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Resumo 

 
Outsourcing dos processos de recrutamento de uma empresa é a transferência de toda 

ou parte das atividades de recrutamento para um fornecedor externo (Strohe Treehuboff, 

2003), o que leva a questões de criação de valor, vantagem competitiva e estratégia 

organizacional à medida que a quantidade e o grau de outsourcing dos processos de R&S 

continuam a aumentar ao longo do tempo e a tornarem-se questões muito abordadas 

atualmente (Mishra, Kumar, Sharma, & Dubey, 2018). 

O presente estudo tem como principal objetivo explorar de que forma o serviço de 

R&S por meio de outsourcing influencia a retenção e o turnover dos colaboradores nas 

empresas clientes. Pretende igualmente verificar o posicionamento dos colaboradores, 

relativamente a este tipo de serviço, e a sua relação com as expetativas criadas por estes na 

fase de R&S por parte da consultora externa. Por fim, perceber quais os motivos que levam 

à retenção dos colaboradores nas empresas e a sua relação com recetividade a novas 

oportunidades profissionais. 

De forma a cumprir os objetivos de investigação foi utilizada uma metodologia 

qualitativa via entrevistas realizadas a colaboradores de uma consultora externa de R&S 

num total de 51 entrevistas telefónicas. Para tal, foi construído um guião com duas partes, 

uma destinada aos colaboradores ainda retidos nas empresas e um outro guião para os que 

já saíram da organização.  

Os resultados revelaram que os colaboradores consideram, na sua maioria, benéfico 

o uso de consultoras externas para realizar R&S para empresas clientes, embora se tenha 

verificado marginalmente que as expetativas não foram correspondidas por parte da 

consultora e que esse fator influenciou também a saída da empresa. 

Os resultados e análises deste estudo contribuem para entender de uma melhor 

forma os processos de recrutamento e seleção de uma empresa que presta serviços de 

outsourcing para empresas clientes. Por outro lado trás o contributo dos colaboradores, no 

que diz respeito a uma fase inicial de recrutamento por parte de uma consultora externa, 

nas consequências que pode trazer na retenção ou turnover dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Outsourcing, Recrutamento e Seleção, Retenção, Turnover 
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Abstract 

 
Outsourcing the company's recruitment processes is the transfer of all or part of its 

recruitment activities to an outside vendor (Strohe Treehuboff, 2003), which leads to issues 

of value creation, competitive advantage, and organizational strategy as the degree of 

outsourcing of R&S processes continues to increase over time and become much 

addressed nowadays (Mishra et al., 2018). 

The main goal of the present study is to explore how outsourcing R&S service 

influences employee retention and turnover at client companies. It also intends to verify 

the position of employees, regarding this type of service, and its relationship with the 

expectations created by them in the R&S phase by the external consultant. Finally, 

understand the reasons that lead to the retention of employees in companies and their 

relationship with receptivity to new professional opportunities. 

In order to meet the research objectives, a qualitative methodology was used 

through interviews with employees of an external R&S consultant in a total of 51 telephone 

interviews. To this end, a two-part script was built, one for employees still retained in 

companies and another script for those who have already left the organization. 

The results revealed that most of the employees consider the use of external 

consultants to perform R&S for client companies beneficial, although two respondents 

assured that the expectations were not met by the consultant and this factor influenced 

their exit from the company. 

The results and analysis of this study contribute to a better understanding of the 

recruitment and selection processes of a company that provides outsourcing services to 

client companies. On the other hand, brings the contribution of the employees, regarding 

an initial recruitment phase by an external consultant, in the consequences that may have 

on their retention or turnover. 

 

key words: Outsourcing, recruitment and selection, retention, turnover 
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1. Introdução 

O presente plano de dissertação, inserido no Mestrado de Gestão de Serviços, tem como 

objetivo perceber os fatores que explicam o turnover e a retenção de recém admitidos 

através de um processo de recrutamento e seleção em formato de outsourcing. 

O outsourcing mostra-se um tema atual e em constante desenvolvimento, e deste modo, a 

análise desta temática associada ao recrutamento e seleção (R&S) irá permitir perceber a 

influência deste serviço na retenção e turnover dos colaboradores. 

Outsourcing dos processos de recrutamento de uma empresa é a transferência de toda ou 

parte das actividades de recrutamento para um fornecedor externo (Strohe Treehuboff, 

2003), ou seja, este processo acontece quando uma empresa decide delegar algumas das 

suas funções não essenciais, isto é, que não são o seu core business a um parceiro ou 

intermediário externo que apresenta a capacidade de fornecer um grau de especialização, 

que desempenhado internamente, não melhoraria as habilidades básicas da organização 

(Dapper, 2013). 

À medida que a quantidade e o grau de outsourcing dos processos de R&S continuam a 

aumentar ao longo do tempo, as questões de criação de valor, de vantagem competitiva e o 

apoio da estratégia organizacional surgem para reflexão e discussão. Isto porque, perguntas 

como: Em que medida o R&S em formato de Outsourcing é mais ou menos eficaz? Será que 

este tipo de R&S é igualmente adequado na escolha de candidatos com fit à empresa 

cliente? e Como proceder ao outsourcing? são questões ainda pouco desenvolvidas na 

literatura (Mishra et al., 2018). Assim sendo, as empresas de modo a obter essa vantagem 

competitiva devem identificar em primeiro lugar quais as suas principais áreas de negócio e 

quais as atividades em são especializadas e posteriormente organizar os seus recursos de 

acordo com estas (Gupta & Polonsky, 2014). Este tipo de processo é uma opção 

estratégica que grande maioria das empresas decide adotar, com vista a um conjunto de 

vantagens para a mesma (Dapper, 2013). 

Através de estudos do desempenho dos fornecedores de outsourcing de R&S, a necessidade 

de uma maior assimilação cultural por parte dos parceiros de outsourcing com a organização 

é notória (Johnson et al., 2014), isto é, seleccionar um parceiro que seja compatível em 

termos de visão, valores, objectivos e cultura é muito importante para adquirir vantagens 

que incluam economizar custos, tempo e recursos da empresa (Rafter, 2006). 
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No entanto, parece haver um receio de que os profissionais de Recursos Humanos não 

tenham o conhecimento na selecção dos seus parceiros de outsourcing e até mesmo como 

esse relacionamento deve ser gerido (Ates, 2013). E embora o crescimento do outsourcing de 

RH nas últimas décadas tenha sido notável, os seus efeitos ainda são vagos e inexplicáveis 

(Jiang e Qureshi, 2006). 

Este estudo contribui para um melhor entendimento dos processos R&S através de um 

processo que não tão estabelecido tem vindo a crescer de uma forma exponencial, o 

outsourcing. Esta investigação irá trazer melhores noções sobre a eficácia deste tipo de 

serviço nos recursos humanos, visto na literatura haver pouca avaliação da eficácia dos 

parceiros de outsourcing das empresas. 

Neste plano inclui um enquadramento da empresa fornecedora de informação, assim 

como, um enquadramento teórico relevante aos conceitos de outsourcing, retenção e turnover 

de colaboradores, para uma melhor perceção do que irá ser estudado. De seguida será 

apresentada a metodologia utilizada neste estudo, os resultados e sua discussão, as 

limitações e contribuições para a literatura e reflexões de futuras investigações. 
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2. Contexto de estágio 

O estudo desta dissertação deriva de informação proveniente da empresa Pessoas e 

Sistemas. Esta decisão deveu-se ao fato da realização do meu estágio curricular, com uma 

duração de 3 meses, ter tido lugar na mesma. 

Pessoas e Sistemas é uma empresa de consultoria e gestão integrada de Recursos Humanos, 

considerando o seu maior foco na gestão de pessoas e tendo como missão  “contribuir para a 

otimização do capital humano das empresas parceiras, através da avaliação, desenho e implementação de 

soluções customizadas”. Fundada em 2005 em Lisboa abre instalações no Porto em 2013, 

passando posteriormente a ser a sede da empresa. 

Como serviços dispõe de quatro vertentes, nomeadamente, consultoria, onde desenham 

projetos à medida das empresas a partir de soluções integradas e dando suporte a vária 

áreas de gestão de pessoas através da relação entre inovação e desenvolvimento teórico-

prático. 

Também dispõe do serviço de Avaliação de Desempenho, onde identificam e desenvolvem 

potencial nas pessoas com ajuste aos desafios organizacionais. Este serviço é proposto 

através de assessment centers, desenvolvimento individual e grupal, gestão de talento e 

formação personalizada. 

Os processos de Recrutamento e Seleção, que estão igualmente inseridos nos serviços 

disponibilizados, são desenhados a partir de um diagnóstico e uma rigorosa avaliação de 

perfil dos candidatos, havendo várias fases de processo, isto é, avaliação biográfica, 

cognitiva e psicológica, avaliação comportamental e feedback individual.  

Por último apoiam as empresas em processos de otimização de métodos de trabalho de 

modo a garantir a gestão das equipas e desenvolvem soluções que permitam a adaptação do 

serviço às necessidades dos seus clientes. 

Das atividades descritas acima o Recrutamento e Seleção foi a selecionada para o foco da 

minha investigação. Ao analisar os processos de R&S durante o meu estágio curricular, foi 

possível verificar que existem várias fases no processo, assim como, vários fatores 

específicos da própria empresa cliente para a triagem dos candidatos. Assim, perceber se 

existe uma relação entre esta fase inicial de R&S por consultores externos e a permanência 

ou saída dos candidatos após integração, mostrou ser uma temática bastante interessante 

para analisar, até porque trata-se de um tema bastante atual e com uma margem abrangente 

de conteúdo pouco explorado, nomeadamente o outsourcing de R&S. 
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Note-se que o estudo irá incidir apenas na parte inicial do R&S, sendo que a triagem e 

envio de candidatos é realizada pela empresa consultora externa, mas a decisão de 

contratação é responsabilidade da empresa cliente. 
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3. Revisão de literatura 

 

3.1. Outsourcing  

Outsourcing tem como definição o ato de obter produtos ou serviços através de uma 

empresa externa, em detrimento dessas atividades serem realizadas internamente, como 

esperado tradicionalmente (Dolgui & Proth, 2013), isto é, as organizações tomam a decisão 

de delegar funções não essenciais a um intermediário externo que possui um grau de 

especialização determinante na melhoria das habilidades básicas da mesma (Dapper, 2013). 

O outsourcing leva, desta forma, a uma aproximação significativa entre o fornecedor e a 

organização (Dolgui & Proth, 2013), atuando como uma terceira parte entre os 

empregadores e os colaboradores. 

A ideia de que Outsourcing é um exemplo do conceito de gestão é uma visão apoiada por 

diferentes autores, uma vez que fornece recomendações de como organizar aspetos de 

operações nas empresas (Madsen, 2017). 

Os gestores têm vindo a ter um papel ativo na conexão das suas organizações a fontes 

externas de conhecimento, demonstrando um alto grau de consciência de como esses 

processos influenciam as suas capacidades tecnológicas e posições de mercado (Jøranli, 

2018). 

