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Resumo 
 

A necessidade da GRH ajudar a criar valor e assumir um papel mais estratégico no 

seio da organização tem sido enfatizada na literatura académica e nas reflexões sobre o futuro 

da função. Neste contexto, o outsourcing de algumas atividades é visto como uma “ferramenta 

estratégica” que permite libertar os profissionais de RH para se focarem nos imperativos 

estratégicos da organização — o que permitirá potenciar a sua vantagem competitiva. 

Apesar da maior atenção dada ao outsourcing de RH (ORH), as revisões da literatura 

indicam existir uma escassez de pesquisas sobre o tema, particularmente na Europa. Assim, 

o principal objetivo deste estudo é a identificação das tendências atuais do ORH, aferindo, 

designadamente: quais os motivadores que influenciam a tomada de decisão; as atividades 

mais propensas à terceirização; as principais consequências percebidas; e, por fim, a análise 

da sua relação com o envolvimento estratégico da GRH.  

 O estudo baseia-se nas perceções de 267 profissionais de RH e profissionais com 

funções de direção/administração. Como metodologia de análise de dados — na qual se 

desenvolveram e validaram escalas de medida para cada um dos construtos analisados — 

foram realizadas análises fatoriais exploratórias, análises de correlações e testes de 

comparação de médias, recorrendo ao SPSS Statistics. 

 Da investigação realizada obteve-se os seguintes resultados: os fatores operacionais 

foram os que revelaram ter maior influência no processo de decisão de terceirizar atividades 

de RH; as atividades mais terceirizadas são as de baixo valor estratégico, ao contrário das de 

elevado valor estratégico (que tendem a ser mantidas internamente); as consequências 

positivas da terceirização são mais frequentes do que as negativas; existe uma associação 

positiva entre a força da orientação estratégica da GRH e o ORH. 

Para além minimizar a escassez de dados a nível nacional, este estudo também se 

apresenta como um contributo para os profissionais de RH. As conclusões extraídas podem 

funcionar como pistas orientadoras para a tomada de decisões relativas à forma como devem 

ser geridos os processos de ORH, de modo a reduzir os riscos e a maximizar os seus 

benefícios. 

 

 

Palavras-Chave: GRH, Envolvimento estratégico da GRH, Outsourcing de RH 
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Abstract 
 
 

The need for HRM to help create value and take on a more strategic role within the 

organization has been emphasized in academic literature and reflections on the role's future. 

In this context, the outsourcing of some activities is seen as a "strategic tool" that allows the 

release of HR professionals to focus on the organization's strategic imperatives, which will 

allow them to enhance their competitive advantage. 

Despite the increased attention given to HR outsourcing (HRO), literature reviews 

indicate a dearth of research on the topic, particularly in Europe. Thus, the main objective 

of this study is to identify the current trends in the HRO, assessing, namely: the primary 

motivators that influence decision making; the activities most prone to outsourcing; the main 

perceived consequences; and, finally, the analysis of its relationship with the HRM's strategic 

involvement. 

  The study is based on the perceptions of 267 HR professionals and professionals 

with management/administration functions. As a data analysis methodology - in which 

measurement scales were developed and validated for each of the analyzed constructs - 

exploratory factor analyses, correlation analyzes and means comparison tests were performed 

using SPSS Statistics. 

From the research carried out, the following results were obtained: the operational 

factors were those that revealed to have the most significant influence in the decision process 

to outsource HR activities; the most outsourced activities are those of low strategic value, in 

contrast to those of high strategic value (which tend to be maintained internally); the positive 

consequences of outsourcing are significantly more frequent than the negative ones; there is 

a positive association between the strength of the HRM's strategic orientation and the HRO. 

In addition to minimizing the scarcity of data at the national level, this study also presents 

itself as a contribution to HR professionals. The conclusions drawn can act as guidance cues 

for making decisions regarding the way in which the HRO processes should be managed, in 

order to reduce risks and maximize their benefits. 

 

 

 

 
Keywords: HRM, HRM's strategic involvement, HRM outsourcing 
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Introdução 
 

O outsourcing de RH (ORH) pode, de uma forma simples, ser definido como a prática 

de transferir para fornecedores externos a totalidade ou parte de processos ou atividades de 

RH (McCracken & McIvor, 2013). Este é cada vez mais considerado como uma ferramenta 

de gestão que possibilita às organizações focarem-se nos objetivos mais importantes, 

permitindo uma redução dos custos e um aumento da sua eficiência (Stroh & Treehuboff, 

2003).  

Quer numa perspetiva teórica, quer prática, o tema do outsourcing tem despertado a 

atenção de investigadores e gestores. O crescimento da terceirização, e especificamente da 

terceirização de atividades de gestão de recursos humanos (GRH), resultou num aumento de 

pesquisas sobre as suas condições estratégicas ideais (Lawler, 2005). A literatura usa 

frequentemente a singularidade e o valor de atividades específicas para orientar a decisão de 

terceirizar — atividades de alto valor e altamente exclusivas são melhor realizadas 

internamente e tarefas menos exclusivas e valiosas podem ser externalizadas (Sheehan & 

Cooper, 2011). Por sua vez, no domínio da GRH, a força da orientação estratégica da função 

de RH na organização também tem sido associada à decisão de terceirizar (Klaas, 

McClendon, & Gainey, 2001). 

A atratividade do outsourcing de atividades de RH está na promessa de: maior eficiência 

operacional, importação de conhecimento especializado, maior controle de processos e 

redução de custos e, mais especificamente para a GRH, de se constituir como ferramenta 

estratégica para alcançar vantagem competitiva (Ulrich, 1996; Stroh & Treehuboff, 2003; 

McIvor, 2005). Não obstante, os resultados dos estudos existentes revelam-se fragmentados 

e inconclusivos, mostrando um padrão misto de vantagens e desvantagens (Kock, Wallo, 

Nilsson, & Höglund, 2012). Para além disso, revisões da literatura (Cooke, Shen & McBride 

2005), assim como vários autores (Tremblay, Patry, & Lanoie, 2008; Gottardello & Valverde, 

2018) referem a escassez de pesquisas sobre o ORH, bem como, evidências limitadas acerca 

dos fatores que influenciam as organizações a recorrer a este e das suas implicações. Os 

mesmos autores referem ainda que a literatura existente é amplamente americana, sendo 

necessários mais estudos em outros contextos nacionais, como é o caso dos países europeus 

(Gottardello & Valverde, 2018).   

Apesar da cada vez maior atenção dada ao ORH, este tema parece não ter sido 

ainda suficientemente analisado (particularmente no contexto português), verificando-se 
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uma carência de estudos. Nesse sentido, esta investigação procura analisar o outsourcing na 

GRH, tendo como principais objetivos perceber as tendências atuais do fenómeno e a sua 

relação com o envolvimento estratégico da GRH, no contexto português. Mais 

concretamente, objetiva-se identificar: quais os fatores que influenciam a tomada de decisão 

(de recorrer ou não ao ORH), quais as atividades de RH mais propensas a essa tendência e 

as vantagens e desvantagens percebidas. Paralelamente, pretende-se ainda estudar a relação 

entre o envolvimento estratégico da GRH e o ORH.  

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo é apresentada uma abordagem acerca do envolvimento estratégico da GRH. No 

segundo capítulo, é explorada a definição conceptual do ORH e a sua hipotética relação com 

a gestão estratégica de RH (GERH), colocando o foco nas razões que motivam as 

organizações a recorrer ao ORH, no tipo de atividades de RH terceirizadas e nas suas 

consequências. Na parte final do capítulo são ainda apresentados os objetivos e as hipóteses 

de investigação que orientaram este estudo. No terceiro capítulo, de forma a introduzir a 

parte empírica, é apresentada a metodologia da investigação, através da descrição: da amostra 

recolhida, do instrumento de recolha de dados previamente desenvolvido (questionário), 

bem como do procedimento de recolha de dados e da análise dos dados. No quarto capítulo, 

serão apresentados e analisados os resultados obtidos. Com o quinto capítulo, encerra-se a 

dissertação, fornecendo uma visão generalizada e concludente acerca da investigação 

desenvolvida. Nele serão apresentados e discutidos os principais resultados e conclusões, os 

contributos para a gestão e ainda as limitações e sugestões para investigações futuras. 
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PARTE I. Enquadramento teórico 

 

CAPÍTULO I – O envolvimento Estratégico da GRH 
 

 
1.1. O envolvimento estratégico da GRH  

 

Ao longo dos últimos anos, uma série de mudanças, como, a intensificação e 

imprevisibilidade da competição global, uma força de trabalho em constante mutação, 

avanços nas tecnologias da informação, novos conhecimentos (entre outras), têm forçado as 

organizações a analisar e reavaliar constantemente a forma como operam (Lawler & Worley, 

2011). Essas mudanças foram conduzindo a uma profunda reestruturação na maneira como 

os recursos humanos (RH) são geridos (Greer, Youngblood & Gray, 1999; Pablos & Lytras, 

2008).   

Nas últimas décadas, na literatura e nos discursos sobre o futuro da função de RH 

nas organizações, tem-se enfatizado a necessidade de mudança (Boudreau & Lawler III, 

2014; Brockbank, Kryscynski, Ulrich & Ulrich, 2017). Atualmente é quase unânime que a 

GRH pode e deve agregar mais valor às organizações (indo para além da execução das tarefas 

administrativas e legalmente exigidas), por meio da melhoria do desempenho dos negócios 

(Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018). Isso pode ser feito através de uma gestão eficaz de 

talentos, do apoio na gestão de mudanças, da colaboração na formulação de estratégias de 

negócio e do desenvolvimento de uma série de outras atividades de GRH de alto valor 

agregado que impactam a eficácia organizacional (Truss, Gratton, Hope‐Hailey, Stiles, & 

Zaleska, 2002; Boudreau & Lawler III, 2014). Os profissionais de RH podem ser capazes de 

lidar efetivamente com os atuais desafios, ajudando a criar e sustentar vantagens competitivas 

para a organização se assumirem papéis mais amplos na GERH, ou seja, se forem incluídos 

na formulação e implementação de estratégias de GRH e de estratégias organizacionais 

(Lawler, 2005). 

O desenvolvimento de um papel estratégico da GRH implica repensar as atividades 

da área de forma a integrar os objetivos de longo prazo da organização, as variáveis relevantes 

do ambiente e as necessidades decorrentes em termos de trabalhadores (Lacombe & Tonelli, 

2001). A ideia de orientação estratégica da GRH surgiu porque se percebeu que uma 

organização gerida estrategicamente pode desfrutar de vantagens competitivas de longo 

prazo (Pablos & Lytras, 2008). O pressuposto fundamental que sustenta essa argumentação 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000138#bb0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482214000138#bb0055
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é que a forma como as práticas de RH são desenvolvidas e implementadas influencia o 

desempenho organizacional (Huselid, Jackson& Schuler, 1997; Szierbowski-Seibel & Kabst, 

2018).  

