris, 1992; Clark, 1993b; 

Legge, 1998a). 

Perante este cenário de aparente contradição e incompatibilidade entre os pressupostos 

da GRH e as mais recentes tendências nas práticas organizacionais de gestão, impõe-se 

averiguar até que ponto o modelo de GRH orientado para o empenhamento mútuo é, afinal, 

aplicável, ou ajustável, a uma realidade em que a resposta às fortes pressões competitivas 

passa pelo recurso ao tipo de trabalho e organizações descritos acima. 

Desta forma, a investigação aqui reportada propõe-se estudar o relacionamento entre a 

GRH e a flexibilidade, procurando encontrar esclarecimento para um conjunto de aspectos 

relevantes para essa questão. Antes do mais, há que verificar a efectiva extensão do aumento 

do recurso por parte das empresas a arranjos mais flexíveis de organização do trabalho e do 

emprego, distinguindo entre a sua crescente incorporação nas práticas regulares de uma mera 

utilização de excepção. Interessa saber em que circunstâncias, internas e externas, as empresas 

procuram aumentar a sua flexibilidade, que manifestações em concreto assume essa maior 

flexibilidade, e até que ponto essas formas flexíveis de organização se afastam da tradicional 

relação de emprego a tempo inteiro e por termo indeterminado. Para além disso, e tendo em 

conta o cepticismo de alguns autores relativamente à GRH, nomeadamente no que diz 

respeito à sua efectiva adopção por parte das empresas (Armstrong, 1987; Ogbonna, 1992; 

Whipp, 1992; Legge, 1995b), há que confirmar que uma abordagem estratégica à GRH é 

visada pelas empresas, e que um modelo orientado para o envolvimento e o empenhamento é 

relevante e efectivamente procurado. Posto isto, interessa então averiguar de que forma uma 

pressão eventualmente sentida pelas empresas para desenvolverem uma maior flexibilidade 

prejudica a adopção de uma abordagem estratégica à GRH, ao minar os seus pressupostos. 
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Ou, pelo contrário, sendo a flexibilidade também uma das metas do modelo de GRH (Guest, 

1987), importa saber em que medida, e de que formas, a GRH pode contribuir para 

desenvolver a necessária flexibilidade organizacional. E, nesse caso, até que ponto uma GRH 

que preconiza o empenhamento, o envolvimento e a participação depende do estabelecimento 

de relacionamentos de longo-prazo, e de que modo é que isso condiciona o grau e os tipos de 

flexibilidade possíveis de alcançar. Finalmente, interessa por outro lado esclarecer se a GRH, 

que integra com dificuldade pelo menos alguns tipos de flexibilidade, assentes em 

relacionamentos menos firmes e duradouros do que a tradicional relação de emprego, pode 

contribuir para a competitividade das empresas por outras vias que compensem a necessidade 

de ser flexível.  

O ponto de partida para esta investigação consistiu numa avaliação do estado do 

conhecimento académico sobre as questões abordadas. Assim, o capítulo 2 passa em revista a 

principal literatura na área da GRH. Após uma breve alusão ao contexto histórico em que esse 

movimento surgiu e se desenvolveu, e às primeiras contribuições para o modelo teórico da 

GRH, é explorado o debate que permanece sobre a dimensão estratégica da GRH, que é 

simultaneamente considerada o seu elemento mais distintivo e fonte de polémica e 

divergências. Assim, são revistas as principais ideias da abordagem contingencial da Gestão 

de Recursos Humanos Estratégica, que propõe que o carácter estratégico da GRH advém do 

seu alinhamento com a estratégia do negócio. Com esta perspectiva, contrasta a proposta 

universalista das boas práticas , que preconiza uma abordagem assente no envolvimento e 

empenhamento dos empregados, que são encarados como recursos especialmente valiosos, 

propiciadores de vantagens competitivas. São discutidas estas duas perspectivas, bem como as 

críticas que lhes são dirigidas. A contribuição da perspectiva dos recursos, uma terceira 

abordagem que tem recentemente ganho terreno na investigação na área da GRH, é 

igualmente notada e discutida. Finalmente, são passados em revista outros aspectos na GRH 

que tem sido alvo de particular debate. 