A vantagem competitiva por parte das empresas pode ser obtida pelo fato de os serviços 

serem produzidos mais eficazmente por fornecedores externos. Esta vantagem pode ser 

tanto operacional, estratégica ou ambas, sendo que as vantagens operacionais previnem 

problemas a curto prazo e as estratégicas proporcionam oportunidades a longo prazo 

(Lankford & Parsa, 1999). 

Relativamente aos recursos humanos, as empresas mostram uma necessidade de se 

adaptarem à crescente flexibilidade do mercado de trabalho, sendo o papel destes 

valorizados tanto a nível estratégico como operacional (Wallo & Kock, 2018). A função 

dos recursos humanos, num mercado globalizado, apresenta oportunidades na contribuição 

de um desempenho geral favorável ao negócio (Ruth et al., 2015). Por exemplo, Mishra et 

al. (2018) mostrou que para uma empresa obter vantagem competitiva no mercado deve 

manter internamente as atividades essenciais desta e recorrer a outsourcing para as restantes 

atividades como forma de estratégia, considerando como atividades não essenciais a forma 

de pagamento, a formação, o recrutamento e os benefícios e como atividades essenciais as 

políticas de RH e avaliação de desempenho.  
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Assim, os benefícios percebidos do outsourcing, as características organizacionais e 

contextuais são igualmente influenciadores no processo de tomada de decisão de adotar ou 

não esta opção. Deste modo, os benefícios percebidos a nível estratégico passam pelo 

outsourcing das atividades não essenciais, pela transferência de riscos e pela omissão de 

políticas organizacionais. Os benefícios operacionais focam-se na redução de custos para a 

empresa, onde as características contextuais baseiam-se na própria tomada de decisão 

(Patel, Budhwar, Witzemann, & Katou, 2017). 

Esta tomada de decisão, quanto à adoção deste tipo de serviço (HRO), baseia-se em três 

razões comuns, nomeadamente, a aquisição de recursos especializados de Recursos 

Humanos (RH), a melhoria da qualidade e eficácia das funções de RH e igualmente para 

aumentar a concentração no papel estratégico de RH exteriorizando certas atividades da 

empresa (Susomrith & Brown, 2013). 

Além disso, outras razões para o HRO são melhorar a produtividade, a flexibilidade, a 

velocidade e a inovação no desenvolvimento de aplicativos de negócios, acesso a novas 

tecnologias e habilidades, transformação da organização, aumento do valor do serviço, etc. 

(Berber & Slavić, 2016). 

No entanto, o outsourcing pode induzir um efeito tanto positivo, negativo, moderado ou 

mesmo nenhum na empresa, dependendo de como este é percebido, planeado e executado 

pela mesma (Lahiri, 2016). 

 

3.1.1. Outsourcing no recrutamento e selecção 

Segundo Opatha (2010), o Recrutamento é o processo de encontrar pessoas adequadas e 

qualificadas para se candidatar a vagas de emprego numa organização, isto é, é o processo 

de criar um grupo de indivíduos competentes com o propósito de se candidatarem a uma 

organização. 

Já a Seleção é definida por um processo de escolha dentro dos candidatos, pelo indivíduo 

mais qualificado para a função na qual se encontram à procura, sendo o objetivo encontrar 

o candidato que mais se enquadre com a vaga (Rothwell, 2010).  

O objetivo geral do R&S dentro de uma organização é obter o número e a qualidade dos 

funcionários que são necessários para satisfazer os objetivos estratégicos da organização, a 

um custo reduzido (Ofori e Aryeetey, 2011). 

A gestão de recursos humanos baseia-se essencialmente na gestão desse capital humano, 

focando-se em todos os ativos de uma empresa em prol de uma aquisição de 

conhecimentos para a mesma. Isto é, palavras como recrutamento, seleção, integração e 
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retenção proporcionam uma mais integrada e sustentada obtenção de conhecimento que 

por sua vez garante um melhor desempenho das empresas e consequentemente uma 

vantagem competitiva no mercado (Minbaeva, Foss, & Snell, 2009). 

Assim, os departamentos de recursos humanos procuram apresentar três tipos 

diferenciados de recrutamento e seleção, de modo a alcançar o mais diversificado 

conhecimento que traga uma vantagem unificada para a sua organização. Um respetivo a 

colaboradores com capacidades mais básicas que se inserem em processos de pesquisa mais 

tradicionais, um segundo referente a colaboradores chave, isto é, que têm como objetivo 

uma função e agenda específica, podendo esta ser motivada pela necessidade de uma 

mudança estratégica adjacente à base de conhecimento da empresa. E um terceiro tipo 

referente a colaboradores com recursos raros, inimitáveis e de alto nível que potencializará 

uma vantagem competitiva para a empresa (Hamilton & Davison, 2018). Esta vantagem é 

alcançada através de práticas de recursos humanos que englobam a estratégia da empresa 

juntamente com o processo de criação de competências essenciais, nomeadamente dos 

colaboradores (Ordanini & Silvestri, 2008). 

A necessidade de integrar e reter mão-de-obra altamente qualificada deve ser uma estratégia 

fundamental para sucesso a longo prazo (Taylor, 2010), entrando, desta forma, o 

recrutamento na forma de promover e apoiar esse sucesso através da aquisição desses 

talentos para as empresas (WhelanandCarcary, 2011). 

Os fatores marcantes passam por funcionários cujo conhecimento específico das 

necessidades laborais, assim como das capacidades críticas de uma empresa culminem 

numa execução de tarefas individuais excecional (Hamilton & Davison, 2018). Para tal, as 

práticas de recursos humanos como formação, feedback de desempenho, projeto 

organizacional e perspetiva de progressão de carreira são fundamentais para otimizar o 

fluxo de conhecimento dos colaboradores e a sua integração dentro da organização 

(Minbaeva et al., 2009). 

A diversidade de conhecimento dentro de uma organização pode ter vantagens e 

desvantagens para a mesma, a diversidade de perspetivas pode levar a distâncias cognitivas 

entre indivíduos e a funcionalidade do trabalho em equipa pode ser colocado em causa. Por 

outro lado, capacidades muito semelhantes podem afetar a dinâmica de aprendizagem e 

evolução tanto pessoal como a nível da organização, visto os colaboradores possuírem 

praticamente o mesmo tipo de conhecimento (Jøranli, 2018). 
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Contudo, as capacidades dos indivíduos recém integrados, assim como os beneficios que 

trarão à empresa, irão depender de como esses atributos correspondem ao conhecimento 

pré-existente na empresa e às rotinas organizacionais (Jøranli, 2018). 

A consultoria de recursos humanos surgiu através da consultoria de gestão e aborda as 

decisões de gestão de recursos humanos, nomeadamente, a de auxiliar as empresas clientes 

a integrar processos e práticas de recursos humanos como forma de estratégia (Poorani & 

Thiyagarajan, 2018). Estes consultores externos têm o potencial de fornecer conhecimento 

e inovação às empresas, tendo vindo a apresentar um exponencial crescimento a 

necessidade de outsourcing e a própria indústria de consultoria, a um nível global (Poorani & 

Thiyagarajan, 2018). 

Por outro lado, tem-se verificado uma procura crescente pelos prestadores de outsourcing de 

serviços de recursos humanos, isto é, segundo Ordanini and Silvestri (2008) os 

colaboradores essenciais provêm frequentemente do serviço de outsourcing de R&S, havendo 

desta forma a necessidade de apoio de fornecedores externos para mão-de-obra 

especializada e qualificada. 

Numa posição mais estratégica, os próprios departamentos de recursos humanos procuram 

ter uma maior envolvência no planeamento estratégico, apresentando práticas mais 

coerentes e dinâmicas que visam maiores benefícios tanto para os colaboradores como para 

a empresa. Desta forma, verifica-se uma relação positiva entre a posição estratégica do 

departamento de recursos humanos e o desempenho organizacional como um todo 

(Reichel & Lazarova, 2013) . 

Em suma, a ideia de outsourcing na literatura surge como uma mais-valia para as empresas, 

essencialmente no processo de recrutamento e seleção que acarreta a procura de 

profissionais que possam acrescentar valor à organização. 

 

 

3.1.2. Vantagens e Desvantagens do Outsourcing  

As vantagens do outsourcing podem ser divididas em dois grupos, um correspondente à 

redução de custos, e um outro os aspetos estratégicos da empresa, essencialmente 

relacionados com a otimização dos recursos e capacidades e consequente vantagem 

competitiva face aos concorrentes (Espino-Rodríguez & Ramírez-Fierro, 2018). 

Esta redução de custos acontece quando o custo da contratação de novos colaboradores 

essenciais ao funcionamento da empresa que subcontrata fornecedores externos é superior 
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na própria do que em prestadores de serviços de outsourcing (Mansor, Abu, Abashah, & 

Mohd Kassim, 2018). 

Segundo Dolgui and Proth (2013) esta vantagem de redução de custo passa pela redução de 

funcionários e minimização de flutuações devido a mudanças; ganho de tempo para 

realização de outro tipo de tarefas; aquisição de novos conhecimentos através das 

atividades de outsourcing e acesso a novas tecnologias e conhecimentos externos. 

Já os benefícios estratégicos do outsourcing estão relacionados com os recursos e capacidades 

que o prestador de serviços possui, resultantes de uma maior especialização e 

consequentemente maior conhecimento e experiencia na prestação do serviço em causa. O 

acesso a empresas especializadas que agregam uma maior qualidade do serviço, mais tempo 

dedicado a outros projetos e acesso a novas e diferentes tecnologias são igualmente 

vantagens. (Espino-Rodríguez & Ramírez-Fierro, 2018). 

Já Kock, Wallo, Nilsson, and Höglund (2012) direcionam estas vantagens para recursos 

humanos e acrescentam o ganho de novas perspectivas; acesso a uma rede de 

conhecimentos e recursos de que de outra forma seria inacessível; facilitação da 

aprendizagem entre consultores e clientes e melhoria do foco estratégico das funções 

internas de recursos humanos. 

Em suma, os benefícios passam pelo conhecimento especializado dos fornecedores de 

outsourcing, que possuem a capacidade de direcionar esse conhecimento apenas para o 

objetivo pedido; obter acesso a mais de talentos, ou seja, a um maior número de candidatos 

com conhecimentos e competências específicas que tragam mais-valia a uma organização; 

aumentar a flexibilidade operacional como resultado da melhoria das práticas de retenção 

dos colaboradores e por fim proporcionar mais tempo aos gestores das empresas para se 

dedicarem a outras responsabilidades igualmente importantes (Cole, 2017). 

As desvantagens do outsourcing passam pela perda de conhecimento e capacidade interna de 

gerir o processo de recrutamento, assim como risco de perda de motivação por parte do 

candidato; baixa qualidade no trabalho de outsourcing de recursos humanos, ou seja, uma 

lacuna no que é entregue e o que é requisitado pela empresa cliente; dificuldade em cumprir 

prazos e expectativas do cliente, ou seja, mão-de-obra necessária com alguma urgência fica 

dependente do tempo e conhecimento utilizado pela empresa prestadora do outsourcing a 

selecionar um candidato; risco de conflito entre o consultor e os colaboradores internos de 

recursos humanos; incompatibilidade entre o uso de métodos padronizados e as 

características organizacionais do cliente, e por fim, risco de custos totais mais elevados, o 
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que pode acontecer quando os consultores não alcançam os resultados pretendidos (Kock 

et al., 2012). 