Com base na Teoria Baseada nos Recursos (TBR), argumenta-se que é necessária 

uma organização específica de GRH para que esta tenha um impacto significativo no 

desempenho organizacional. A GRH deve, não só, ser integrada na tomada de decisões 

estratégicas da organização como também os profissionais de RH devem ter um papel de 

destaque para garantir políticas de GRH de alta qualidade e a sua adequada implementação 

(Lazarova, Morley & Tyson, 2008). 

Vários argumentos sugerem que este é um momento particularmente favorável para 

que os profissionais de RH se tornem um “parceiro estratégico” nas organizações 

(Brockbank et al., 2017) visto que muitas empresas encontram-se altamente dependentes do 

seu capital humano para obter vantagens competitivas – o seu valor de mercado depende, 

cada vez mais, dos seus ativos intangíveis (e.g., conhecimento, competências essenciais e 

capacidades organizacionais), (Ulrich & Smallwood, 2003). Para além disso, a concorrência 

acirrada e as mudanças quase constantes, implicam que as organizações tenham cada vez 

maior necessidade de conhecimento em gestão de mudanças (Lawler, 2005) para que possam 

implementar novas políticas, práticas e estratégias de negócios (Boudreau & Lawler III, 

2014). Nesse contexto, os departamentos de RH passam a ter novas responsabilidades como 

veículo potencial para a mudança (Conklin, 2005), tornando-se imperativo implementar ou 

encontrar novas formas de gerir a sua força de trabalho através de novas ideias ou políticas 

de RH atualizadas (Alewell, Hauff, Thommes & Weiland, 2009). Assim, verifica-se uma clara 

necessidade do tipo de serviços que o parceiro estratégico de RH (modelo desenvolvido por 

Ulrich em 1997) poderá oferecer (Lawler, 2005; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018). 

Segundo Ulrich, Younger e Brockbank (2008), a base para que a função de RH se 

torne um parceiro estratégico é criada através da redução das tarefas operacionais alocadas à 

função central de RH. Conner e Ulrich (1996) sugerem várias opções disponíveis que 

permitem aos profissionais de RH lidar com os atuais desafios estratégicos, nomedamente: 

recorrer a profissionais internos especializados, descentralizar as funções de RH para os 

gestores de linha, recorrer às tecnologias de informação e terceirizar as práticas de RH.  

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-06-2016-0129/full/html#ref072%20ref073
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1.2. O envolvimento estratégico da GRH e o outsourcing de RH 

 

A concorrência acirrada, as pressões de custo e a internacionalização levam a que 

cada vez mais organizações dependam da terceirização (incluindo a terceirização de 

atividades de GRH) para manterem a rentabilidade e garantir a sua sobrevivência (Lahiri, 

2015).  

 Tem sido verificado que a capacidade da GRH para agregar valor através do 

desenvolvimento competitivo dos funcionários é, por vezes, limitada por outras exigências e 

expectativas em relação à função (Sheehan & Cooper, 2011). A GRH é, ainda, 

frequentemente uma função administrativa chefiada por indivíduos cujas responsabilidades 

se concentram no controle de custos, conformidade e atividades administrativas (Boudreau 

& Ramstad, 2005; Boudreau & Lawler III, 2014). Estudos indicaram que, embora a GRH 

tenha progredido nas áreas transacionais e na melhoria da eficiência, as suas prioridades não 

mudaram muito ao longo das últimas décadas. A função de RH ainda é percecionada pelos 

líderes das unidades de negócios (fora da área de RH) como relativamente atrasada no 

desempenho em funções mais estratégicas (Boudreau & Lawler III, 2014). Nesse contexto, 

a remoção de tarefas operacionais não essenciais, através da terceirização, pode ter um 

impacto importante para os profissionais de RH e para a organização (Sheehan & Cooper, 

2011). Tal como afirmam Ulrich et al. (2008), o outsourcing das atividades de RH liberta tempo 

de modo a permitir que os profissionais internos de RH se concentrem nos imperativos 

estratégicos da organização. Esta suposição intuitiva de que o ORH apoia o foco estratégico 

da função de RH tem sido confirmada por algumas pesquisas académicas. Vários estudos 

(Tremblay et al., 2008; Sheehan & Cooper, 2011; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018) apoiam 

a relação positiva entre o envolvimento estratégico da GRH e o ORH sugerindo, contudo, 

que há benefícios organizacionais em manter as atividades estratégicas de GRH internamente 

ao invés de as externalizar (Sheehan & Cooper, 2011). Para além disso, tem-se verificado que 

muitas organizações procuram aumentar a integração estratégica da GRH através do recurso 

ao ORH (Belcourt, 2006; Cooke et al., 2005; Edvardsson, Óskarsson & Durst, 2020).  

Segundo Szierbowski-Seibel e Kabst (2018), um papel mais estratégico não implica 

apenas um alargamento das competências dentro do departamento de RH, mas requer 

também uma alteração ao nível das tarefas realizadas para ganhar capacidade, ou seja, se a 

organização exige um suporte mais estratégico aos gestores de RH, alguém terá que realizar 

as tarefas quotidianas de RH. Assim, um departamento de RH que é solicitado a aumentar a 
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sua influência estratégica precisa de considerar o recurso ou aumento da externalização de 

serviços de RH.  

Na literatura, porém, também constam indícios de que o outsourcing de RH traz 

benefícios limitados para as organizações, envolvendo alguns riscos. Um estudo de Glaister 

(2014), por exemplo, revela que organizações que terceirizaram atividades de RH 

apresentaram um desenvolvimento limitado de competências e um foco maior na redução 

de custos em detrimento de sua posição estratégica. Tal como afirma o mesmo autor estes 

resultados parecem sugerir que uma “comunidade interna de RH" está em melhor posição 

para aprimorar as funções departamentais de RH.  
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CAPÍTULO II – O outsourcing de RH 

 

2.1. Breve contextualização 

 

A terceirização é um fenómeno que, como prática, se originou na década de 1950 e 

que consistia na externalização de processos de negócios não essenciais, basicamente para 

cortar custos operacionais (Hätönen & Eriksson, 2009). A partir da década de 1980, a 

terceirização tornou-se amplamente adotada como estratégia de negócio, quando as 

organizações começaram a criar call centers e outras operações orientadas a serviços  (Lacity 

& Hirschheim, 1993). Desde então, a estratégia evoluiu de uma abordagem estritamente 

focada nos custos para uma natureza mais cooperativa, na qual o custo económico é apenas 

um dos critérios de tomada de decisão, frequentemente secundário (Hätönen & Eriksson, 

2009). Foi no início da década de 1990 que a terceirização começou a ganhar força. 

Experiências positivas nos primeiros casos de terceirização estimularam outras empresas 

a aderir (Lacity & Hirschheim, 1993). As organizações começaram a terceirizar funções que 

não estavam dentro da sua área de especialização procurando habilidades, competências e 

conhecimentos externos para agregar valor a processos organizacionais mais complexos e 

estrategicamente importantes. Assim, surgiu um novo conceito: "terceirização estratégica" 

(Quinn & Hilmer, 1994).  

A utilização do ORH, em particular, tem evidenciado uma tendência crescente ao 

longo da última década estando presente no quotidiano de praticamente todas as 

organizações (Gottardello & Valverde, 2018). O seu crescimento ocorreu simultaneamente 

com a desaceleração económica, na sequência da recessão iniciada no início de 2007, que 

afetou negativamente o ambiente de negócios (Iqbal & Dad, 2013) e resultou, não só em 

perdas nos mercados e instituições financeiras, mas também teve repercussões na maneira 

como as empresas gerem os RH (Gottardello & Valverde, 2018). Segundo Saintemarie 

(2011), não obstante a recessão económica, o mercado de serviços de terceirização continuou 

a crescer nos países europeus (e.g., até o final de 2009, na Polónia criaram-se quase mais de 

10.000 novos empregos na indústria de terceirização; um estudo do Grupo Uno realizado na 

Espanha indicou um aumento dos serviços de terceirização, passando de 33% de empresas, 

em 2009, para 51% em 2011), (López, 2015). No contexto de crise económica, muitas 

organizações tiveram de introduzir uma ampla gama de medidas para uma adaptação mais 

eficaz e garantir a sua sobrevivência (Fabregá & Nicolau, 2016), tais como: reduzir custos, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425309000209#bib73
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vender bens e ativos disponíveis (Edvardsson & Teitsdóttir, 2015) e concentrar-se nas 

atividades principais do negócio (Sanders, Locke, Moore & Autry, 2007) — incluindo 

algumas funções específicas da GRH (Lai, Saridakis, Blackburn & Johnstone, 2016). Na 

perspetiva de Monterrey-Meana (2013), num contexto de recessão económica, o 

desenvolvimento de serviços de terceirização aumenta significativamente como forma de 

fortalecer a posição competitiva das empresas e, em alguns casos, até facilitar a sua própria 

sobrevivência. Nesse sentido, vários estudos identificaram que após a crise económica 

sofrida, na Europa deu-se uma série de mudanças nos departamentos de RH, que passaram 

a operar com parâmetros diferentes (Glaister, 2014), devolvendo mais atividades aos gestores 

de linha e aumentando a terceirização de diferentes atividades de RH.  

 Dependendo da sua dimensão, a organização pode optar pelo outsourcing de todas as 

atividades de RH (mais comum em empresas mais pequenas) ou reter atividades consideradas 

mais importantes (mais comum em empresas de maior dimensão), (Belcourt, 2006).  

 

2.2. Conceito de outsourcing 

 

Devido à sua evolução prática, o conceito e a definição de outsourcing têm mudado 

drasticamente ao longo dos anos, existindo na literatura variadas definições do mesmo 

conceito. Já desde o seu surgimento, vários autores (Loh & Venkatraman, 1992; Gilley, Greer 

& Rasheed, 2004) notaram a dificuldade de o conceptualizar. Este é, por conseguinte, um 

conceito, frequentemente, mal rotulado ou mesmo mal compreendido (Hätönen & Eriksson, 

2009).   

Segundo Hätönen e Eriksson (2009), a definição de outsourcing pode ser vista sob duas 

perspetivas: produto ou processo. Do ponto de vista do processo, conforme definido 

por Barthelemy (2003, p. 87) , o outsourcing consiste na “transferência de toda ou parte de uma 

atividade ou processo organizacional para um fornecedor externo”. Do ponto de vista da 

produção, Ellram e Billington (2001, p. 16) por exemplo, definiram outsourcing como "a 

transferência da produção de bens ou serviços que foram realizados internamente para uma parte 

externa". Apesar destas abordagens definirem outsourcing com características um tanto 

diferentes, ambas têm um denominador comum que é o fato de o outsourcing implicar a 

transferência da propriedade de uma atividade – ainda que o grau de transferência dessa 

propriedade varie. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425309000209#bib80
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425309000209#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425309000209#bib34
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Embora sejam dois conceitos frequentemente confundidos, existem diferenças entre 

terceirização e outsourcing (Loh & Venkatraman, 1992; Pin & Sáenz-Díez, 2002). O outsourcing 

implica uma relação de colaboração, de compromisso mútuo de geração de resultados, com 

alto grau de compartilhamento de responsabilidades e riscos, enquanto que a terceirização se 

refere mais a um relacionamento de prestação de serviços, de natureza “comercial”, na qual 

as razões operacionais, imediatas ou práticas (normalmente relacionadas com os custos) são 

os critérios para a tomada de decisão (Pin & Sáenz-Díez, 2002). Não obstante, o termo 

terceirização é frequentemente utilizado de forma extensiva (Hätönen & Eriksson, 2009). 