No terceiro capítulo, é analisada a questão da flexibilidade. Faz-se o enquadramento do 

crescimento da sua importância para as organizações, e são identificadas diferentes 

perspectivas sobre esse fenómeno, umas mais optimistas e outras mais críticas. O próprio 

conceito é discutido, sendo revistas as suas principais tipologias e as contradições internas que 

o afectam. De seguida, são revistos os principais modelos teóricos que procuram explicar a 

forma como as empresas adoptam diferentes estratégias de flexibilidade, incluindo as 

chamadas teorias dualistas

 

ou de segmentação , o modelo da firma flexível , e outras 

contribuições isoladas que ajudam a compreender melhor a complexidade da questão da 
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flexibilidade no trabalho e no emprego. A terminar o capítulo, é analisada a questão do 

carácter estratégico da flexibilidade, que suscita algumas das mais marcadas divergências. 

O capítulo 4 aborda especificamente a relação entre a GRH e a flexibilidade no trabalho 

e no emprego. São identificados diversos pontos em comum entre as duas áreas, sendo notado 

um paralelismo surpreendente quanto aos seus contextos de afirmação e desenvolvimento, 

quanto ao tipo de fragilidades teóricas de que sofrem, e quanto ao teor das críticas de que são 

alvo. Mas a ligação entre a flexibilidade e a GRH passa sobretudo pela primeira constituir um 

elemento integrante dos principais modelos de GRH, como meta ou instrumento, sendo 

contudo também fonte de algumas das contradições internas da GRH. Por outro lado, a forma 

como as empresas procuram uma maior flexibilidade tem implicações directas na gestão do 

emprego e na GRH. No entanto, a forma específica como estas duas questões se interligam é 

muito pouco explorada na investigação existente, sendo aquela relação sobretudo tomada por 

adquirida e assumida implicitamente. 

O capítulo 5 aborda especificamente o estudo de que é objecto este relatório. Os 

objectivos da investigação são enunciados, através da construção de um quadro teórico que 

sustenta o trabalho empírico levado a cabo. Para tal, foram combinadas as proposições 

sugeridas por diferentes abordagens 

 

incluindo as teorias dualistas, o modelo da firma 

flexível , a proposta de Lepak & Snell (1999) e o modelo de Tsui, Pearce, Porter & Hite 

(1995). Desta forma, foi identificado um conjunto de questões para as quais o estado da arte 

não apresenta, até ao momento, respostas conclusivas e satisfatórias. Estas questões delimitam 

o âmbito da investigação aqui relatada, orientando o respectivo trabalho de campo. São de 

seguida justificadas as opções metodológicas assumidas na condução do trabalho empírico. 

Face ao impasse que se constatou haver em relação às propostas teóricas vigentes, elegeu-se 

uma metodologia qualitativa, assente em estudos de caso, seguindo uma linha próxima da 

chamada grounded theory . A pertinência do sector da consultoria de gestão para o estudo da 

relação entre a flexibilidade e a GRH é igualmente argumentada. São ainda descritos 

sumariamente os procedimentos metodológicos seguidos, e exploradas as categorias e 

dimensões analisadas em cada um dos estudos de caso. 

O capítulo 6 é constituído pela análise individual de cada um dos casos estudados, ao 

longo das categorias e dimensões anteriormente fixadas. No capítulo 7, faz-se a discussão 

conjunta desses casos, procurando-se identificar os padrões comuns e as particularidades 

singulares de cada um, permitindo extrair algumas conclusões, tanto em relação à maneira 

como estas empresas exploram diversos tipos de flexibilidade, como quanto ao tipo de 

sistema de GRH adoptado, como ainda, e principalmente, em relação à forma como estes dois 

aspectos revelaram ser interdependentes. Neste sentido é identificado um modelo de gestão da 
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flexibilidade através da GRH que corresponde a uma actuação ainda por registar na literatura. 

O funcionamento desse modelo é descrito, e é identificado um conjunto de factores que 

parecem condicionar a adopção e operação por parte das empresas estudadas daquele modelo. 

Finalmente, o capítulo 8 resume as principais conclusões deste estudo, endereçando as 

questões deixadas em aberto no capítulo 5. São identificadas algumas das limitações do 

estudo e dos resultados obtidos, apontando-se ainda para um conjunto de aspectos que ficaram 

aqui por explorar devidamente, e que podem constituir interessantes linhas de investigação a 

levar a cabo no futuro. 
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