Cole (2017) reforça que as desvantagens recaem na perda de capacidades já existentes na 

empresa que contrata este serviços; contratos longos que podem implicar maiores custos na 

troca de fornecedores de outsourcing; possibilidade de os fornecedores externos explorar os 

contratos financeiros em prol do interesse da empresa que os contrata; risco de os 

fornecedores externos oferecerem serviços padronizados para diferentes clientes e não 

personalizar ao pedido e características da empresa e por fim um menor controlo sobre as 

atividades de RH que são exteriorizadas. 

 

3.1.3. Eficácia do Recrutamento e Seleção 

A eficácia dos RH, segundo D. E. Guest and Peccei (1994) pode ser definida por diferentes 

fatores, nomeadamente, o próprio desempenho da organização, por medidas relacionadas 

com a própria mão-de-obra como por exemplo o grau de retenção dos colaboradores, a 

concretização de objetivos específicos ou mesmo a própria opinião de eficácia por parte 

dos gestores. 

Já as atividades de R&S numa empresa, segundo Ordanini and Silvestri (2008) são 

complexas, envolvendo problemas relacionados com o departamento de Recursos 

Humanos tanto a um nível operacional como a um nível estratégico na própria 

organização. 

É crucial que os departamentos de RH se mantenham comprometidos no desenvolvimento 

de sistemas eficazes de Gestão de Recursos Humanos, sendo essencial a implementação 

destas práticas e não apenas a imitação desta GRH com o objetivo de melhorar o 

desempenho organizacional (Khilji & Wang, 2006). Esta ideia suporta o estudo de D. 

Guest and Conway (2011) que concluiu que existem riscos ao considerar a presença de 

práticas de RH não focadas na qualidade e adequação ao contexto, isto porque, a eficácia 

das práticas de RH são mais importantes do que apenas a presença dessas na determinação 

dos resultados da organização. 

Assim, em decisões estratégicas que podem afetar a força de trabalho, as condições internas 

do processo de R&S e os recursos utilizados para tal são dois fatores que influenciam a 

decisão de utilizar fornecedores externos para realizar este serviço de RH de uma forma 

mais eficaz (Ordanini & Silvestri, 2008). 

Em suma, para a eficácia dos Recursos Humanos e consequentemente do processo de 

R&S, as práticas de RH devem estar presentes numa empresa, devem ser avaliadas de uma 



 

Prestação do serviço de R&S em Outsourcing e a sua Eficácia   |  2018-2019 

 

11 
 

forma eficaz e devem ser implementadas igualmente de uma forma eficiente, levando, desta 

forma, a um maior e melhor impacto nos resultados relevantes à organização (D. Guest & 

Conway, 2011) 

Já o processo de Recrutamento e Seleção em si desempenha, numa primeira fase, um papel 

importante na permanência dos colaboradores nas empresas. É durante este processo que 

os recém integrados criam expetativas, isto é, formam impressões sobre a natureza das suas 

funções organizacionais. Assim, a discrepância entre essas expetativas e a realidade 

encontrada determinam se estas são excedidas, satisfeitas ou não atendidas por parte do 

colaborador (Major, Kozlowski, Chao, & Gardner, 1995). 

Por norma essas expetativas estão relacionadas com o compromisso organizacional, 

satisfação, desempenho e motivação do colaborador. Quando estas não são atendidas pode 

levar a um impacto disfuncional nos processos de integração do recém integrado e 

consequentemente à saída deste da organização, ou seja, a um aumento do turnover (Major 

et al., 1995). 

 

 

3.2. Retenção dos colaboradores 

Num mercado em constante desenvolvimento as políticas de gestão de recursos humanos 

não são suficientes para reter mão-de-obra qualificada(Kashyap & Rangnekar, 2014). As 

pessoas são um recurso fundamental para qualquer organização, e por essa razão a retenção 

de colaboradores mostra-se um desafio na atualidade, assim sendo, as organizações sentem 

a urgência de atender às necessidades dos seus funcionários e consequentemente garantir a 

sua lealdade, até porque as mudanças demográficas e do próprio mercado levam a uma 

dinâmica laboral mais exigente e confiante forçando as empresas a se tornarem mais 

competitivas (Fletcher, Alfes, & Robinson, 2018). 

As empresas, no ambiente corporativo procuram maximizar o potencial dos seus recursos 

humanos, bem como a motivação das suas equipas, dinamismo e comprometimento dos 

seus colaboradores, pelo que é necessário a sua valorização e recompensa. Pressupõe-se 

que este cenário permita uma maior produtividade e uma menor propensão a abandonar a 

empresa (Fossey & Harvey, 2010). 

Para uma organização, perder colaboradores qualificados pode-se tornar muito prejudicial a 

curto e longo prazo, tanto na produtividade desta como no próprio sucesso da empresa 

(Mgedezi, Toga, & Mjoli, 2014). E caso isso se verifique, mesmo com uma substituição já 

selecionada, os novos colaboradores necessitam de tempo de aprendizagem e adaptação até 
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se tornarem novamente produtivos para a organização (Hancock, Allen, Bosco, McDaniel, 

& Pierce, 2013). 

Deery and Jago (2015) apresentam fatores explicativos relativamente às taxas de saída dos 

funcionários. Para os autores existem duas importantes dimensões que culminam na saída 

dos funcionários, uma relacionada com os atributos organizacionais e indústria, como 

longas horas de trabalho, baixa renumeração e falta de progressão de carreira. E uma 

dimensão pessoal dos próprios colaboradores, nomeadamente o stress, exaustão emocional 

e física, diferenças hierárquicas e cultura organizacional. Estas dimensões irão causar um 

conflito entre o trabalho e a vida pessoal, afectando os funcionários nos fatores: fidelidade 

ao trabalho, flexibilidade, stress, baixa qualidade de vida, elevada carga de trabalho, entre 

outros. 

Ainda segundo Deery and Jago (2015), para combater este conflito devem ser tomadas 

estratégias e acções por parte da empresa, nomeadamente recompensas, gestão e 

desenvolvimento de carreiras, estratégias de recrutamento, qualidade na formação e 

politicas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

Este equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um dos fatores de maior influência na 

satisfação no local de trabalho, assim, as funções de recursos humanos devem incidir sobre 

práticas que garantam esse equilíbrio. O objetivo dessas políticas que visam o equilíbrio 

entre a vida pessoal e profissional baseia-se no aumento da qualidade de vida dos 

colaboradores através de mais tempo dedicado a atividades como lazer, cursos, descanso, 

vida social e família (Cegarra-Leiva, Sánchez-Vidal, & Cegarra-Navarro, 2012). 

 

 

3.3. Turnover dos colaboradores 

Existem ainda dois tipos de turnover, o turnover voluntário iniciado pelo empregado, ou seja, 

o funcionário decide abandonar a empresa, e o turnover involuntário onde a decisão é 

iniciada pela entidade empregadora de rescindir o contrato de emprego com base em 

determinada causa (Rubenstein, Kammeyer-Mueller, Wang, & Thundiyil, 2018). 

Dentro do Turnover voluntário, a saída destes funcionários de uma organização afeta 

negativamente a empresa em termos de gastos e de capacidade de delegar e redistribuir os 

serviços mínimos necessários que estavam a cargo desse colaborador (Mamun & Hasan, 

2017). 

Existem diferentes graus de turnover, levando a significados diferentes na sua interpretação 

dentro de uma organização. Assim, quando o turnover é elevado significa que os 
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colaboradores saem do cargo que ocupam mais rapidamente levando a um capital humano 

e social menos desenvolvido na empresa. Desta forma, o custo marginal da saída desse 

funcionário irá ser menor para a empresa, isto porque são necessários custos menores para 

formar o recém integrado ao mesmo nível da pessoa que substituiu (De Winne, Marescaux, 

Sels, Van Beveren, & Vanormelingen, 2018) 

Por sua vez, turnover médio significa que a empresa tende a perder funcionários que 

exerceram funções durante um período de tempo mais longo, adquirindo um 

conhecimento relativamente elevado, e reunindo um capital humano e social valioso para a 

empresa. A perda destes funcionários é mais dispendiosa de superar, tanto a nível de custos 

de formação como espaço de tempo para atingir os requerimentos de aprendizagem do 

funcionário que saiu (De Winne et al., 2018). 

Existem vários motivos para o turnover nas empresas e para o desejo dos colaboradores 

saírem das organizações. Um deles é a própria relação entre pessoa e organização, isto é, o 

alinhamento entre a pessoa e organização não apresenta equilíbrio (Memon et al., 2018). 

Outro motivo é o relacionamento interpessoal entre os diferentes departamentos, 

nomeadamente relações entre colegas de trabalho e superiores complexas que provocam 

desgaste no funcionário (Mamun & Hasan, 2017). As oportunidades de formação e 

aprendizagem têm efeitos consideráveis nos colaboradores que permanecem na empresa, 

isto é, a possibilidade de auto realização e crescimento dentro da empresa não levam à saída 

dos funcionários (Mamun & Hasan, 2017). 

Quando o turnover acontece muito cedo afeta negativamente o desempenho 

organizacional, visto ter havido recrutamento e formação que não irá fornecer nenhum 

retorno imediato (Hom, et al, 2017) 

Por outro lado boas práticas de RH impactam as atitudes e comportamentos dos 

colaboradores, ou seja, através destas, resultados como produtividade e qualidade do 

serviço vão refletir o bom desempenho financeiro da empresa (D. Guest & Conway, 2011). 

Uma das conclusões do estudo de Richard and Johnson (2001) mostrou uma associação 

entre um menor turnover nas organizações e a eficácia das práticas de RH, levando a uma 

consequente satisfação por parte dos gestores. Também concluíram que essa eficácia leva a 

um maior retorno a nível de capital e uma forte associação à própria produtividade dos 

colaboradores. 

 

 



 

Prestação do serviço de R&S em Outsourcing e a sua Eficácia   |  2018-2019 

 

14 
 

4. Estudo Empírico 

No presente capítulo começa-se por contextualizar o objetivo do estudo e as questões de 

investigação. De seguida, a explicação da metodologia adotada, e por fim apresenta-se o 

método utilizado para a recolha de dados, nomeadamente, o tipo de investigação, a 

construção do questionário e a amostra utilizada no estudo. 

 

4.1. Objetivo de estudo e Questões de investigação 

 

Considerando a revisão bibliográfica referente ao Outsourcing e fatores influenciadores da 

retenção e turnover dos colaboradores, assim como, o contexto de estágio curricular no qual 

se retiram os dados para a investigação foi possível determinar os objetivos desta 

dissertação. Assim, este estudo apresenta como objetivo principal perceber de que forma o 

Recrutamento e Seleção por empresas consultoras externas, ou seja, utilizando o meio de 

outsourcing do serviço, podem influenciar a permanência ou não dos colaboradores nas 

empresas clientes, percebendo assim a sua eficácia. 

Por outro lado, pretende-se igualmente analisar a perspetiva dos candidatos relativamente a 

processos de recrutamento através de consultoras externas, e a sua influência nas 

expetativas após integração. 