Pese embora, se reconheça as distinções conceptuais entre outsourcing e terceirização, 

neste trabalho, por razões de facilidade na escrita, usar-se-á, por vezes, o termo terceirizar. 

Aliás, a definição de Gottardello e Valverde, (2018, p.57) considera que  “o outsourcing de RH 

envolve a terceirização de serviços qualificados para lidar com certas atividades de RH fora da 

organização, com o objetivo de ter acesso a recursos técnicos especializados e serviços e, assim, gerir mais rápida 

e eficientemente as questões específicas de RH”. De um modo geral e simples, a literatura atual 

perceciona o oustourcing como um termo que compreende o uso de recursos externos para 

realizar a totalidade ou parte de processos ou atividades que anteriormente eram conduzidos 

internamente (Adler, 2003; Hätönen & Eriksson, 2009; McCracken & McIvor, 2013). 

Espino-Rodrigues e Padrón-Robaina (2006, p. 52) apresentam uma definição que procura 

sintetizar e integrar as várias definições existentes à luz de uma perspetiva estratégica baseada 

nos recursos: “O outsourcing é a decisão estratégica que implica a contratação externa de determinadas 

atividades não estratégicas necessárias à fabricação de produtos ou à provisão de serviços, mediante acordos ou 

contratos com organizações detentoras de maiores capacidades, com o objetivo de melhorar a vantagem 

competitiva”. 

A partir desta definição, percebe-se que o outsourcing não é uma simples decisão de 

“comprar fora” ou de “fazer dentro” por razões de economia de custos (Rego et al., 2015). 

É, ao invés, uma decisão estratégica cujo objetivo é a prossecução e manutenção da vantagem 

competitiva da organização. Isso implica que as atividades nucleares da organização – nas 

quais ela é, em princípio, mais proficiente do que as empresas concorrentes – não serão 

subcontratadas, pois o objetivo é “libertar espaço” para se explorar ainda melhor as suas 

competências estratégicas (Espino‐Rodríguez & Padrón‐Robaina, 2006). Contudo, na 

prática, a distinção entre o que é nuclear e o que é periférico está envolta em dificuldades 

(Conklin, 2005), verificando-se, frequentemente, que as empresas subcontratam o que parece 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425309000209#bib80
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nuclear e produzem internamente o que parece periférico (Smith, Vozikis, & Varaksina, 

2006). 

 

2.3. Fatores motivadores do outsourcing de RH 

 

Embora o ORH, seja atualmente um dos segmentos de maior crescimento na 

terceirização de processos de negócios (Glaister, 2014), existe relativamente pouca e 

fragmentada literatura empírica disponível sobre como as decisões de terceirização são 

tomadas (Cooke et al., 2005; Patel, Budhwar, Witzemann & Katou, 2019). Não obstante, 

observa-se que a terceirização das atividades de RH é motivada por diferentes fatores (Cooke 

et al., 2005). 

Com base em disciplinas teóricas como a Teoria dos Custos de Transação (TCT), as 

Teorias da Organização e da Empresa e a Teoria Baseada nos Recursos (TBR), pesquisas 

anteriores identificaram três motivos principais para a terceirização (Hätönen & Eriksson, 

2009). O primeiro diz respeito à redução de custos (e.g., redução de custos operacionais, 

controle de custos e liberação de recursos para unidades de negócios mais lucrativas). O 

segundo prende-se com o aprimoramento da capacidade e procura de serviços de melhor 

qualidade (e.g., obtenção de acesso a recursos que não estão disponíveis internamente e a 

mão de obra altamente qualificada, melhorando a qualidade do serviço, adquirindo 

inovações, compensando a falta de um determinado conhecimento interno e obtendo acesso 

a novas tecnologias). O terceiro está relacionado com preocupações estratégicas (Shen, 

2005), ou seja, visa a melhoria de processos e a necessidade de se concentrar nas 

competências essenciais internas da organização (Hätönen & Eriksson, 2009).  

A TCT e a TBR são normalmente consideradas motivadores substanciais para a 

terceirização (e.g.,  Adler, 2003; Klaas et al., 2001; Cooke et al., 2005; Alewell et al., 2009). 

Com referência particular ao ORH, a literatura tem considerado a redução de custos como 

um motivador chave na decisão de terceirização, em parte, porque este benefício percebido 

pode ser comprovado com números, fornecendo resultados mensuráveis (Bharadwaj & 

Saxena, 2010). Ainda assim, a literatura sugere que a decisão de terceirizar depende também 

de fatores contextuais e organizacionais (e.g., custos indiretos, tamanho da organização), pelo 

que refletir e conhecer a posição estratégica da organização parece ser essencial (Williamson, 

2007). A TBR justifica a terceirização com base na sua contribuição para o desenvolvimento 

das competências essenciais internas da organização, visando o aumento da sua vantagem 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0280
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competitiva (Barney, 2000; Glaister, 2014). Esta teoria postula que ao aumentar os seus 

pontos fortes internos e ao utilizar os seus recursos exclusivos, com os quais é difícil de 

competir, as organizações serão capazes de obter vantagem competitiva (Galanaki & 

Papalexandris, 2005). Assim, a TBR pode ser aplicada para orientar a decisão de realizar as 

atividades internamente ou externamente (Ruth, Brush & Ryu, 2015). De modo geral, as 

atividades não essenciais da empresa não são consideradas uma vantagem competitiva pelo 

que terceirizá-las pode permitir à função de RH concentrar-se no desenvolvimento das suas 

atividades centrais internamente, onde têm capacidades superiores (Ulrich, 1996; Barney, 

2000; Lilly et al., 2005; Ulrich et al., 2008). Ao obter uma vantagem competitiva, é possível 

alcançar eficiência de custos e gerar valor adicional. Assim, ao contrário da TCT, a TBR 

parece levar em consideração tanto o aspeto de custo quanto de valor, embora na opinião de 

Gospel & Sako (2010) existam outros critérios a ter em conta na tomada de decisão de 

terceirizar. 

Segundo vários autores, os fatores (ou razões) que motivam o outsourcing de atividades 

de RH podem ser agrupadas em: operacionais e estratégicos (Pin & Sáenz-Díez, 2002; 

Belcourt, 2006; Hung Lau & Zhang, 2006; Gottardello & Valverde, 2018). Os fatores 

operacionais consistem na necessidade das organizações reduzirem custos (e.g., custos 

operacionais e de mão-de-obra) com o objetivo de obter mais eficiência e aumentar as 

receitas (Hung Lau & Zhang, 2006). As razões estratégicas mais típicas, recentemende 

identificadas, incluem: a necessidade de foco nas competências essenciais ao negócio (através 

da externalização de atividades secundárias para empresas especializadas), (Hartman, Ogden 

& Hazen, 2017); solicitações para que o departamento interno de RH participe em questões 

estratégicas da organização; o desejo de obter maior flexibilidade nos negócios; a melhoria 

da qualidade do serviço (alcançando economias de escala); e o acesso/importação de 

conhecimentos específicos em áreas de interesse da GRH (através da interação com 

profissionais externos especializados), (Pin & Sáenz-Díez, 2002; Klaas et al., 2001; Tremblay 

et al., 2008; Glaister, 2014). Nesse contexto, o outsourcing de alguns serviços de RH pode ser 

visto como uma oportunidade para os departamentos internos de RH (Delmotte & Sels, 

2008), na medida em que lhes permite concentrar-se em atividades de maior valor agregado 

(Belcourt, 2006), constituindo-se, assim, como uma ferramenta estratégica para o 

desenvolvimento de vantagem competitiva (Ulrich, 1996; Stroh & Treehuboff, 2003; 

McIvor, 2005; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0110
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0260
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0120
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Uma investigação elaborada em Espanha pela Accenture e IRCO (IESE, 2002), 

revelou que 51% dos participantes afirmam terceirizar atividades de RH por razões 

operacionais, em comparação com 49% que o fazem por razões estratégicas. Num outro 

estudo desenvolvido na Austrália (Susomrith & Brown, 2013), concluiu-se que os três 

motivos mais comuns para o ORH, são a necessidade de: adquirir recursos especializados de 

RH, melhoria da qualidade e eficiência do serviço e liberação de recursos para o foco em 

funções estratégicas de RH. Na Islândia, um estudo mais recente, realizado em pequenas 

empresas de serviços (Edvardsson, et al, 2020), revelou que os motivos para a terceirização 

(incluindo a terceirização de atividades de RH) se relacionam maioritariamente com aspetos 

estratégicos (77,5%), ao invés dos aspetos relacionados com a redução de custos. 

 

No Quadro 1, é apresentada uma compilação dos principais fatores (operacionais e 

estratégicos) motivadores do ORH, segundo o estudo da Accenture e IRCO (Pin & Sáenz-

Díez, 2002), e incluindo também os estudos mais recentes de Susomrith e Brown (2013) e 

Edvardsson et al. (2020). 

 
Quadro 1: Fatores motivadores da terceirização da função de RH. 

Fonte: IRCO (IESE) – ACCENTURE – Outsourcing de Recursos Humanos (Pin & Sáenz-Díez, 2002) 

 
 

2.4. As atividades de RH terceirizadas 

 

Depois de identificar o potencial valor estratégico do ORH, a próxima questão passa 

a ser sobre quais áreas de RH devem ser fornecidas internamente e quais as que são 

adequadas para se terceirizar, assim como, o grau em que as organizações devem recorrer à 

terceirização. Esta é uma questão complexa e ainda bastante controversa (Abdul-Halim, Che-

Ha, Geare, & Ramayah, 2016).  

Alguns autores alertam que a terceirização de habilidades específicas da empresa 

representaria uma visão de curto prazo (Barney & Wright, 1998), impedindo a organização 

Fatores Operacionais Fatores Estratégicos 

Redução de custos Concentração de recursos nas atividades centrais 

Conversão de custos fixos em variáveis Acesso a conhecimento ou especialização 

Melhoria da eficiência operacional Flexibilidade 

Acesso a tecnologia avançada Melhoria na qualidade do serviço 

Controle de recursos Criação de valor interno 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-05-2016-0333/full/html#ref037
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de desenvolver competências únicas dentro de sua força de trabalho (Ulrich, 1996). Stroh e 

Treehuboff (2003) referem que, apesar da crescente valorização do capital humano, várias 

organizações relegam para outsourcing atividades consideradas essenciais e que têm um 

impacto direto na organização (e.g., recrutamento e seleção, formação, desenvolvimento). 

Por sua vez, Klaas, McClendon e Gainey (1999), mencionam que o ORH frequentemente 

abrange atividades não essenciais (e.g., processamento salarial e administração de benefícios) 

mas também atividades essenciais (e.g., recrutamento, treino e planeamento estratégico de 

RH). Estes e outros autores (e.g., Barney & Wright, 1998; Klaas et al., 1999; Stroh & 

Treehuboff, 2003) realçam a necessidade de alguma precaução antes das organizações 

entregarem a terceiros atividades chave pois existe o risco de perderem o controlo de partes 

fulcrais ao seu desenvolvimento.  