E por fim, analisar quais os motivos de retenção e motivos determinantes à permanência 

dos colaboradores nas empresas, assim como, posicionamento relativamente a novas 

oportunidades profissionais. 

Em síntese, este estudo aborda as seguintes questões de pesquisa: 

 

a) De que forma o Recrutamento e Seleção através de consultoras externas influencia 

a retenção e o turnover dos colaboradores nas empresas? 

 

b) Como é que na perspetiva dos colaboradores o Recrutamento e Seleção por meio 

de Outsourcing, se relaciona com as expetativas criadas enquanto candidatos após a 

sua integração nas empresas clientes? 

 

c) Quais os motivos determinantes à permanência de colaboradores nas empresas e 

qual a sua recetividade quanto a novas oportunidades profissionais? 
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4.2. Metodologia de investigação 

 

4.2.1. Tipo de Investigação 

 

Segundo Whitehead and Yin (2003) existem três distintas categorias de estudos de caso, 

exploratória, descritiva e explicativa. Os estudos de caso exploratórios procuram explorar 

um determinado tema que apresenta interesse para a comunidade científica e para a prática. 

Já um estudo de caso descritivo pretende descrever os fenómenos que ocorrem com o 

objetivo de os descrever à medida que estes ocorrem. Por fim, existe ainda uma terceira 

categoria, estudo de caso explicativo que consiste em analisar os dados a um nível mais 

profundo com o intuito de formar uma teoria e testa-la. 

Assim, a abordagem escolhida para esta investigação é de carácter qualitativo, com uma 

abordagem descritiva e exploratória. 

Através da revisão de literatura foi possível determinar a escassa informação relativamente 

ao tema em questão, isto é, R&S através do meio de outsourcing é ainda um tema pouco 

desenvolvido ao nível da investigação, e a perspetiva dos candidatos relativamente ao 

mesmo, assim como, a sua influência na permanência numa empresa são temas atuais que 

requerem uma investigação mais aprofundada. Desta forma, a abordagem escolhida 

permite retirar informação mais detalhada e aprofundada sobre o tema face a outros 

métodos.  

Existem ainda dois tipos de análise qualitativa, uma abordagem sequencial, isto é, é 

decidido o método de recolha de dados, estes são recolhidos e posteriormente analisados, 

sendo que a análise não pode influenciar a recolha dos dados. E uma outra abordagem, a 

abordagem interativa, onde a análise dos dados é parte contínua do processo de recolha 

destes, ou seja, a recolha de dados é exibida à medida que são recolhidos permitindo que se 

tire conclusões preliminares. Desta forma, é possível para o investigador perceber se é 

possível surgir novos dados, novas maneiras de categoriza-los ou mesmo novas associações 

a serem exploradas, esclarecendo questões à medida que elas surgem (Arcury & Quandt, 

1998). 

Através de uma pesquisa bibliográfica estruturada e específica foi possível determinar as 

temáticas essenciais ao tema, levando a que o presente estudo siga uma abordagem 

sequencial, de forma a potenciar toda a análise da recolha de dados, realizando desta forma 

uma análise mais abrangente e sustentada. 
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4.2.2. Construção do questionário 

 

Numa fase inicial desta investigação foi realizada uma pesquisa bibliográfica inerente a 

todas as temáticas referentes ao estudo em questão. A partir desta foi elaborado um guião 

que foi posteriormente explorado junto da amostra em formato de entrevistas telefónicas. 

De forma a dar resposta às questões de investigação, anteriormente definidas, o guião foi 

elaborado em duas partes distintas: uma referente aos colaboradores que ainda se 

encontram a desempenhar a função para o qual foram contratados (definida como 

Retenção) e uma segunda parte elaborada para colaboradores que já não se encontram na 

empresa para a qual participaram no processo de Recrutamento e Seleção (Turnover). 

Assim, numa primeira abordagem pretendeu-se perceber a qual das partes do guião o 

colaborador iria responder às questões, fazendo-se um pequeno enquadramento do 

desempenho da função na atualidade de modo a direcionar o participante. Posteriormente, 

numa segunda fase o colaborador respondeu ao guião referente à retenção na função ou ao 

turnover da mesma. Por fim, numa questão final é abordada a temática como um todo, de 

forma a reter informação considerada importante por parte do participante mas sem 

oportunidade de o fazer antes. 

No guião correspondente à Retenção pretendeu-se explorar os motivos que levam à 

permanência dos colaboradores nas empresas, assim como, os motivos determinantes que 

os levariam a querer sair. Pretendeu-se igualmente perceber, na amostra em questão, quais 

os participantes que estariam de momento à procura ou interessados numa nova 

oportunidade profissional. Este guião continha dez questões de resposta aberta. 

No guião do Turnover o objetivo passou por inicialmente explorar o tempo 

desempenhado na função e posteriormente perceber se a saída deveu-se ou não à entidade 

patronal e quais os motivos desta. Principalmente, entender, se o processo de R&S 

influenciou de alguma forma a saída. Este guião continha nove questões de resposta aberta. 

Em ambas as partes é explorado o processo de R&S em si com o intuito de analisar as 

expetativas criadas neste e as encontradas após a integração. 

O guião pode ser consultado no Anexo I. 
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4.2.3. Amostra 

 

Nesta investigação a população alvo utilizada incide nos colaboradores admitidos pelas 

várias empresas clientes da Pessoas e Sistemas (empresa de gestão de recursos humanos 

sendo uma das áreas de atividade o recrutamento e seleção). Tendo o meu estágio 

curricular sido realizado na empresa Pessoas e Sistemas, a população utilizada trata-se da 

base de dados da própria, isto é, candidatos integrados nas funções pretendidas pelas 

empresas clientes. 

Da população geral foram selecionados os candidatos referentes aos últimos três anos, 

2016, 2017 e 2018, construindo desta forma uma amostra composta por 85 colaboradores. 

A escolha apenas destes três últimos anos deveu-se à possível dificuldade dos participantes 

recordarem a fase de recrutamento e seleção se a mesma tivesse decorrido há mais tempo.. 

As funções nas quais os participantes foram integrados correspondem a diversas áreas e 

estão inseridas em diferentes sectores de atividade, são funções tanto operacionais como 

cargos de gestão e estão divididas pelas várias empresas clientes da Pessoas e Sistemas, num 

total de 19 empresas. 

Durante o decorrer das entrevistas, que decorreram entre os meses de Maio e Julho de 

2019 verificou-se que 12 candidatos encontravam-se com o número telefónico 

desconectado, não sendo possível realizar a entrevista. Dos restantes 73, 16 candidatos não 

quiseram responder ao questionário e 6 deles não permitiram a análise dos dados, ficando 

desta forma um total de 51 entrevistas telefónicas realizadas para o presente estudo. 

A totalidade da amostra contém 21 candidatos do sexo masculino e 30 do sexo feminino, e 

encontra-se distribuída por regiões de Portugal continental e Ilhas, sendo que 26 

participantes responderam às questões referente à parte de Retenção, isto é, ainda se 

encontram a desempenhar a função inicial e 25 participantes responderam à parte referente 

ao Turnover, ou seja, já se encontram em novos desafios profissionais. 

Na Tabela 1 encontra-se representada a amostra correspondente aos participantes que 

responderam à parte do guião referente ao turnover e na Tabela 2 a amostra 

correspondentes aos inquiridos de retenção. 
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Participantes Sexo 
Idade 
(anos) 

Função 
Ano de 

integração 

Tempo 
Trabalhado 

(Meses) 
Situação 

Entrevistado 1 Feminino 25 Técnico Comercial 2018 5 Turnover 

Entrevistado 2 Masculino 26 Contabilista 2018 10 Turnover 

Entrevistado 3 Feminino 40 Comercial Backoffice 2018 6 Turnover 

Entrevistado 4 Masculino 48 Helpdesk 2017 2 Turnover 

Entrevistado 5 Feminino 33 Marketing 2017 7 Turnover 

Entrevistado 6 Feminino 33 Rececionista 2017 24 Turnover 

Entrevistado 7 Feminino 35 Gestor de RH 2017 18 Turnover 

Entrevistado 8 Masculino 40 Comercial 2017 27 Turnover 

Entrevistado 9 Feminino 39 Administrativa financeira 2017 12 Turnover 

Entrevistado 10 Feminino 39 Gestor de Formação 2016 30 Turnover 

Entrevistado 11 Masculino 51 Comercial 2016 6 Turnover 

Entrevistado 12 Feminino 28 Designer industrial 2017 7 Turnover 

Entrevistado 13 Masculino 43 Comercial 2016 26 Turnover 

Entrevistado 14 Feminino 34 Gestor de RH 2016 40 Turnover 

Entrevistado 15 Feminino 45 Gestor comercial 2016 3 Turnover 

Entrevistado 16 Feminino 29 Gestor de negócio 2016 12 Turnover 

Entrevistado 17 Masculino 33 Comercial 2016 6 Turnover 

Entrevistado 18 Feminino 32 Rececionista 2016 18 Turnover 

Entrevistado 19 Feminino 26 Controller de gestão 2017 24 Turnover 

Entrevistado 20 Feminino 35 Rececionista 2016 33 Turnover 

Entrevistado 21 Feminino 50 Administrativa 2017 12 Turnover 

Entrevistado 22 Masculino 42 Gestor comercial 2016 7 Turnover 

Entrevistado 23 Masculino 28 Rececionista 2017 16 Turnover 

Entrevistado 24 Masculino 43 Responsável Pós-Venda 2016 34 Turnover 

Entrevistado 25 Masculino 46 Técnico de Ferramentas 2016 2 Turnover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela1. Dados dos entrevistados de turnover  
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Participantes Sexo 
Idade 
(anos) 

Função 
Ano de 

integração 

Tempo 
Trabalhado 

(Meses) 
Situação 

Entrevistado 26 Feminino 23 Contabilista 2018 7 Retenção 

Entrevistado 27 Feminino 35 Administrativa 2018 15 Retenção 

Entrevistado 28 Feminino 25 Técnico de Compras 2018 6 Retenção 

Entrevistado 29 Feminino 26 Administrativa 2018 7 Retenção 

Entrevistado 30 Feminino 34 Técnico de Formação 2018 12 Retenção 

Entrevistado 31 Feminino 43 Comercial Backoffice 2018 9 Retenção 

Entrevistado 32 Masculino 30 Engenheiro de Produto 2018 12 Retenção 

Entrevistado 33 Masculino 29 Controller 2018 10 Retenção 

Entrevistado 34 Masculino 43 Técnico Informático 2018 10 Retenção 

Entrevistado 35 Masculino 34 Gestor Pós-Venda 2018 8 Retenção 

Entrevistado 36 Masculino 42 Gestor Financeiro 2018 18 Retenção 

Entrevistado 37 Feminino 28 Rececionista 2017 24 Retenção 

Entrevistado 38 Masculino 36 Gestor RH 2017 18 Retenção 

Entrevistado 39 Feminino 56 Secretária Comercial 2017 24 Retenção 

Entrevistado 40 Feminino 33 Técnico de RH 2017 20 Retenção 

Entrevistado 41 Feminino 45 Rececionista 2017 24 Retenção 

Entrevistado 42 Feminino 40 Contabilista 2016 30 Retenção 

Entrevistado 43 Feminino 50 Secretária Comercial 2016 36 Retenção 

Entrevistado 44 Feminino 39 Administrativa RH 2016 30 Retenção 

Entrevistado 45 Masculino 35 Comercial 2016 32 Retenção 

Entrevistado 46 Feminino 24 Rececionista 2017 24 Retenção 

Entrevistado 47 Masculino 43 Comercial 2017 24 Retenção 

Entrevistado 48 Masculino 27 Rececionista 2016 36 Retenção 

Entrevistado 49 Masculino 32 Rececionista 2016 36 Retenção 

Entrevistado 50 
Masculino 27 

Técnico de 
Manutenção 

2016 36 Retenção 

Entrevistado 51 Feminino 30 Rececionista 2016 34 Retenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela2. Dados dos entrevistados de retenção 
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5. Resultados e discussão dos dados 

Após recolhidos os dados através das entrevistas telefónicas, estes foram analisados através 

do software NVivo de modo a organizar toda a informação. Através deste software 

procedeu-se à criação de nós correspondentes às três grandes temáticas da investigação, 

Recrutamento e Seleção, Retenção e Turnover. Posteriormente foram importadas as 51 

entrevistas e codificadas/associadas aos nós respetivos criando de igual forma subtemáticas 

destes. Por fim, foram criados mapas gerais de cada temática, assim como classificações de 

casos, respetivos aos inquiridos para Retenção e aos inquiridos de Turnover de maneira a 

proporcionar respostas às questões de investigação de uma forma mais estruturada. 

 

5.1. De que forma o Recrutamento e Seleção através de consultoras 

externas influencia a retenção e o turnover dos colaboradores nas 

empresas? 

Um dos objetivos do questionário apresentado aos participantes foi perceber se o R&S por 

consultoras externas teve de alguma forma influência na saída dos colaboradores das 

empresas clientes. 

Para tal, após organização da informação recolhida nas entrevistas foi possível traçar um 

mapa da visão geral destes resultados, representado na Figura 1. 

 
Figura 1. Mapa dos resultados Turnover 



 

Prestação do serviço de R&S em Outsourcing e a sua Eficácia   |  2018-2019 

 

21 
 

Segundo o mapa geral dos resultados de turnover, representados na figura 1, é possível 

verificar que a codificação do conteúdo das entrevistas permitiu perceber quais os motivos 

para a saída dos colaboradores das empresas e igualmente se essa saída deveu-se à vontade 

deste ou da própria empresa. 

Segundo (Memon et al., 2018) o envolvimento do colaborador com a organização funciona 

como mediador entre o fit pessoa - organização e a sua intenção de turnover. Quando os 

colaboradores sentem-se ajustados e integrados a nível de valores com a organização leva a 

um envolvimento emocional que permite a não rotatividade deste. Já (Mgedezi et al., 2014) 

diz que a motivação intrínseca está positivamente associada à permanência dos 

colaboradores nas empresas e negativamente associada ao turnover. Contudo, este fator 

por si só não garante a retenção da pessoa, isto porque podem existir outros como o mau 

ambiente de trabalho que influencie de igual forma a vontade de sair. 

O presente estudo corrobora esse fundamento, visto que dois dos motivos que levam à 

saída dos colaboradores baseiam-se na falta de alinhamento organizacional e também mau 

relacionamento interpessoal.  

 

“Caso não fosse a empresa eu iria sair também, pelo mau ambiente da empresa, colegas de 

trabalho e gerência” (Entrevistado 2, Maio 2019) 

 

Um outro motivo assinalado pelos participantes que levaram à sua saída da empresa foi a 

possibilidade de progressão de carreira, que pode ser motivada por dois fatores, um projeto 

profissional mais aliciante ou uma melhor renumeração. 

 

“Foi meramente aproveitar uma oportunidade que surgiu. Não é que não estivesse bem na 

empresa mas a oportunidade foi bastante melhor e decidi aproveitar.” (Entrevistado 10, Junho 

2019) 

 

Isto vem apoiar Mamun and Hasan (2017) que nos diz que a aptidão individual é um dos 

principais fatores que levam ao turnover, neste caso voluntário. Quando os colaboradores 

sentem que não conseguem progredir completamente na organização, quer seja por 

competências a mais ou por não competências, estes tendem a procurar novas 

oportunidades. Assim como a responsabilidade individual é um fator influenciador na 

retenção ou saída dos funcionários, por exemplo, pessoas com família em que a sua renda é 

a principal fonte de rendimento têm uma menor propensão a sair das empresas. 
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Um outro motivo codificado para o turnover foi a relação entre o Recrutamento e Seleção 

prestado por uma consultora externa e a sua influência na saída do colaborador. Segundo 

os dados apenas duas referências foram feitas no que diz respeito ao R&S por meio de 

outsourcing ter sido um fator influenciador na saída dos participantes. Por exemplo, o 

Entrevistado 12, referiu que as expetativas não foram correspondidas por parte da 

consultora e que este foi um fator influenciador na sua procura por uma nova 

oportunidade profissional e consequente saída da empresa.  

 

“Muito sinceramente as expetativas não foram superadas. E sim, influenciou bastante na minha 

saída, como lhe digo a nível do software da empresa, serem mais criativos, contacto com o cliente e 

para mim isso cortou-me bastante a motivação para continuar lá.” (Entrevistado 12, Junho 

2019) 

 

Estas duas referências, num total de 51 participantes, corresponde apenas a uma 

percentagem de 3,92%, como se pode verificar pela Tabela 1 abaixo. 

Verifica-se igualmente que as expetativas criadas na fase de R&S, nomeadamente a 

transmissão de informação sobre a empresa cliente e a função que iriam desempenhar, não 

foram correspondidas por parte da consultora externa aos dois participantes que 

referenciaram que o recrutamento influenciou a sua saída. Por outro lado, é interessante 

verificar que a saída desses dois participantes deveu-se num dos casos ao próprio 

colaborador e noutro da própria empresa. 

Outro fator possível de analisar através dos dados da Tabela 1 é a relação dos dados 

demográficos dos inquiridos, como sexo e idade, e o tempo trabalhado até à sua saída da 

empresa. Dessa forma verificou-se que dos sete inquiridos que trabalharam 6 ou menos 

meses até à sua saída da empresa (assinalados com a cor amarela na Tabela 1), três são do 

sexo feminino e têm idades compreendidas entre 25 e 45 e os restantes quatro inquiridos 

são do sexo masculino com idades entre os 33 e os 51 anos, havendo no total um maior 

foco de idade acima dos 40 anos e de menos tempo trabalhado na empresa até à sua saída. 

É ainda de salientar que três destes inquiridos foram dispensados pela própria empresa 

(Entrevistado 11, 17 e 25) e que dos restantes quatro, o Entrevistado 15 teve uma proposta 

melhor de emprego e os Entrevistados 1, 3 e 4 mencionaram falta de alinhamento 

organizacional e mau relacionamento interpessoal entre colegas, como por exemplo o 

Entrevistado 3. 
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“Não gostei do ramo em si, foi uma mudança total do ramo e não me adaptei muito bem ao 

ambiente da empresa” (Entrevistado 3, Maio 2019) 

 

Verificou-se igualmente que os inquiridos que desempenharam funções com uma duração 

de 2 anos ou mais (assinalados a verde na Tabela 1) têm idades iguais ou menores que 43 

anos, e que dos oito inquiridos cinco são do sexo feminino e três do sexo masculino. O 

motivo de saída destes colaboradores, exceptuando o Entrevistado 19 que foi dispensado 

pela empresa, foi progressão de carreira, tanto em termos de renumeração como de projeto 

mais aliciante. 

Outro dado observado, relativamente às funções, é que os colaboradores com menos 

tempo trabalhado antes da sua saída desempenhavam funções maioritariamente ligados à 

área comercial, apenas um dos sete inquiridos exercia a função de Helpdesk. Relativamente 

aos inquiridos que trabalharam mais meses estes encontravam-se ligados a diversas áreas, 

desde rececionista, recursos humanos, comercial e gestão. 

Participantes Sexo 
Idade 
(anos) 

Função 
Tempo 

Trabalhado 
(Meses) 

Saída 
Influência do 
R&S na saída 

Expetativas do R&S após 
integração 

Entrevistado 1 Feminino 25 Técnico Comercial 5 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 2 Masculino 26 Contabilista 10 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 3 Feminino 40 Comercial Backoffice 6 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 4 Masculino 48 Helpdesk 2 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 5 Feminino 33 Marketing 7 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 6 Feminino 33 Rececionista 24 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 7 Feminino 35 Gestor de RH 18 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 8 Masculino 40 Comercial 27 Colaborador Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 9 Feminino 39 Administrativa financeira 12 Empresa Não Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 10 Feminino 39 Gestor de Formação 30 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 11 Masculino 51 Comercial 6 Empresa Não Correspondidas 

Entrevistado 12 Feminino 28 Designer industrial 7 Colaborador Sim Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 13 Masculino 43 Comercial 26 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 14 Feminino 34 Gestor de RH 40 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 15 Feminino 45 Gestor comercial 3 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 16 Feminino 29 Gestor de negócio 12 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 17 Masculino 33 Comercial 6 Empresa Não Correspondidas 

Entrevistado 18 Feminino 32 Rececionista 18 Colaborador Não Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 19 Feminino 26 Controller de gestão 24 Empresa Não Correspondidas 

Entrevistado 20 Feminino 35 Rececionista 33 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 21 Feminino 50 Administrativa  12 Empresa Não Correspondidas 

Entrevistado 22 Masculino 42 Gestor comercial 7 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 23 Masculino 28 Rececionista 16 Empresa Não Correspondidas 
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5.2. Como é que na perspetiva dos colaboradores o Recrutamento e 

Seleção por meio de Outsourcing, se relaciona com as expetativas 

criadas enquanto candidatos após a sua integração nas empresas 

clientes? 

 

Uma outra questão de investigação passou por perceber através das entrevistas realizadas se 

o posicionamento dos colaboradores relativamente a R&S através de consultoras externas 

está relacionado em alguma forma com as expetativas dos candidatos após a sua integração. 

Como verificado na revisão de literatura, o outsourcing é um meio utilizado pelas empresas 

para criar uma vantagem competitiva. Yeboah (2013) argumenta que o outsourcing permite 

que as empresas se foquem nas competências necessárias para melhorar o seu próprio 

desempenho e consequentemente aumentar a produtividade. E Szierbowski-Seibel and 

Kabst (2018) diz que funções com uma maior complexidade de tarefas exigem uma 

proporção maior de funcionários de RH para recrutar, desenvolver e reter talentos como 

um ativo para a empresa. Dessa forma, o recrutamento de seleção de novos colaboradores 

deve ser igualmente uma tarefa estratégica para as empresas. 

Contudo, o presente estudo pretende perceber o lado dos colaboradores respetivamente a 

este tipo de serviço de recrutamento, e se este de alguma forma está relacionado com 

intenções de saída ou de retenção verificadas através das expetativas criadas na própria fase 

de R&S. 