Embora possa haver consenso de que as organizações devem desempenhar funções 

core internamente e terceirizar as funções que não são essenciais, o entendimento sobre quais 

as funções essenciais ou não essenciais é pouco consistente e subjetivo (Abdul-Halim et al., 

2016). Tal como defendem Way e Johnson (2005) as práticas nucleares de RH são aquelas 

que estão alinhadas com a estratégia organizacional e que melhor servem os seus objetivos 

estratégicos. Assim, o que é considerado essencial e não essencial varia entre as organizações, 

dependendo da sua estratégia de negócios (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978). Não 

obstante, na literatura verifica-se a existência de sugestões propostas por alguns autores 

relativamente às práticas de GRH que poderão ser classificadas como nucleares (aquelas com 

potencial para gerar vantagem competitiva) ou como periféricas (aquelas que poderão ser 

boas candidatas à terceirização), (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008). 

A TBR tem-se tornado num dos quadros teóricos predominantes no campo da 

pesquisa acerca da GERH (Barney et al., 2001; McCracken & McIvor, 2013). Esta teoria, 

articulada por Barney em 1991, sustenta que a vantagem competitiva da organização depende 

dos seus recursos: raros, valiosos, difíceis de substituir e imperfeitamente imitáveis (Barney, 

2000; Espino-Rodrigues & Padrón-Robaina, 2006). Pesquisas posteriores aplicaram a ideia 

geral de Barney à função de RH e postularam que esta está em posição de agregar valor a 

esses quatro fatores (Barney & Wright, 1998; Barney et al., 2001), (e.g., a função de RH cria 

valor contratando e desenvolvendo uma força de trabalho que é rara e difícil de imitar; a 

função de RH ajuda a reter talentos como um ativo valioso para criar vantagem competitiva), 

(Barney & Wright, 1998). Nesse sentido, Wright et al. (2001) sustentaram que a função de 

RH está posicionada para aumentar o conhecimento interno, a aprendizagem e as 
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capacidades dinâmicas, que, por sua vez, criam uma força de trabalho difícil de substituir e 

imperfeitamente imitável. Mais concretamente, segundo Porter (1980), Lepak e Snell (1998), 

a singularidade e o valor estratégico de determinadas atividades de RH devem orientar a 

decisão de terceirização (e.g., atividades de GRH de alto valor e altamente exclusivas são 

melhor realizadas internamente, enquanto que atividades rotineiras de GRH e de baixo valor 

podem ser terceirizadas). Outras atividades que podem ser únicas, mas que não 

necessariamente agregam valor estratégico, também podem ser terceirizadas (e.g., 

conhecimento jurídico especializado e sistemas de informação), (Sheehan, 2009). Nesse 

sentido, Lilly, Gray e Virick (2005) argumentam que para determinar quais as funções de RH 

elegíveis para terceirização é importante distinguir entre as funções que são um elemento 

central na relação organização/trabalhador  (i.e., aquelas que criam valor para a organização) 

e as que não são.  

Existem tipologias que podem orientar a distinção entre funções de GRH de alto 

valor estratégico e funções de baixo valor estratégico (Lilly et al., 2005). Segundo Gilley et al. 

(2004) as atividades de RH podem ser classificadas como tendo alto ou baixo valor 

estratégico e sendo de natureza transacional ou de relacionamento. Os processos 

consideradas de alto valor estratégico orientados para o relacionamento icluem: várias 

atividades relacionadas com o treino e avaliação de desempenho. Por outro lado, os 

processos de alto valor estratégico de caráter transacional incluem: atividades relativas à 

gestão  de equipas, planeamento de benefícios e “compliance”. Estes autores alertam que 

atividades de alto valor estratégico e/ou orientadas para relacionamentos podem não ser boas 

candidatas à terceirização. Em vez disso, eles sugerem que atividades de baixo valor 

estratégico e de natureza transacional (e.g., processamento salarial, administração de 

benefícios, registo de funcionários e gestão de realocações) são melhores candidatas à 

terceirização. Uma outra tipologia existente, é o Modelo de RH Virtual de Lepak e Snell (1998), 

o qual classifica as atividades de RH como sendo de alta ou baixa singularidade e de alto ou 

baixo valor. Uma atividade de alto valor é instrumental para alcançar os objetivos 

organizacionais, enquanto uma atividade de baixo valor é principalmente de natureza 

administrativa ou transacional. Uma atividade com baixa singularidade é rotineira, enquanto 

que uma atividade com alta singularidade é considerada idiossincrática. Lepak e Snell (1998) 

argumentam que o quadrante que representa alto valor e alta singularidade contém atividades 

centrais de RH que deverão ser realizadas internamente para obter uma vantagem 

competitiva. Portanto, essas atividades normalmente não devem ser terceirizadas, enquanto 
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que outras atividades administrativas, de rotina podem ser terceirizadas para fornecedores 

especializados.  

Segundo Carrig (1997) as atividades de RH podem ser classificadas como: 

transacionais (gestão de benefícios, elaboração de registos, serviços para os funcionários e 

comunicação interna), tradicionais (gestão de desempenho, treino, recrutamento e relações 

entre trabalhadores e trabalho, compensação, gestão do desenvolvimento) e 

transformacionais (planeamento estratégico, desenvolvimento da organização e gestão do 

conhecimento).  

 

Figura 1: Classificação das atividades de RH em transacionais, tradicionais e transformacionais 

(Carrig, 1997). 

Fonte: Adaptado de Carrig (1997). 

 

De acordo com Ulrich (1998), as funções principais de GRH são aquelas que são 

transformacionais, ou seja, que criam valor único para os funcionários, clientes e investidores. 

As atividades transacionais administrativas e de rotina, por outro lado, são consideradas 

funções não essenciais que podem ser facilmente replicadas. Gilley et al. (2004) identificaram 

três atividades nucleares (que devem ser mantidas internamente), particularmente quando se 

pretende a retenção de trabalhadores: formação, gestão e avaliação de desempenho e 

políticas de compensação - estas atividades enquadram-se no grupo das atividades 

tradicionais segundo a classificação de Carrig. Estes autores explicam que quando os 

funcionários integram uma organização, eles são informados acerca dos processos de 

formação, avaliação de desempenho e das questões de remuneração relacionadas a salários e 

benefícios. Se esses funcionários permanecerem na organização, os ciclos de treino, de 
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avaliação de desempenho e de remuneração irão repetir-se várias vezes. O profissionalismo 

e a justiça com que a organização realiza essas atividades estarão diretamente relacionados 

com a maneira como os funcionários se sentem e atuam em relação à mesma. Assim, essas 

três funções parecem ser cruciais ao desenvolvimento das organizações e a sua terceirização 

deve ser encarada com cautela (Gilley et al., 2004). 

De acordo com Stroh e Treehuboff (2003) e Belcourt (2006), os processos de GRH 

mais frequentemente terceirizados pelas organizações são os relacionados com: 

compensação, treino e desenvolvimento, recrutamento, seleção e saúde e segurança no 

trabalho. Sheehan e Cooper, num estudo realizado em 2011, listaram oito atividades de RH 

para o cálculo do índice de terceirização de RH:  treino e desenvolvimento, R & S, gestão de 

desempenho, remuneração relacionada ao desempenho, processamento salarial, relações 

com funcionários, sistemas de informação de GRH, gestão de mudanças e “outras”.  

De seguida apresenta-se uma breve definição de cada um dos processos de RH que 

são comumente referidos na literatura como sendo passíveis de serem terceirizados. 

- Compensação — Consiste em determinar como o trabalhador é recompensado 

em troca do seu valor para a organização (Rego et al., 2015). Atualmente sabe-se que as 

recompensas (que podem ser monetárias ou não monetárias) são importantes para atrair 

candidatos, motivá-los e retê-los. A compensação enquanto prática de RH engloba: a 

definição da política de compensação, o processamento salarial e a administração de 

benefícios (Stroh & Treehuboff, 2003; Belcourt, 2006). Segundo Klaas et. al, (2008), a 

administração de benefícios e o processamento salarial são atividades de RH administrativas 

e transacionais que geralmente são padronizadas entre organizações e setores, pelo que a sua 

terceirização implica poucos custos iniciais e uma dependência pequena relativamente aos 

fornecedores externos. Já a definição da política de compensação é uma atividade tradicional, 

uma vez que é, por excelência, a forma de recompensar os funcionários pelo trabalho que 

realizam (Despres & Hiltrop, 1995), mas também pode ser considerada transformacional 

uma vez que a mesma será determinante para a motivação e desempenho dos colaboradores, 

influenciando fortemente o recrutamento, a rotatividade e a produtividade dos funcionários  

(Hassan, 2016). 

- Treino e desenvolvimento — A formação é condição fundamental para que os 

trabalhadores apresentem bons desempenhos e para que as organizações possam ajustar-se 

às necessidades mutantes da envolvente aumentando, consequentemente, a sua vantagem 

competitiva. Assumindo que os RH são o “recurso” que acrescenta maior valor para a 
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empresa, apostar na sua formação e desenvolvimento constitui-se como uma ação estratégica 

(Boxal & Purcell, 2000). Esta prática de RH, engloba: desenvolvimento da política de treino 

e desenvolvimento, análise das necessidades de formação, planeamento estratégico, 

desenvolvimento do programa, formação para os departamentos de linha, avaliação do 

programa e monitorização do programa (Rego et al., 2015).  

O treino e desenvolvimento não é uma atividade padrão entre as organizações e 

setores. Pelo contrário, os programas de treino devem ser adaptados para atender aos 

requisitos exclusivos das organizações. Assim, é importante ter cautela ao optar-se pela sua 

terceirização. Para além disso, o outsourcing dos processos de treino e desenvolvimento não 

significa que não serão necessários profissionais internos com experiência na área. Quando 

as organizações perdem experiência interna no treino e desenvolvimento, elas podem ficar 

com um “vazio intelectual” pelo que torna-se imperativo manter um nível mínimo de 

conhecimento interno (e.g., para tomar decisões acerca de quem, dentro das empresas 

prestadoras de serviço externo está qualificado para realizar a atividade), (Klaas et. al, 1999). 

- Recrutamento — Pode ser entendido como o processo através do qual a 

organização procura atrair pessoas que possam vir a executar eficaz e eficientemente funções 

organizacionais. Este processo pode ser realizado através da publicação de anúncios (internos 

ou externos). A qualidade do recrutamento influencia a qualidade das pessoas que a empresa 

consegue atrair para a posterior seleção (Stroh & Treehuboff, 2003). Por esse motivo esta é 

considerada por Klaas et. al. (1999) uma atividade essencial com relevância estratégica.  

- Seleção — É um processo mediante o qual a organização escolhe as pessoas mais 

adequadas ao exercício de funções específicas, sendo que a escolha deve considerar a 

articulação das necessidades da organização com a dos candidatos (Rego et al., 2015). É 

realizada através de: triagem de candidaturas, aplicação de testes, verificação de referências, 

entrevistas preliminares, negociação salarial e entrevistas finais (Stroh & Treehuboff, 2003). 