Assim, foi possível verificar que maioritariamente os inquiridos consideram este tipo de 

serviço benéfico para os próprios, tendo esta resposta sido dada por 40 dos 51 inquiridos. 

Estes colaboradores consideram que consultoras externas à empresa cliente possuem 

vantagens no que diz respeito ao R&S, sendo um dos pontos apontados a possibilidade de 

analisar não só competências técnicas mas como competências comportamentais dos 

candidatos, podendo-se realizar uma triagem mas exaustiva das competências pedidas pelo 

cliente. 

Entrevistado 24 Masculino 43 Responsável Pós-Venda 34 Colaborador Não Correspondidas 

Entrevistado 25 Masculino 46 Técnico de Ferramentas 2 Empresa Sim Não correspondidas pela consultora 

Tabela3. Influência do R&S na saída dos inquiridos de turnover 
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“Eu aconselho a ter um processo de seleção por uma consultora, porque normalmente há questões 

que não são tocadas, o cliente está focado no trabalho e vocês focam-se também na forma de estar, 

competências, valências, etc. E se for a empresa a fazer o recrutamento direto salta essas partes, 

por isso considero uma mais-valia.” (Entrevistado 13, Junho 2019) 

 

Um outro benefício apontado foi o facto de as empresas clientes não despenderem muito 

tempo para realizar este tipo de R&S no que diz respeito à triagem de inúmeras 

candidaturas que recebem, deixando a oportunidade de a própria empresa dispensar mais 

tempo em se focar em questões mais estratégicas que levem a uma maior produtividade. 

 

“Na minha opinião é que é benéfico em termos de triagem inicial, porque as empresas não têm 

tempo para triar muitos currículos e as consultoras têm competências específicas para tal.” 

(Entrevistado 22, Julho 2019) 

 

Esta análise vem de encontro com Delmotte and Sels (2008) que sugerem que o outsourcing 

de atividades de RH proporcionam mais tempo e recursos para as empresas se poderem 

focar em contribuições mais estratégicas para a empresa, isto porque, a procura de serviços 

de consultores externos impulsiona os departamentos de RH a desempenharem um papel 

estruturado às necessidades da própria empresa. 

Um outro motivo apresentado pelos inquiridos baseou-se no fato de existir uma postura de 

maior a vontade estando em contato inicialmente com uma consultora externa e só 

posteriormente terem contato com o próprio cliente. Para os entrevistados este à vontade 

proporciona uma transparência que de outra forma não aconteceria e funciona como uma 

preparação para o contato com a empresa cliente, considerando este fator uma mais-valia 

para os mesmos. 

 

“Eu acho que é benéfico, porque nos prepara também, direcionámos de certa forma, é muito 

importante esse primeiro contacto, sabermos que estamos à vontade e nos preparam para o cliente 

relativamente à perspectiva salarial e não ficamos mal relativamente ao cliente.” (Entrevistado 

44, Julho 2019) 

 

Por outro lado, foi mencionado por vários inquiridos que o contato com empresas 

consultoras torna-se bastante benéfico para os mesmos na ótica de novas oportunidades. 

Por exemplo, o Entrevistado 42 mencionou que ao estar em contato previamente com este 
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tipo de serviço proporcionou-lhe a oportunidade de ser alocado a outro projeto de uma 

outra empresa cliente, visto não ter sido selecionado no contato inicial, pois é criada uma 

base de dados que permite esta opção visto já se terem recolhido informações sobre o 

perfil do candidato tanto a nível técnico como comportamental. 

É de realçar, como verificado na Tabela 4, que apesar de 8 entrevistados considerarem que 

as expetativas criadas na fase de R&S não terem sido correspondidas por parte da empresa 

e de 4 entrevistados considerarem que as expetativas não foram correspondidas por parte 

da consultora, acreditam que R&S por parte de consultoras externas é de facto benéfico 

quer para os candidatos quer para as empresas clientes. Apenas o Entrevistado 25 

considerou que as expetativas não foram correspondidas por parte da consultora e dessa 

forma foi prejudicial para todo o processo inicial de R&S. 

 

“Eu considero que há informação que só o cliente tem acesso a nível de competências técnicas e 

que não faz sentido ser uma consultora a realizar este tipo de processos.” (Entrevistado 25, 

Junho 2019) 

 

Dois dos entrevistados consideraram que este tipo de recrutamento é prejudicial, mas por 

outro lado as expetativas de ambos foram correspondidas após as suas integrações nas 

empresas respetivas, nomeadamente o Entrevistado 15 e o Entrevistado 48. Segundo estes, 

os motivos passam por considerarem que os critérios usados para triagem de candidatos 

por consultoras externas não são muitas das vezes os mesmos da empresa cliente e 

igualmente por não possuírem o conhecimento intrínseco, quer a nível de cultura e de 

valores da empresa, para realizarem uma triagem completamente eficaz. 

Ainda na Tabela 4, é possível verificar que 8 dos Entrevistados considerou que o R&S por 

meio de outsourcing ou realizado pela própria empresa cliente é indiferente para os 

candidatos, sendo que todos consideraram que as expetativas foram correspondidas, ou 

seja, o que lhes foi apresentado sobre as funções que iria desempenhar e sobre a empresa 

cliente foram as encontradas após a sua integração. 

É possível ainda verificar que o Entrevistado 15, nas quais as expetativas foram 

correspondidas, e que considera o R&S por meio de outsourcing prejudicial já não se 

encontra a desempenhar a função na empresa na qual foi contratado. Por outro lado, o 

Entrevistado 25 que considera igualmente prejudicial e que não se encontra na mesma 

empresa, garantiu que as expetativas não foram correspondidas por parte da consultora e 

que isso foi um motivo influenciador na sua saída. 
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No que diz respeito aos inquiridos que ainda se encontram retidos nas empresas para as 

quais foram contratados, apenas o Entrevistado 48 acha este serviço prejudicial mas 

considera que as expetativas, relativamente à consultora externa, foram correspondidas. 

 

Participantes Sexo 
Idade 
(anos) 

Tempo 
Trabalhado 

(Meses) 
Situação Posicionamento 

Expetativas do R&S após 
integração 

Entrevistado 1 Feminino 25 5 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 2 Masculino 26 10 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 3 Feminino 40 6 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 4 Masculino 48 2 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 5 Feminino 33 7 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 6 Feminino 33 24 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 7 Feminino 35 18 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 8 Masculino 40 27 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 9 Feminino 39 12 Turnover Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 10 Feminino 39 30 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 11 Masculino 51 6 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 12 Feminino 28 7 Turnover Benéfico Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 13 Masculino 43 26 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 14 Feminino 34 40 Turnover Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 15 Feminino 45 3 Turnover Prejudicial Correspondidas 

Entrevistado 16 Feminino 29 12 Turnover Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 17 Masculino 33 6 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 18 Feminino 32 18 Turnover Benéfico Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 19 Feminino 26 24 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 20 Feminino 35 33 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 21 Feminino 50 12 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 22 Masculino 42 7 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 23 Masculino 28 16 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 24 Masculino 43 34 Turnover Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 25 Masculino 46 2 Turnover Prejudicial Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 26 Feminino 23 7 Retenção Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 27 Feminino 35 15 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 28 Feminino 25 6 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 29 Feminino 26 7 Retenção Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 30 Feminino 34 12 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 31 Feminino 43 9 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 32 Masculino 30 12 Retenção Benéfico Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 33 Masculino 29 10 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 34 Masculino 43 10 Retenção Benéfico Não correspondidas pela consultora 

Entrevistado 35 Masculino 34 8 Retenção Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 36 Masculino 42 18 Retenção Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 37 Feminino 28 24 Retenção Benéfico Correspondidas 
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5.3. Quais os motivos determinantes à permanência de colaboradores 

nas empresas e qual a sua recetividade quanto a novas 

oportunidades profissionais? 

 

Uma outra questão de investigação baseou-se nos motivos determinantes à permanência 

dos colaboradores nas organizações e na recetividade destes a novas oportunidades 

profissionais no futuro. Para tal, no questionário realizado aos inquiridos de Retenção, isto 

é, que ainda se encontram nas funções e empresas para as quais foram contratados, foi 

possível determinar quais estes fatores através de questões como “O que mais valoriza na 

sua organização?” e “O que o leva a permanecer nesta?”. Os inquiridos foram também 

questionados quando à sua posição relativamente a novas oportunidades profissionais. 

Assim, através das respostas foi possível desenhar um mapa que permite verificar quais os 

motivos da permanência dos colaboradores das empresas, assim como, os motivos para 

uma nova oportunidade profissional àqueles que manifestaram essa opção. 

Segundo o mapa é possível verificar que esses motivos que levam à permanência dos 

colaboradores passam por remuneração, bom ambiente de trabalho, comunicação fluida na 

organização, desde transparência, resolução de problemas e transmissão de informação, 

valorização dos colaboradores, solidez no mercado da própria empresa e o projeto em que 

se encontram inseridos. 

Entrevistado 38 Masculino 36 18 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 39 Feminino 56 24 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 40 Feminino 33 20 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 41 Feminino 45 24 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 42 Feminino 40 30 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 43 Feminino 50 36 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 44 Feminino 39 30 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 45 Masculino 35 32 Retenção Benéfico Não correspondidas pela empresa 

Entrevistado 46 Feminino 24 24 Retenção Indiferente Correspondidas 

Entrevistado 47 Masculino 43 24 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 48 Masculino 27 36 Retenção Prejudicial Correspondidas 

Entrevistado 49 Masculino 32 36 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 50 Masculino 27 36 Retenção Benéfico Correspondidas 

Entrevistado 51 Feminino 30 34 Retenção Indiferente Correspondidas 

Tabela4. Expetativas do Recrutamento e Seleção dos inquiridos 
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Relativamente às oportunidades profissionais, àqueles que mostraram interesse, as razões 

para ingressarem noutra empresa baseiam-se na organização em si, progressão de carreira e 

melhor localização quanto à distância da área de residência. 

 

Segundo Taylor (2008) existem quatro razões que levam os colaboradores a permanecer 

ou a querer sair de uma organização. Estas baseiam-se em questões relativas à 

organização em si, razões relativas ao trabalho, ou seja, respetivas responsabilidades e 

tarefas, razões ligadas aos superiores e razões ligadas à equipa de trabalho, desde 

ambiente de trabalho ao apoio entre colegas.  

Os resultados encontrados no presente estudo vêm de encontro com o sugerido pelo 

autor, visto que todos os motivos mencionados pelos inquiridos estão enquadrados nas 

quatro razões de retenção de colaboradores nas empresas. 

Através da análise dos resultados com auxílio do software NVivo foi possível 

determinar que o motivo de retenção mais valorizado pelos inquiridos, com 31 

referências, foi o ambiente de trabalho, estando este relacionado com o relacionamento 

interpessoal entre colegas de equipa. 

Em segundo lugar, o motivo Projeto, relacionado com o tipo de funções a 

desempenhar na empresa e o nível de interesse e satisfação por parte dos colaboradores 

quanto ao mesmo, foi o mais mencionado com 29 referências por parte dos inquiridos. 

Logo de seguida, com 26 referências, a remuneração é um dos motivos influenciadores 

à permanência nas empresas, assim como, a valorização por parte dos superiores e da 

própria organização com 22 referências por parte dos entrevistados. 

Figura 2. Mapa dos resultados Retenção 
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Igualmente importante, a solidez da empresa no mercado de trabalho e a boa 

comunicação dentro da organização aparecem com 10 e 3 referências, respetivamente, 

como pode ser verificado na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

É de realçar que muitos dos entrevistados mencionaram, como sendo importante à sua 

retenção na empresa, mais do que um motivo. Como por exemplo o Entrevistado 29, 

aquando questionado o porque de gostar de trabalhar na sua empresa, considerou ser 

imperativo à sua permanecia o fator valorização, projeto e ambiente de trabalho. 

 

“Sim, muito. Apesar de ser uma empresa grande o espírito é muito familiar. Importam-se 

realmente com as pessoas, não somos apenas um número. E temos a oportunidade de progredir, 

pessoalmente e profissionalmente. E é um desafio em termos de projeto.” (Entrevistado 29, 

Maio 2019) 

 

Relativamente à recetividade dos inquiridos de Retenção quanto a novas oportunidades 

profissionais, como se pode verificar na Tabela 6, dos 26 inquiridos, 16 responderam que 

estariam abertos a novas oportunidades profissionais embora apenas 8 estejam 

efetivamente interessados em realizar procura ativa nos próximos 6 meses. Os restantes 10 

inquiridos não se encontram interessados em procurar ou aceitar caso surja uma nova 

oportunidade pois encontram-se satisfeitos na atual empresa. Apenas o Entrevistado 48 

ainda não sabe se pretende ou não procurar ou aceitar uma nova oportunidade profissional 

nos próximos 6 meses. 

Relativamente aos dados demográficos é interessante analisar que dos 16 inquiridos que 

estão abertos a novas oportunidades profissionais 9 são do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino e têm idades compreendidas entre 23 e 43 anos. 

Motivos Número de referências das 
entrevistas 

Ambiente de Trabalho 31 

Projeto 29 

Remuneração 26 

Valorização 22 

Solidez da empresa 10 

Comunicação 3 

Tabela 5. Número de referências nas entrevistas aos motivos de Retenção 
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Quanto aos inquiridos que não se encontram interessados em aceitar uma nova 

oportunidade profissional, 6 são do sexo feminino e 3 do sexo masculino, num total de 9 

inquiridos com idades compreendidas entre 25 e 56 anos. 

Destes inquiridos, três possuem idades acima dos 43 anos e desempenham funções na 

empresa há mais de dois anos consecutivos, tendo apenas o Entrevistado 50, 26 anos e 

desempenhado funções igualmente há mais de dois anos. 

Os restantes cinco entrevistados desempenham funções há um ano ou menos e têm idades 

compreendidas abaixo dos 43 anos. Através desta análise é possível verificar uma tendência 

de que entrevistados mais jovens e com menos tempo na empresa não pretendem procurar 

novo emprego e que da mesma forma, entrevistados com idades superiores a 43 anos e 

com mais tempo na empresa também acreditam não fazer sentido aceitar uma nova 

oportunidade profissional. 

 

Participantes Sexo 
Idade 
(anos) 

Ano de 
integração 

Tempo 
Trabalhado 

(Meses) 

Recetividade a novas 
oportunidades 
profissionais 

Situação 

Entrevistado 26 Feminino 23 2018 7 Sim Retenção 

Entrevistado 27 Feminino 35 2018 15 Sim Retenção 

Entrevistado 28 Feminino 25 2018 6 Não Retenção 

Entrevistado 29 Feminino 26 2018 7 Não Retenção 

Entrevistado 30 Feminino 34 2018 12 Não Retenção 

Entrevistado 31 Feminino 43 2018 9 Sim Retenção 

Entrevistado 32 Masculino 30 2018 12 Sim Retenção 

Entrevistado 33 Masculino 29 2018 10 Não Retenção 

Entrevistado 34 Masculino 43 2018 10 Não Retenção 

Entrevistado 35 Masculino 34 2018 8 Sim Retenção 

Entrevistado 36 Masculino 42 2018 18 Sim Retenção 

Entrevistado 37 Feminino 28 2017 24 Sim Retenção 

Entrevistado 38 Masculino 36 2017 18 Sim Retenção 

Entrevistado 39 Feminino 56 2017 24 Não Retenção 

Entrevistado 40 Feminino 33 2017 20 Sim Retenção 

Entrevistado 41 Feminino 45 2017 24 Não Retenção 

Entrevistado 42 Feminino 40 2016 30 Sim Retenção 

Entrevistado 43 Feminino 50 2016 36 Não Retenção 

Entrevistado 44 Feminino 39 2016 30 Sim Retenção 

Entrevistado 45 Masculino 35 2016 32 Sim Retenção 

Entrevistado 46 Feminino 24 2017 24 Sim Retenção 

Entrevistado 47 Masculino 43 2017 24 Sim Retenção 

Entrevistado 48 Masculino 27 2016 36 Não sei Retenção 

Entrevistado 49 Masculino 32 2016 36 Sim Retenção 
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Entrevistado 50 Masculino 27 2016 36 Não Retenção 

Entrevistado 51 Feminino 30 2016 34 Sim Retenção 

 

 

 

Taylor (2008) sugere que para garantir a retenção dos funcionários é necessário identificar 

todos os pontos de contato relevantes que ocorrem dentro de um período de tempo 

definido após a integração, normalmente entre 90 dias a um ano ou mais. Este processo de 

identificação irá permitir à entidade patronal controlar as oportunidades influenciadoras 

para reter os colaboradores de forma a estes criarem envolvimento com a empresa nesse 

período de tempo, dando a possibilidade de a empresa intervir de forma eficaz nos 

colaboradores que quer manter. 

Para tal, é necessário possuir no departamento de Recursos Humanos (RH) o número de 

funcionários necessários para participar e facilitar esse processo, isto porque, segundo 

Szierbowski-Seibel and Kabst (2018) em empresas que optam pelo serviço de outsourcing de 

funções de Recursos Humanos, como por exemplo o recrutamento e seleção, estas têm 

mais colaboradores na função de RH do que empresas que não optam pelo outsourcing. 

Os resultados deste estudo não vão de encontro com o sugerido pelo autor pois os 16 

inquiridos que estão interessados em novas oportunidades profissionais nos próximos 6 

meses encontram-se nas respetivas empresas entre 6 a 36 meses, havendo dessa forma 

colaboradores com a intenção de sair que já desempenham funções há dois anos ou mais. 

Uma das explicações para este fato pode passar pelo número de funcionários no 

departamento de RH não ser o suficiente para garantir as medidas de retenção dos 

colaboradores no período de tempo inicial ao desempenho das suas funções. 

Outro dos fatores pode ser o fato de a própria empresa não possuir um departamento de 

RH, e utilizar consultoras externas para realizar o R&S de novos colaboradores, o que se 

verificou no Entrevistado 10, que apesar de ter considerado benéfico este tipo de serviço 

em termos de R&S inicial, acabou por aceitar uma nova oportunidade após 30 meses 

trabalhados. Aqui reforça-se que poderá não ter existido um acompanhamento pelo fato de 

não existir departamento de RH, contudo a saída apenas ocorreu 30 meses depois, período 

de tempo muito superior ao mencionado pelo autor para reter colaboradores, 

nomeadamente 90 dias a um ano. 

 

Tabela 6. Recetividade a novas oportunidades profissionais dos inquiridos de Retenção 
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“No caso da empresa em concreto eles não tinham departamento de recursos humanos, nem 

tinham ninguém qualificado para desempenhar essa função, apesar de eles próprios fazerem 

recrutamento para algumas funções feitas pelos administradores. Depois tive uma entrevista lá 

depois da Pessoas e Sistemas e efetivamente nota-se um pouco a diferença ser alguém dos 

recursos humanos ou não, no tipo de entrevistas, as questões, etc. Na empresa foi mais a minha 

forma de estar e ser e as minhas capacidades profissionais, e na consultora abordam mais 

questões, o que acho mais importante.” (Entrevistado10, Junho 2019) 
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6. Conclusões finais, limitações e sugestões de futuros estudos 

O objetivo principal deste estudo passa por perceber de que forma o serviço de R&S 

por meio de outsourcing influencia a retenção e o turnover dos colaboradores nas empresas 

clientes. Por outro lado, verificou-se ser importante avaliar igualmente o posicionamento 

dos colaboradores, relativamente a este tipo de serviço, e a sua relação com as expetativas 

criadas por estes na fase de R&S por parte da consultora externa. Ainda se pretendeu 

entender quais os motivos determinantes à permanência dos colaboradores nas empresas e 

qual a recetividade destes a novas oportunidades profissionais, comparando de igual forma 

com os dados demográficos dos inquiridos. 

Com esta investigação foi possível concluir que os motivos para a saída dos colaboradores 

das empresas baseiam-se essencialmente em falta de alinhamento organizacional, 

nomeadamente, a não correspondência entre as funções desempenhadas e área de atividade 

com as expetativas criadas pelo colaborador, o mau relacionamento interpessoal, quer seja 

com equipa ou superiores, progressão de carreira por uma melhor remuneração ou projeto 

mais aliciante, e por fim devido ao próprio recrutamento realizado pela consultora externa. 

Foi também possível verificar que colaboradores com menos tempo trabalhado até à sua 

saída da empresa possuem na sua maioria mais de 40 anos e que estão inseridos 

maioritariamente na área comercial e que, por outro lado, os colaboradores que exerceram 

funções mais tempo, nomeadamente mais de dois anos consecutivos, possuíam 43 anos ou 

menos. 

 Relativamente ao processo de R&S ser realizado numa fase inicial por uma empresa 

consultora as opiniões dos inquiridos posicionaram-se essencialmente no benefício deste 

tipo de serviço por outsourcing. Contudo alguns entrevistados consideraram que as 

expetativas não foram correspondidas por parte da consultora e dois desses entrevistados 

mencionaram este sendo um motivo influenciador da sua saída.  

A retenção dos colaboradores foi igualmente alvo de estudo nesta investigação. Os dados 

mostraram que os motivos que levam à permanência dos colaboradores nas empresas 

passam pela remuneração, bom ambiente de trabalho, comunicação entre equipa e 

superiores, valorização do trabalho realizado, solidez da organização no mercado e o 

projeto em que estão inseridos, respetivamente o fato de ser desafiador e aliciante. 

Foi também possível concluir através deste estudo que existe uma tendência nos 

entrevistados mais jovens e com menos meses trabalhos de não quererem uma nova 

oportunidade profissional nos próximos tempos, assim como, em entrevistados com idades 
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superiores a 43 anos e com mais tempo trabalhado na empresa. Estes dados levam à 

conclusão que existe um período de tempo específico, nomeadamente entre os 12 e os 24 

meses trabalhados em que deve existir um maior foco nas estratégias dos responsáveis dos 

recursos humanos em reter os colaboradores nas empresas. 