A qualidade de decisão nos processos de seleção marca a qualidade: do trabalho que virá a 

ser executado, das relações interpessoais, dos produtos e dos serviços gerados pela 

organização, e pode influenciar a reputação da empresa (Rego et al., 2015). 

Ao assumir-se que o capital humano pode ser uma fonte de vantagem competitiva, 

pressupõe-se que a seleção é um processo com potencial para conferir vantagem competitiva 

às organizações (Rego et al., 2015), sendo considerada uma atividade essencial (Stroh & 

Treehuboff, 2003). 
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- Gestão de desempenho — Consiste num processo contínuo através do qual se 

definem os padrões de resultados e valores organizacionais, conformes à estratégia e 

objetivos da organização (Rego et al., 2015). A gestão de desempenho é considerada como 

tendo um elevado valor estratégico (Gilley et al., 2004). Envolve as seguintes atividades: 

definição de objetivos organizacionais, departamentais, de equipas e individuais; 

implementação de sistemas de avaliação de desempenho; desenho de sistemas de 

compensação; estratégias de formação e desenvolvimento; feedback e comunicação (Rego et 

al., 2015).   

- Relações com funcionários — Consiste na gestão da relação empregador –

trabalhador (Sheehan & Cooper, 2011). Este pode compreender o acolhimento, socialização 

e integração — processos no seio dos quais os trabalhadores que ingressam na organização 

aprendem as normas, valores e comportamentos que são deles esperados para que possam 

executar apropriadamente o seu papel e participar como membros organizacionais plenos. 

- Gestão de mudanças — Consiste em desenvolver métodos para renovar as partes 

da arquitetura organizacional que necessitem. Engloba: o desenvolvimento de propostas e 

debate acerca das melhores práticas relativamente aos processos que necessitam de ser 

criados ou reformulados (e.g., programas de mudança de cultura; sistemas de avaliação e 

recompensa); a conversão da visão da organização em comportamentos específicos 

(ajudando os trabalhadores a perceber como poderão executar o trabalho no mesmo sentido 

da visão da organização); o planeamento e comunicação de resultados, contribuindo para 

substituir a resistência natural à mudança(Ulrich, 1989).  

Segundo Ulrich (1989), a construção da capacidade da organização para adotar e 

capitalizar as mudanças é uma das responsabilidades mais importantes da GRH. Nesse 

sentido, a gestão de mudanças é considerada como uma prática de GRH de alto valor 

agregado que impacta a eficácia organizacional (Ulrich, 1989; Truss, et al., 2002). 

- Saúde e segurança no trabalho (SST) — Consiste na implementação de ações 

destinadas à melhoria dos ambientes e das condições de trabalho com o objetivo de 

promover a segurança e saúde dos trabalhadores. Não obstante, na maioria das organizações, 

os programas de segurança e saúde no trabalho são concebidos e orientados para o 

cumprimento da legislação aplicável (Oliveira, 2003). A SST engloba o desenvolvimento de 

programas de saúde e segurança no trabalho e de programas de bem-estar no trabalho (Stroh 

& Treehuboff, 2003).  
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Na Europa, um estudo realizado pela Cranfield School of Management e William M. Mercer 

(2000) a 4000 organizações identificou que as atividades mais terceirizadas são: formação e 

desenvolvimento (77%); R & S (59%); gestão de compensação e benefícios (30%); e 

outplacement (29%). Já em Espanha, por exemplo, uma investigação de Pin & Sáenz-Díez 

(2002) mostrou que as funções mais terceirizadas eram, por ordem decrescente: seleção, 

assessoria legal, formação, recrutamento, saúde/higiene, administração de pessoal, 

outplacement, e-Learning, gestão de competências, desenvolvimento e remuneração e benefícios. 

Outro estudo, recentemente desenvolvido na Austrália (Susomrith & Brown, 2017), concluiu 

que as atividades de RH mais terceirizadas são: R & S; formação; saúde e segurança no 

trabalho (e programas de assistência aos trabalhadores); e gestão de benefícios e Payroll. 

 

2.5. Vantagens e desvantagens do outsourcing de RH 

 

Na literatura, advoga-se que a assistência fornecida por uma fonte externa e a 

economia de custos em potencial permitirão ao profissional interno de RH concentrar-se 

num papel mais estratégico (Greer et al., 1999; Stroh & Treehuboff, 2003). Porém, os 

resultados dos estudos empíricos revelam-se fragmentados e inconclusivos, mostrando um 

padrão misto de vantagens e desvantagens (Kock et al., 2012). Apesar dos vários benefícios 

reportados por alguns estudos, o ORH não é uma panaceia incontestável (Shen, 2005). As 

pesquisas revelam que existem discrepâncias entre os benefícios projetados e os benefícios 

reais (Belcourt, 2006), assim como existem riscos associados ao ORH nas organizações 

(Cooke et al., 2005; Belcourt, 2006).   

As desvantagens do ORH incluem: o aumento de custos (ao invés de diminuí-los) e 

falta de eficiência – pesquisas indicaram que cerca da metade dos entrevistados descobriu 

que fica mais caro gerir a atividade terceirizada do que o inicialmente esperado e que os níveis 

de serviço não eram tão bons quanto o esperado (Albertson, 2000); a perda de conhecimento 

interno, habilidades e experiência – à medida que as empresas se tornam dependentes de um 

fornecedor externo de RH, é possível que o conhecimento e a experiência internos nessa 

área de atividade da GRH sejam enfraquecidos o que poderá sacrificar qualquer potencial 

valor estratégico futuro associado a essa atividade (Greer et al., 1999; Shen, 2005). Verifica-

se também que o ORH, ao contrário do expectável, pode resultar em menor flexibilidade 

que advém da utilização de contratos de longo prazo com os prestadores de serviço externos, 
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existindo ainda o risco desses prestadores divulgarem ou utilizarem o conhecimento 

adquirido nos concorrentes da organização (Cooke et al., 2005). 

A decisão de terceirizar funções de RH acarreta também o perigo de repercussões 

negativas relacionadas com o seu efeito “na moral” dos funcionários (incluindo os 

profissionais internos de RH), (Stroh & Treehuboff, 2003; Belcourt, 2006). Ao terceirizar 

funções de RH existe o risco de, ao invés de se capacitar e valorizar os profissionais internos 

de RH, haver uma “desaprovação” dos mesmos (e.g., eles podem ser forçados a trabalhar 

para o prestador externo ou ser transferidos internamente para outras funções) e, inclusive, 

de perda de empregos, o que, em último caso, pode levar a uma desintegração da cultura da 

organização (Babcock, 2004). Para além disso, a imagem interna do departamento de RH 

pode deteriorar-se devido à possível menor interação com os clientes internos (Sullivan, 

2002). Por conseguinte, o ORH pode causar ansiedade e apreensão nos profissionais internos 

de RH, resultando em perdas de produtividade. Kessler, Coyle-Shapiro e Purcell (1999) 

descobriram que vários fatores podem influenciar as atitudes dos trabalhadores relativamente 

à terceirização de serviços de RH, incluindo as suas perceções acerca das motivações e da 

forma como a organização tomou a decisão de terceirizar. Se a gestão interna da função era 

percecionada como má e a decisão de terceirizar é vista como propiciadora de melhores 

oportunidades para os funcionários, eles podem encarar a terceirização como positiva. 

Contudo, se a empresa prestadora de serviços externos não atender às expectativas, é 

provável que as reações sejam negativas. Tal como refere Belcourt (2006), a maneira como 

os funcionários percecionam a decisão de terceirizar pode ter um efeito profundo no seu 

relacionamento com a organização, pelo que é importante que o processo seja gerido de 

forma a lidar com as possíveis reações dos funcionários e a minimizar o seu eventual impacto 

negativo.   

Por outro lado, existem estudos que identificam vantagens do ORH. Pesquisas 

elaboradas com base em contratos de oustourcing de RH (com duração de pelo menos dois 

anos), (Adler, 2003; Oshima, Kao, & Tower, 2005), mostraram que: o outsourcing resultou 

numa economia de custos (entre 10 a 20%); cerca de 50% das organizações consideram que 

os seus objetivos de economia de custos foram alcançados e que a produtividade do trabalho 

melhorou; as empresas que recorreram ao outsourcing relataram uma redução das tarefas 

administrativas em mais de metade, tendo aumentado o seu foco estratégico em cerca de 

40%. A melhoria da qualidade dos serviços de RH também é citada como outro benefício 

do outsourcing (Belcourt, 2006). Isso pode ser explicado pelo facto de os padrões de 
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desempenho poderem ser claramente estabelecidos no contrato (com mais rigor do que é 

possível com os profissionais internos e de longa data), o que permite às organizações obter 

um maior controle dos níveis de serviço (Cooke et al., 2005), e pelo facto de as organizações 

terem a possibilidade de escolher os melhores fornecedores, com níveis elevados de 

competência e especialização (Belcourt, 2006). Outra vantagem de terceirizar serviços 

específicos de RH, nomeadamente os relacionados com conhecimento jurídico, é a redução 

de riscos e responsabilidades para as organizações (i.e., as leis e os regulamentos que regem 

a GRH, por vezes, são complexos, assim a terceirização destes serviços para empresas com 

conhecimentos especializados sobre a legislação, podem garantir à organização maior 

segurança de que as suas práticas estão em conformidade com a lei), (Belcourt, 2006).  

 

No Quadro 2 apresenta-se um resumo das possíveis vantagens e desvantagens 

estratégicas do ORH construído por Kock et al. (2012), a partir dos resultados de vários 

estudos (Klaas et al., 2001; Benner, 2003; Cooke et al.,2005; Kabst & Strohmeier, 2006), 

Nesheim et al., 2007; Ulrich et al., 2008). 

 

Quadro 2: Compilação dos efeitos positivos e negativos do ORH. 

Efeitos positivos percebidos Efeitos negativos percebidos 

- Libertar tempo para o foco nas atividades 

principais do negócio;  

- Obter conhecimentos inovadores de RH, novas 

perspetivas e uma visão objetiva e crítica; 

- Fazer parte de uma rede com acesso a 

conhecimentos e recursos inacessíveis de outra 

forma; 

- Facilitar a aprendizagem e a fertilização cruzada 

entre consultores e clientes; 

- Aprimorar o foco estratégico das funções 

internas de RH;  

- Utilizar métodos padronizados e validados que 

garantam consistência e eficiência; 

- Redução de custos. 

- Perda de conhecimento e capacidade internos (risco 

de perder competitividade a longo prazo); 

- Reduções de qualidade no trabalho de RH (e.g., 

lacunas entre o que é entregue e o que é realmente 

necessário); 

- Dificuldades em cumprir promessas e expectativas do 

cliente; 

- Risco de conflito entre consultor e pessoal interno de 

RH; 

- Desconexão entre o uso de métodos e ferramentas 

padronizados e as características específicas da 

organização; 

- Custos totais mais altos (e.g., quando os consultores 

não atendem às necessidades do cliente ou não 

alcançam os resultados esperados). 

Fonte: Adaptado de Kock et al. (2012). 

 

As vantagens e desvantagens apresentadas acima podem, até certo ponto, ser 

entendidas como resultado de comparações entre os tipos de serviços de RH que são 

terceirizados (Kock et al., 2012). Nesse sentido, Ulrich (1998) argumenta que o outsourcing de 

serviços de RH é desejável, devendo a questão colocar-se sobre o tipo apropriado de 
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atividades a serem terceirizadas. Não obstante, a tomada de decisão sobre quais atividades 

de RH terceirizar, de modo a permitir que a função de RH opere de forma mais estratégica, 

não é simples. Para vários autores a resposta tem sido que podem ser terceirizados os serviços 

de transação (e.g., processamento salarial, anúncio de emprego), enquanto atividades e 

serviços mais estratégicos (e.g., estratégia de RH, política de RH) devem permanecer 

internamente (Kock et al., 2012). Contudo, verifica-se que, apesar de existir um consenso na 

literatura de que apenas as atividades não essenciais de RH devem ser terceirizadas (Belcourt, 

2006; Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008), as definições de atividades de RH essenciais e 

não essenciais são altamente heterogéneas (e.g., existem estudos que revelam diferenças entre 

países e setores relativamente ao que constitui uma atividade central de RH), (Matiaske & 

Kabst, 2002; Galanaki & Papalexandris, 2005; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018).  

Uma outra questão que se coloca está relacionada com a forma como o processo de 

terceirização é gerido, que passa pela: a) decisão de terceirizar  – que deve ser submetida a 

uma análise de custo-benefício; b) seleção de fornecedores e negociação do contrato (e.g., os 

especialistas aconselham as organizações que procuram terceirizar a não trabalharem com 

contratos que o fornecedor ofereça pois normalmente não incluem padrões de desempenho 

ou cláusulas de penalidade caso o fornecedor não cumpra aos requisitos, devendo ter um 

especialista técnico que ajude a desenvolver padrões de desempenho e um especialista 

jurídico que garanta que os seus interesses sejam expressos no contrato); c) monitoração do 

contrato – deve-se: estabelecer metas e objetivos claros; desenvolver um relacionamento com 

a empresa prestadora do serviço para garantir que esta atua com base no melhor interesse da 

organização contratante e tenha conhecimento das suas necessidades exclusivas; realizar 

pesquisas de satisfação de clientes internos e externos, (LaCity & Hirschheim, 1995, Cit in., 

Belcourt, 2006). Para além disso, é também importante minimizar alguns possíveis riscos 

através de termos do contrato que limitem a replicação de certas vantagens competitivas (e.g., 

relacionadas com a tecnologia) ou distribuindo a terceirização por vários fornecedores 

diferentes (Belcourt, 2006). Quando as organizações gerem o processo de outsourcing de 

acordo com essas diretrizes, elas podem maximizar os benefícios da terceirização enquanto 

mitigam os seus riscos.  

Autores também se referem à forma como é gerido o processo de decisão de 

terceirizar como importante para o sucesso da terceirização. Segundo Cooke et al. (2005), o 

êxito do ORH também parece depender da legitimidade e estatuto do departamento de RH 

e de quem toma a decisão de terceirizar. Segundo os mesmos autores, quando a decisão é 
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tomada por um departamento de RH com alta legitimidade, em comparação com uma 

decisão tomada pela comissão executiva numa organização na qual a GRH tem um baixo 

estatuto, são implícitas condições radicalmente benéficas.  

 

Após a análise da literatura, pode concluir-se que a questão "desenvolver ou 

comprar" não tem uma resposta direta (Kock et al., 2012). A lógica por detrás da decisão de 

terceirizar serviços de RH é mais do que se alguém pode executar o trabalho a um custo 

económico mais baixo, é também uma questão de saber se alguém pode fazer isso melhor 

(Kabst & Strohmeier, 2006). Segundo Kock et al. (2012) para a tomada de decisão, devem 

ser considerados fatores relativos aos custos, tempo livre para atividades de maior valor 

agregado, foco no desenvolvimento da organização (entre outros) e contrapô-los com 

possíveis desvantagens (e.g., perda de competência interna, dependência de fornecedores 

externos). 

 

2.6. Hipóteses e objetivos de estudo 

 

Como se pode constatar, recentemente, o tema do ORH tem despertado a atenção 

de investigadores e gestores, tendo sido alvo de análise por parte de vários autores. A 

literatura tem enfatizado alguns dos potenciais benefícios do outsourcing de determinadas 

atividades de RH. Este processo é frequentemente considerado como uma ferramenta 

estratégica para alcançar vantagem competitiva (Ulrich, 1996; Stroh & Treehuboff, 2003; 

McIvor, 2005) na medida em que liberta os profissionais internos de RH para se dedicarem 

aos imperativos estratégicos da organização. Porém, a partir dos resultados de vários estudos, 

verifica-se um padrão misto de vantagens e desvantagens do ORH (Kock et al., 2012). Para 

além disso, a literatura existente acerca do tema é amplamente americana, sendo necessárias 

mais pesquisas em outros contextos nacionais (Gottardello & Valverde, 2018), como é o caso 

do contexto português (a avaliar pela ausência de publicações). Nesse sentido, o presente 

estudo tem como objetivo principal recolher informação acerca do ORH no contexto 

português e analisar a sua relação com o envolvimento estratégico da GRH. Mais 

concretamente, pretende-se identificar: 

I. Quais os principais fatores que motivam o recurso ao ORH;  

II. Quais as atividades de RH (de baixo valor estratégico vs. de elevado valor 

estratégico) mais terceirizadas; 
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III. Quais as consequências (vantagens e desvantagens) mais frequentes do ORH; 

IV. Qual a relação entre o envolvimento estratégico da GRH e o outsourcing de 

atividades de RH; 

V. Qual a relação entre o outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico 

e as consequências (vantagens e desvantagens) do ORH. 

 

De acordo com os objetivos apresentados, formulou-se as seguintes hipóteses de 

investigação. 

Tendo em conta a premissa preconizada por vários autores (Ulrich, 1996; Stroh & 

Treehuboff, 2003; Lilly et al., 2005; McIvor, 2005; Belcourt, 2006; Delmotte & Sels, 2008; 

Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018; Edvardsson et al., 2020) de que o ORH tem motivações 

estratégicas, constituindo-se como ferramenta estratégica para alcançar vantagem 

competitiva, postula-se que: 

H1 – Os fatores estratégicos motivam mais o ORH do que os fatores 

operacionais. 

 

De acordo com a TBR, a vantagem competitiva da organização depende dos seus 

recursos: raros, valiosos, difíceis de substituir e imperfeitamente imitáveis (Barney, 2000; 

Espino-Rodrigues & Padrón-Robaina, 2006). Nesse sentido, a função de RH agrega valor à 

organização, aumentando a sua vantagem competitiva através da contratação, 

desenvolvimento e retenção de uma força de trabalho rara e difícil de imitar (Barney & 

Wright, 1998). Por conseguinte, as organizações devem realizar internamente as atividades 

de RH de alto valor e altamente exclusivas e terceirizar atividades periféricas (i.e., atividades 

rotineiras de GRH e de baixo valor), (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008; Sheehan, 2009). 

Assim, prevê-se que: 

H2 – As organizações terceirizam mais atividades de RH de baixo valor 

estratégico do que atividades de RH com elevado valor estratégico. 

 

Considerando a tendência crescente do ORH ao longo da última década (Gottardello 

& Valverde, 2018) e a grande quantidade de organizações que a ele recorrem (Belcourt, 2006), 

é expectável que: 

H3 – São mais as vantagens percebidas do ORH do que as desvantagens 

percebidas. 
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A força da orientação estratégica de GRH das organizações tem sido associada à 

decisão de terceirizar (Klaas, 2008). Segundo alguns autores (Ulrich, 1996; Lawler, 2005), a 

pressão sobre a GRH para recorrer ao outsourcing surgiu não apenas como resultado da 

crescente diversidade dentro da função mas também porque se espera que a GRH agregue 

mais valor em áreas estratégicas, num momento em que uma série de tarefas de GRH estão 

a tornar-se cada vez mais complexas. De acordo com esse argumento, tem sido proposto 

que o envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado com o ORH, assim, 

espera-se que:  

H4 – O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado 

com o ORH. 

 

Atendendo à suposição teórica de que o outsourcing de atividades periféricas (não 

essenciais) de RH liberta os profissionais internos das tarefas operacionais (i.e., de baixo valor 

estratégico) para se concentrem nos imperativos estratégicos (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 

2008; Ulrich et al., 2008;  Sheehan, 2009; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018), pressupõe-se  

que quanto maior for o envolvimento estratégico da GRH, maior será o outsourcing de 

atividades de RH de baixo valor estratégico e menor será o outsourcing de atividades de RH de 

alto valor estratégico (que preferencialmente serão mantidas internamente). Assim: 

H5 – O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado 

com o recurso ao outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico. 

H6 – O envolvimento estratégico da GRH está negativamente relacionado 

com o recurso ao outsourcing de atividades de RH de alto valor estratégico.  

 

Considerando que o outsourcing de atividades de RH mais periféricas, de baixo valor 

estratégico, liberta os profissionais internos das tarefas operacionais, proporcionando-lhes 

um maior foco na estratégia de negócio e, consequentemente, aumentando a vantagem 

competitiva da organização (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008; Ulrich et al., 2008; Sheehan, 

2009), supõe-se que: 

H7 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está 

positivamente relacionado com as vantagens do ORH.  

H8 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está 

negativamente relacionado com as desvantagens do ORH.  
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Apresentam-se no Quadro 3, os objetivos do presente estudo e a sua correspondência 

com as hipóteses formuladas. 

 

Quadro 3: Objetivos de estudo e respetivas hipóteses. 

Objetivos  Hipóteses 

Objetivo 1. Identificar quais os principais 

fatores que motivam o recurso ao ORH 
 

H1 - Os fatores estratégicos motivam mais o ORH do que os 
fatores operacionais. 

Objetivo 2. Identificar quais as atividades de 

RH (de baixo valor estratégico ou de elevado 

valor estratégico) mais terceirizadas 

 
H2 - As organizações terceirizam mais atividades de RH de 
baixo valor estratégico do que atividades de RH com elevado 
valor estratégico. 

Objetivo 3. Identificar quais as 

consequências (vantagens vs. desvantagens) 

mais frequentes do ORH 

 
H3 - São mais as vantagens percebidas do ORH do que as 
desvantagens percebidas. 

Objetivo 4. Perceber se existe relação entre o 

envolvimento estratégico da GRH e o 

outsourcing de atividades de RH 

 

 

H4 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente 
relacionado com o ORH. 
 
H5 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente 
relacionado com o recurso ao outsourcing de atividades de RH 
de baixo valor estratégico. 
 
H6 - O envolvimento estratégico da GRH está 
negativamente relacionado com o recurso ao outsourcing de 
atividades de RH de alto valor estratégico. 

 

Objetivo 5. Perceber se existe relação entre o 

outsourcing de atividades de RH de baixo valor 

estratégico e as consequências (vantagens vs. 

desvantagens) do ORH 

 

 

H7 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor 
estratégico está positivamente relacionado com as vantagens 
do ORH.  
 