 Em termos de contribuições para a teoria e para a literatura na área, bem como, 

contributos práticos para a Gestão de Recursos Humanos nas empresas de Outsourcing e 

para as empresas em geral, esta investigação pode ser usada para entender de uma melhor 

forma os processos de recrutamento e seleção de uma empresa que presta serviços de 

outsourcing para empresas clientes. Por outro lado traz o contributo por partes dos 

candidatos e posteriormente colaboradores no que diz respeito a uma fase de recrutamento 

por parte de uma consultora externa e as consequências que pode trazer na sua retenção ou 

saída da empresa. Contribui igualmente com informação, por parte dos candidatos, para a 

gestão de recursos humanos de uma organização quanto aos motivos que levam os 

colaboradores a permanecerem nestas ou a querem procurar uma nova oportunidade 

profissional. E em que período de tempo trabalhado pelo colaborador é importante 

reforçar as estratégias de retenção dos funcionários por parte da própria empresa. 

 No entanto, este estudo foca-se em informação obtida apenas por uma empresa de 

consultoria, levando a uma perspetiva singular deste tipo de gestão de recursos humanos, 

sendo esta uma limitação do presente estudo. Uma outra limitação passa por o processo de 

Recrutamento e Seleção efetuado pela consultora externa apenas se focar no recrutamento 

de candidatos, mas a seleção do colaborador a integrar na empresa cliente fica inteiramente 

ao critério da própria organização. 

 Como investigações futuras seria interessante realizar esta análise numa base de 

dados proveniente de várias empresas de consultoria de outsourcing de modo a obter uma 

visão mais global das implicações deste tipo de serviço. 

Por outro lado, outra sugestão para futuros estudos seria estudar essencialmente 

consultoras que desempenham o processo de R&S de A a Z, ou seja, que não fizessem 

apenas triagem dos candidatos a envio para o cliente final mas que selecionassem os que 

iriam integrar as organizações, e perceber se existe algum efeito negativo em termos de fit 

entre pessoa e organização em termos de funções a desempenhar, valores e mesmo cultura 

da empresa cliente. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I – Guião de Entrevista 

 

Bom dia, o meu nome é Cátia Costa e sou colaboradora da empresa Pessoas e Sistemas. 

De momento estou a fazer um estudo de dissertação sobre a eficácia do processo de R&S 

através do outsourcing do serviço. Como colaborou num processo de R&S com a Pessoas 

e Sistemas que levou à sua integração numa empresa, gostaria de saber se é possível 

responder a algumas perguntas sobre esse processo? 

 

Legitimação da entrevista  

Antes de começar a responder às questões, quero deixar o meu agradecimento pessoal pelo 

facto de ter aceite colaborar neste estudo. Os dados recolhidos serão alvo de uma análise de 

conteúdos com fins meramente académicos, garantindo-se a confidencialidade dos 

mesmos. Posto isto, autoriza o tratamento dos seus dados? 

 

1. Enquadramento 

 

1.1. Qual a função para a qual foi contratado através da PeS? 

1.2. Atualmente ainda desempenha essa função? 

Se sim, 

 

2. Razões para retenção na função 

2.1. Desempenha a função em questão há quanto tempo? 

2.2.  E o que valoriza mais na sua organização? 

2.3.  Gosta de trabalhar nesta empresa? Porquê? 

2.4. Pretende procurar nova oportunidade profissional nos próximos 6 meses? (Mas 

está aberto a outras oportunidades que surjam?) 

2.5.  O que é determinante a sair da empresa? 

2.6. O que o leva a permanecer nesta? 

2.7.  Relativamente ao processo de recrutamento pela PeS, lembra-se como este 

decorreu? 

2.8.  O que lhe foi apresentado da função e da empresa na fase de R&S 

correspondeu ao encontrado após a sua integração? Porquê? 
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2.9. Considera que o fato de não ter sido a própria empresa a efetuar o processo de 

R&S foi de alguma forma prejudicial para si? Porquê? 

2.10. O que acha que correu melhor? E pior? 

2.11. O que poderia ter sido feito de diferente? 

 

Se não, 

 

3. Razões para turnover do colaborador 

3.1. Quanto tempo desempenhou a função na qual a PeS participou no 

recrutamento? 

3.2. A saída foi por decisão sua ou da empresa para a qual foi contratado? 

3.3. Se foi sua, qual o motivo da sua decisão? Porquê? 

3.4. Relativamente ao processo de recrutamento pela PeS, lembra-se como este 

decorreu? 

3.5. O que lhe foi apresentado da função e da empresa na fase de R&S 

correspondeu ao encontrado após a sua integração? Porquê? 

3.6. Considera que o fato de não ter sido a própria empresa a efetuar o processo de 

R&S foi de alguma forma prejudicial para si? Porquê? 

3.7.  O que acha que correu melhor? E pior? 

3.8. O que poderia ter sido feito de diferente? 

3.9. O processo de R&S influenciou a decisão, em algum ponto, da sua saída da 

empresa? 

 

4. Questão final 

 

4.1. Se tiver ficado a faltar alguma questão que considere importante para o tema de 

estudo, ou algo que não tenha tido oportunidade de partilhar no decurso da 

entrevista, peço que o acrescente, por favor. 

Agradecimentos  

 

Enquanto investigadora da temática da presente tese de mestrado, agradeço a sua 

colaboração neste estudo, a qual proporcionará conteúdo para melhoria de procedimentos 

de futuros processos de recrutamento e seleção. 
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8.2. ANEXO II – Exemplos respostas dos questionários 

8.2.1. Exemplo resposta do guião Turnover 

 

Entrevistado 7 

 

1.1. Qual a função para a qual foi contratado através da PeS? 

Gestora de Recursos Humanos. 

 

1.2. Atualmente ainda desempenha essa função? 

Não 

 

3.1. Quanto tempo desempenhou a função na qual a PeS participou no 

recrutamento? 

1 ano e 6 meses. 

 

3.2. A saída foi por decisão sua ou da empresa para a qual foi contratado? 

 Foi por decisão minha. 

 

3.3. Se foi sua, qual o motivo da sua decisão? Porquê? 

Aceitei nova oportunidade de emprego. 

 

3.4. Relativamente ao processo de recrutamento pela PeS, lembra-se como 

este decorreu? 

Perfeitamente. Primeiro fizeram uma entrevista, depois uma avaliação de 

competências e depois informaram que tinha passado para a fase seguinte e 

informaram que iria a uma entrevista com o próprio cliente. 

 

3.5. O que lhe foi apresentado da função e da empresa na fase de R&S 

correspondeu ao encontrado após a sua integração? Porquê? 

Mais ou menos. Porque a empresa o que queria realmente não era aquele 

cargo, tinha muito mais funções e não existia gabinete de RH e passamos a 

ter uma parceria diferente da elaborada no início. Não influenciou na minha 

saída porque andava à procura de um novo desafio. 



 

Prestação do serviço de R&S em Outsourcing e a sua Eficácia   |  2018-2019 

 

44 
 

3.6. Considera que o fato de não ter sido a própria empresa a efetuar o 

processo de R&S foi de alguma forma prejudicial para si? Porquê? 

Acho que foi bastante positivo, porque a empresa fica com uma short list 

dos candidatos mais adequados e foi feita uma validação prévio que é 

vantajoso tanto para a empresa como para os candidatos. 

 

3.7.  O que acha que correu melhor? E pior? 

Acho que foi bem conduzido, e achei bastante positivo no meu 1º dia ter 

recebido um email vosso a felicitar e a dar as boas vindas. Foi bastante 

interessante. 

 

3.8. O que poderia ter sido feito de diferente? 

Não, acho que correu lindamente. 

 

3.9. O processo de R&S influenciou a decisão, em algum ponto, da sua saída 

da empresa? 

Com a minha saída não. Mas ao início sim, eu acho que ter feito a 1ªfase 

convosco me deixou confiante com a empresa que se encontrava do outro 

lado. 

 

4.1. Se tiver ficado a faltar alguma questão que considere importante para o 

tema de estudo, ou algo que não tenha tido oportunidade de partilhar no 

decurso da entrevista, peço que o acrescente, por favor. 

 Não tenho nada a acrescentar. 

 

 

8.2.2. Exemplo resposta do guião Retenção 

 

Entrevistado 29 

 

 

1.1. Qual a função para a qual foi contratado através da PeS? 

Técnica Administrativa. 
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1.2. Atualmente ainda desempenha essa função? 

Sim. 

 

2.1. Desempenha a função em questão há quanto tempo? 

7 meses. 

 

2.2.  E o que valoriza mais na sua organização? 

Valorização das pessoas no trabalho. 

 

2.3.  Gosta de trabalhar nesta empresa? Porquê? 

Sim, muito. Apesar de ser uma empresa grande o espírito é muito familiar. 

Importam-se realmente com as pessoas, não somos apenas um número. E 

temos a oportunidade de progredir, pessoalmente e profissionalmente. E é 

um desafio. 

 

2.4. Pretende procurar nova oportunidade profissional nos próximos 6 

meses? (Mas está aberto a outras oportunidades que surjam?) 

Actualmente não estou aberta a novas oportunidades. 

 

2.5.  O que é determinante a sair da empresa? 

No momento é deixar de aprender, deixar de acrescentar valor à empresa. 

 

2.6. O que o leva a permanecer nesta? 

É ser um desafio e tem a possibilidade de progressão em pouco tempo. Tem 

sido isso, portanto sim. 

 

2.7.  Relativamente ao processo de recrutamento pela PeS, lembra-se como 

este decorreu? 

 Sim, eu tive uma abordagem telefónica, depois fui a uma entrevista onde 

definiram o meu perfil através das respostas que eu dei, e depois ligaram-me 

a dizer que eu tinha sido selecionada para a entrevista final na empresa. No 

momento da primeira entrevista não sabia para qual a empresa me estava a 

candidatar, mas não me influenciou. 
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2.8.  O que lhe foi apresentado da função e da empresa na fase de R&S 

correspondeu ao encontrado após a sua integração? Porquê? 

Sim, perfeitamente. Disseram que era uma empresa que valorizava as 

pessoas e isso acontece, aprendemos bastante e por exemplo, quando há 

recrutamento interno também temos a oportunidade de candidatarmo-nos a 

novas funções. Tudo o que me disse correspondeu no todo à verdade. 

 

2.9. Considera que o fato de não ter sido a própria empresa a efetuar o 

processo de R&S foi de alguma forma prejudicial para si? Porquê? 

Acho que é totalmente indiferente quem faz o recrutamento. 

 

2.10. O que acha que correu melhor? E pior? 

Foi muito rápido, correu bastante bem, muito objetivo e pior não tenho nada 

a dizer. 

 

2.11. O que poderia ter sido feito de diferente? 

Não tenho grandes sugestões, pelo menos no meu caso foi tudo bastante 

rápido e foram sempre bastante objectivos, correu bastante bem, o meu 

recrutamento foi em dias. 

 

4.1. Se tiver ficado a faltar alguma questão que considere importante para o 

tema de estudo, ou algo que não tenha tido oportunidade de partilhar no 

decurso da entrevista, peço que o acrescente, por favor. 

Não tenho nada a acrescentar, as perguntas estão bastante bem feitas e 

abrangeu tudo num todo. 

 

 