H8 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor 
estratégico está negativamente relacionado com as 
desvantagens do ORH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

PARTE II. Estudo Empírico  

 

CAPÍTULO III – Metodologia  

 

3.1. Justificação do modelo metodológico 

 

Atendendo às limitações encontradas na literatura, nomeadamente o número 

limitado de estudos quantitativos sobre o tema (particularmente no contexto português), e à 

natureza dos objetivos propostos, optou-se pela adoção de uma metodologia de cariz 

quantitativo com vista à recolha de dados mais extensivos. A abordagem quantitativa é vital 

em projetos de investigação descritiva (Malhotra & Birks, 2007) como é o caso do presente 

estudo. 

As abordagens quantitativas têm como objetivo trazer à luz dados, indicadores e 

tendências observáveis, verificando se os fenómenos observados e as suas relações 

sistemáticas confirmam a previsão feita por teorias ou hipóteses (Sanches, 1993). Assim, estas 

abordagens são geralmente dedutivas e orientadas pela teoria, ou seja, as hipóteses são 

dedutivamente derivadas da teoria e devem ser confirmadas ou infirmadas através da 

investigação empírica (estudo confirmatório), (Gelo, Braakmann, & Benetka, 2008). Para 

além disso, este tipo de investigação visa quantificar os dados e generalizar os resultados, o 

que exige uma recolha de dados estruturada e uma análise estatística dos mesmos. Assim, o 

método de pesquisa para obter informações é baseado no uso de questionários estruturados 

aplicados a uma amostra de uma população-alvo (Malhotra & Birks, 2007). Por conseguinte, 

para a recolha de dados foi desenvolvido um questionário de forma a abranger o maior 

número possível de participantes dentro do universo escolhido: profissionais de RH e 

profissionais com funções de gestão e/ou de administração.  

Nas próximas secções apresentam-se a descrição: da amostra do estudo, dos citérios 

seguidos na construção e divulgação do questionário e do processo de análise de dados. 

 

3.2. Definição e caraterização da amostra 

 

O presente estudo baseou-se nas perceções de profissionais da área de RH e 

profissionais (de outras áreas) que desempenham funções de direção e/ou de administração 

em organizações que terceirizam atividades de RH. A restrição a estes grupos de profissionais 
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prendeu-se com o facto de se considerar que a resposta a um questionário com perguntas 

tão específicas, relacionadas com o ORH, exige algum conhecimento acerca do 

funcionamento da organização. Acredita-se que, de um modo geral, as características das 

funções que exercem, proporcionam a estes trabalhadores conhecimentos suficientes para 

poderem responder de forma informada ao questionário.  

No total, participaram, 616 sujeitos, selecionados através dos métodos de 

amostragem não probabilístico por conveniência e bola de neve. Quatorze dos participantes foram 

eliminados da amostra por não cumprirem os requisitos necessários relativos à função 

desempenhada na organização, (i.e., não eram profissionais de RH nem desempenhavam 

funções de administração ou de direção). Dos restantes 602 sujeitos, 335 não responderam 

ao questionário completo: a) 320 indicaram que as suas organizações não terceirizam 

atividades de RH sendo que, desses, 309 sujeitos responderam aos grupos I e II, e 11 apenas 

responderam ao grupo I pois indicaram que, para além das suas organizações não 

terceirizarem atividades de RH, também não possuem departamento interno de RH; b) 15 

sujeitos apenas responderam às questões do grupo I pois, apesar de indicaram terceirizar 

serviços de RH, não têm departamento interno de RH, pelo que deu-se o questionário por 

finalizado. Assim, a amostra final é constituída por 267 sujeitos (43,3% do total de 

questionários respondidos) que responderam ao questionário na sua totalidade, ou seja, que 

terceirizam atividades de RH e, simultaneamente, têm um departamento interno de RH. 

No Quadro 4 é apresentada uma síntese do número de participantes do presente 

estudo. 

 

Quadro 4: Síntese da dimensão da amostra. 

Total de 

participantes 
 

Terceirizam 

atividades de RH  

Não terceirizam 

atividades de RH  

616 

Têm Dep. interno de RH 267 309 

Não têm Dep. interno de RH 15 11 

Participantes eliminados 14 

 

Pese embora para efeitos do presente estudo, se tenha considerado os 267 sujeitos 

que responderam ao questionário na totalidade, entendeu-se pertinente fazer também a 

descrição do grupo que não terceiriza serviços de RH devido à sua dimensão considerável 

(51,9%; n = 320). Assim, a fim de descrever a amostra, dividiu-se a mesma em dois grupos: 
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o grupo que não terceiriza atividades de RH (n = 320) e o grupo que terceiriza atividades de 

RH (e que tem departamento interno de RH), (n = 267). Este último constitui o objeto de 

análise do presente trabalho.  

 

3.2.1. Descrição do grupo que não terceiriza atividades de RH  

 

Numa fase inicial da recolha de dados, não era solicitado aos sujeitos que indicassem 

não terceirizar atividades de RH qualquer dado pois esse grupo não faz parte do objeto de 

estudo da presente investigação. Contudo, após ter-se constatado que um elevado número 

de sujeitos pertencia a organizações que não terceiriza atividades de RH, entendeu-se que 

seria interessante recolher também os dados relativos a essas organizações. Esta alteração foi 

efetuada num momento posterior ao início da recolha de dados, quando já se contava com 

83 respostas de sujeitos cujas organizações não terceirizam atividades de RH. Por esse 

motivo, existe um número fixo de não respostas (25%; n = 83) neste grupo. Assim, para a 

caracterização do grupo que não terceiriza RH, considerou-se os 237 (= 320 - 83) que 

responderam a partir do momento em que foi concretizada a alteração. 

Os sujeitos apresentam idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos (M = 34,28; 

DP = 8,93), dos quais 75,1% pertence ao género feminino e 24,9% ao género masculino. A 

esmagadora maioria dos respondentes (97,9%) tem nacionalidade portuguesa e 2,1% é de 

outras nacionalidades: brasileira (1,7%) e ucraniana (0,3%). No que respeita ao grau de 

escolaridade, verifica-se que: 2,5% terminou o ensino secundário, 36,7% completou a 

licenciatura ou bacharelato, 60,3% concluiu um mestrado ou pós-graduação e 0,4% fez 

doutoramento. Relativamente à função desempenhada na organização, 73,8% trabalha como 

profissional de RH, 14,8% é diretor de RH, 8,4% desempenha funções de direção, 2,1% 

pertence ao conselho de administração e 0,8% desempenha outras funções. A maioria dos 

respondentes (30,4%) tem antiguidade de entre 2 a 5 anos na organização, 26,2% trabalha na 

organização há menos de 1 ano, 21,5% tem antiguidade de entre 1 a 2 anos, 11,8% trabalha 

na organização há mais de 10 anos e 10,1% tem antiguidade de entre 5 a 10 anos. A maioria 

dos respondentes (52,3%) não desempenha funções de chefia e 47,7% desempenha funções 

de chefia: supervisão (7,6%), chefia intermédia (13,5%), direção (23,2%) e administração 

(3,4%).  

Relativamente aos dados das organizações, verifica-se que os setores mais 

representados são: a indústria (24,5%), consultoria (21,5%) e tecnologias da informação e 
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comunicação (12,2%).  Maioritariamente, as organizações têm origem em Portugal (75,1%), 

5,9% são originárias dos Estados Unidos da América e 5,1% tem origem em França. No que 

respeita à dimensão da organização, 51,1% conta com mais de 250 colaboradores, 25,7% tem 

entre 51 a 250, 16,9% tem entre 10 a 50 e 6,3% tem menos de 10 trabalhadores.  

No que concerne aos dados relativos ao departamento de RH, verifica-se que apenas 

3,8% das organizações não tem departamento interno de RH. A esmagadora maioria, 

(96,2%) tem departamento interno de RH, cuja dimensão é a seguinte: 31,9% tem menos de 

3 profissionais de RH, 29,2% tem entre 3 a 5, 22,6% tem mais de 10 e 16,4% tem entre 6 a 

9 profissionais. Relativamente à orientação estratégica do departamento interno de RH, 

verifica-se que: na maioria dos casos (51,3%) o responsável pelo RH pertence ao Conselho 

de Administração e em  48,7% dos casos este não pertence ao Conselho de Administração; 

71,7% indica ter uma estratégia de GRH, 20,8% afirma não ter estratégia de GRH e 7,5% 

sujeitos respondeu não saber; a esmagadora maioria (73,4%) indicou que o responsável pelo 

RH tem envolvimento na estratégia de negócios da organização e 5,3% respondeu que o 

responsável pelo RH não é consultado no que respeita à implementação da estratégia de 

negócios; em média, os respondentes concordam moderadamente que a vantagem 

competitiva da organização se deve a uma GRH estratégica (M = 2,70; DP = 1,17) e que o 

departamento de RH tem um contributo vital e estratégico para o desempenho da 

organização (M = 3,04; DP = 1,08). 

 

3.2.2. Descrição do grupo que terceiriza atividades de RH  

 

Os respondentes apresentam idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos (M = 

33,97; DP = 8,41), dos quais 68,9% é do género feminino, 30,3% é do género masculino e 

0,7% indicou identificar-se com outro género. A esmagadora maioria dos sujeitos (96,3%), 

tem nacionalidade portuguesa, e 3,8% é de outra nacionalidade: brasileira (1,9%), espanhola 

(1,1%), sérvia (0,4%) e cabo-verdiana (0,4%). No que respeita ao grau de escolaridade: 1,9% 

terminou o ensino secundário, 35,2% completou a licenciatura ou bacharelato e 62,9% 

concluiu um mestrado ou pós-graduação. Relativamente à função desempenhada na 

organização, 72,7% trabalha como profissional de RH, 16,1% é diretor de RH, 7,9% 

desempenha funções de direção, 3% assume funções de administração e 0,4% desempenha 

outras funções. A maioria dos respondentes (30,7%) tem antiguidade de entre 1 a 2 anos na 

organização, 28,5% tem antiguidade de entre 2 a 5 anos, 20,6% trabalha na organização há 
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menos de 1 ano, 10,5% tem antiguidade de mais de 10 anos e 9,7% tem antiguidade de entre 

5 a 10 anos. No que concerne ao desempenho de funções de chefia, 55,8% não desempenha 

funções de chefia e 44,2% desempenha funções de chefia: supervisão (7,9%), chefia 

intermédia (8,6%), direção (23,2%) e administração (4,5%). 

No que respeita aos dados das organizações, verifica-se que os setores de atividade 

mais representados são a indústria (27%), seguido pela consultoria (15%) e pelo comércio e 

distribuição (13,5%). Maioritariamente, as organizações têm origem em Portugal (68,2%), 

6,7% são originárias de França e 5,6% da Alemanha. Relativamente à dimensão da 

organização, 62,5% tem mais de 250 colaboradores, 27,3% tem entre 51 a 250 colaboradores, 

9,4% tem entre 10 a 50 colaboradores e 0,7% tem menos de 10 trabalhadores.  

No que concerne à dimensão do departamento interno de RH, 34,1% tem entre 3 a 

5 profissionais de RH, 29,6% tem mais de 10, 23,6% tem menos de 3 e 12,7% tem entre 6 a 

9 profissionais. Relativamente à orientação estratégica da GRH verifica-se que: 56,2% dos 

sujeitos indicou que o responsável pelo RH não pertence ao Conselho de Administração e 

43,8% respondeu que este pertence ao Conselho de Administração; a maioria (72,7%) refere 

que a sua organização tem uma estratégia de GRH, 22,1% indica que a organização não tem 

uma estratégia de GRH e os restantes 5,2% referiram não saber; 73,5% respondeu que o 

responsável pelo RH é consultado no que respeita à implementação da estratégia de negócios, 

9,4% indicou que este não é consultado e 17,2% não respondeu – desses, 5,6% referiu que a 

organização não tem estratégia de negócios e 11,6% indicou não saber; em média os 

respondentes concordam moderadamente que a vantagem competitiva da sua organização 

se deve a uma GRH estratégica (M = 2,66; DP = 1,14),  e que o departamento de RH tem 

um contributo vital e estratégico para o desempenho da sua organização (M = 2,98; DP 

=1,05).   

No Quadro 5 é apresentada a síntese dos dados dos grupos amostrais e no Quadro 

6 apresenta-se os dados relativos ao departamento interno de RH e seu envolvimento 

estratégico. 

 

Quadro 5: Dados demográficos e relativos às organizações dos participantes do estudo. 

 Grupo que terceiriza 
atividades de RH 

Grupo que não terceiriza 
atividades de RH 

Variável  % n  % n 

Género 

Feminino 68,9% 184 

Feminino 
Masculino 

75,1% 
24,9% 

178 
59 

Masculino 30,3% 81 

Outro 
 

0,7% 
 

2 
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Média de idades 33,97 anos 34,28 anos 

Nacionalidade 

Portuguesa 96,3% 257 

Portuguesa 
Brasileira 
Ucraniana 

97,9% 
1,7% 
0,3% 

232 
4 
1 

Brasileira 1,9% 5 

Espanhola 1,1% 3 

Sérvia 0,4% 1 

Cabo-verdiana 
 

0,4% 
 

1 
 

Habilitações académicas 
Ensino sec. 
Licenciatura 

Mestrado 

1,9% 
35,2% 
62,9% 

5 
94 
168 

Ensino sec. 2,5% 6 

Licenciatura 36,7% 87 

Mestrado 60,3% 143 

Doutoramento 
 

0,4% 
 

1 
 

Função 

Profission. RH 72,7% 194 Profission. RH 73,8% 175 

Diretor RH 16,1% 43 Diretor RH 14,8% 35 

Diretor 7,9% 21 Diretor 8,4% 20 
Administrador 3% 8 Administrador 2,1% 5 

Outro 
 

0,4% 
 

1 
 

Outro 
 

0,8% 
 

 2 
 

Antiguidade na organização  

(nº de anos) 

Menos de 1 20,6% 55 Menos de 1 26,2% 62 
Entre 1 a 2 30,7% 82 Entre 1 a 2 21,5% 51 

De 2 a 5 28,5% 76 De 2 a 5 30,4% 72 

Entre 5 a 10 9,7% 26 Entre 5 a 10 10,1% 24 
Mais de 10 

 
10,5% 

 
28 
 

Mais de 10 
 

11,8% 
 

28 
 

Desempenho de funções de 

chefia 

Não 55,8% 149 Não 52,3% 124 
Supervisão 7,9% 21 Supervisão 7,6% 18 

Chefia interm. 8,6% 23 Chefia interm. 13,5% 32 
Direção 23,2% 62 Direção 23,2% 55 

Administração 
 

4,5% 
 

12 
 

Administração 
 

3,4% 
 

8 
 

Setor de atividade da 

organização 

Indústria 27% 72 Indústria 24,5% 58 
Consultoria 15% 40 Consultoria 21,5% 51 
Comércio 13,5% 36 TIC 12,2% 29 

Outros 
 

44,5% 
 

119 
 

Outros 
 

41,8% 
 

99 
 

Dimensão da organização  

(nº de trabalhadores) 

Mais de 250 62,5% 167 Mais de 250 51,1% 121 
Entre 51 a 250 27,3% 73 Entre 51 a 250 25,7% 61 
Entre 10 a 50 9,4% 25 Entre 10 a 50 16,9% 40 
Menos de 10 

 
0,7% 

 
2 
 

Menos de 10 
 

6,3% 
 

15 
 

País de origem da organização 

Portugal 68,2% 182 Portugal 75,1% 178 
França 6,7% 18 EUA 5,9% 14 

Alemanha 5,6% 15 França 5,1% 12 
Outros 

 
19,5% 

 
52 
 

Outros 
 

13,9% 
 

33 
 

 

 

Quadro 6 – Dados relativos ao departamento interno de RH e seu envolvimento estratégico.  

 Grupo que terceiriza atividades de 

RH 

Grupo que não terceiriza atividades 

de RH 

Variável  % n  % N 

Dimensão 

Departamento 

Menos de 3 23,6% 63 Menos de 3 31,9% 72 

Entre 3 a 5 34,1% 91 Entre 3 a 5 29,2% 66 

Entre 6 a 9 12,7% 34 Entre 6 a 9 16,4% 37 
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RH (nº 

trabalhadores) 
Mais de 10 

 
29,6% 

 
79 
 

Mais de 10 
 

22,6% 
 

51 
 

O responsável 
RH pertence ao 
Conselho de 
Administração 
 

Não 56,2% 150 Não 48,7%  110 

Sim 
 

43,8% 
 

117 
 

Sim 
 

51,3% 
 

116 
 

A organização 
tem GERH 

Não 22,1%  59 Não 20,8%  47 

Sim 72,7% 194 Sim 71,7%  162 

Não respondeu 
 

5,2%  
 

14 
 

Não respondeu 
 

7,5% 
 

17 
 

Envolvimento do 
responsável de 
RH na estratégia 
de negócios  

Não é consultada 9,4%  25 Não é consultada 5,3% 12 

Na implementação 13,5% 36 Na implementação 6,6% 15 

Mediante consulta 
subsequente 

19,9% 53 
Mediante consulta 

subsequente 
21,7% 49 

Desde o início 40,1% 107 Desde o início 45,1% 102 

Não respondeu 
 

17,2% 
 

46 
 

Não respondeu 
 

21,2% 
 

48 
 

A vantagem 
competitiva da 
organização 
deve-se a uma 
GERH 

1.Discorda totalmente 4,5% 12 1.Discorda totalmente 4,9% 11 

2.Discorda 15% 40 2.Discorda 11,9% 27 

3.Não concorda n/ 
discorda 

15% 40 
3.Não concorda n/ 

discorda 
20,4% 46 

4.Concorda 39,7% 106 4.Concorda 31,4% 71 

5.Concorda totalmente 24,7% 66 5.Concorda totalmente 29,6% 67 

Não respondeu 
 

1,1% 
 

3 
 

Não respondeu 
 

1,8% 
 

4 
 

O departamento 
RH tem um 
contributo  
vital e estratégico 
no desempenho 
da organização 

1.Discorda totalmente 3% 8 1.Discorda totalmente 2,7% 6 

2.Discorda 8,6% 23 2.Discorda 9,7% 22 

3.Não concorda 
n/discorda  

11,2% 30 
3.Não concorda n/ 

discorda 
10,2% 23 

4.Concorda 39,3% 105 4.Concorda 35% 79 

5.Concorda totalmente 36% 96 5.Concorda totalmente 42% 95 

Não respondeu 
 

1,9% 
 

5 
 

Não respondeu 
 

0,44% 
 

1 
 

 

 

3.3. Construção do questionário  

 

Tendo em conta a literatura, os objetivos, bem como as hipóteses anteriormente 

elencadas, definiu-se a informação que se pretendia obter e as questões que deveriam ser 

formuladas. Assim, foi desenvolvido um questionário estruturado (Anexo II), tendo em vista 

garantir que as questões fossem as mesmas para todos os participantes. Optou-se pela 

utilização de questões fechadas que pré-determinam o conjunto de respostas possíveis e o 

formato das mesmas (Malhotra & Birks, 2007), o que simplifica o posterior tratamento e 

análise estatística dos dados. 
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O questionário inicia-se com uma breve introdução onde são genericamente descritos 

o âmbito e o objeto de estudo. Nesta parte também se solicita aos participantes a maior 

honestidade possível nas respostas, assegurando a confidencialidade e anonimato da 

participação. Deste modo, para além de respeitar os princípios éticos inerentes às pesquisas 

científicas, pretendeu-se minimizar eventuais efeitos de viés e incrementar a taxa de respostas 

(Malhotra & Birks, 2007). 

O questionário é constituído por cinco grupos de questões às quais os participantes 

tiveram de responder de forma ordenada.  

O primeiro grupo consiste na identificação dos dados demográficos dos 

participantes, da função desempenhada e da antiguidade na organização, bem como dos 

dados relativos à organização, designadamente: setor de atividade, nacionalidade e dimensão. 

O segundo grupo pretende caracterizar a orientação estratégica do departamento 

interno de RH. Esta variável da orientação estratégica da GRH é composta por cinco itens. 

Os três primeiros itens foram baseados na secção I do questionário do Cranet International 

Report (2006), e são aferidos com base nas seguintes questões: “O responsável pelo departamento 

de RH da sua empresa ocupa um lugar no Conselho de Administração (ou equivalente)?”; “A sua 

organização tem uma estratégia de gestão de RH?”; “Se a sua organização possui uma estratégia de negócios, 

qual o envolvimento da pessoa responsável pelo departamento de RH?”. A elaboração dos dois últimos 

itens desta variável foi inspirada na TBR que preconiza que a GRH deve, não só, ser integrada 

na tomada de decisões estratégicas, como também os profissionais de RH devem ter um 

papel de destaque para garantir políticas de GRH de alta qualidade e a sua adequada 

implementação (Lazarova, Morley & Tyson, 2008). Estes consistem nas seguintes questões: 

“A vantagem competitiva na minha organização deve-se, em parte, a uma gestão estratégica de RH” e “O 

departamento de RH da minha organização tem um contributo vital e estratégico para o desempenho da 

mesma”.  

Note-se que os itens que compõem a variável nível de orientação estratégica da GRH têm 

designs diferentes, ou seja, apresentam escalas distintas. O primeiro e segundo itens, têm como 

respostas possíveis: “não” ou “sim”. O terceiro item apresenta quatro possibilidades de 

resposta: “não é consultada”, “na implementação”, “mediante consulta subsequente”, “desde 

o início”. No quarto e quinto itens os respondentes deverão indicar, numa escala de Likert 

de cinco pontos (1 = discordo totalmente, 5 = concordo totalmente), em que medida 

concordam com as afirmações. Tal implicou uma codificação “especial” (ver Anexo III). 
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No terceiro grupo pretende-se identificar o nível geral de ORH, assim como, o tipo 

de atividades de RH (com elevado valor estratégico vs. com baixo valor estratégico) que mais 

é terceirizado. Este grupo é constituído por um conjunto de atividades de RH em relação às 

quais os respondentes deverão identificar, numa escala de cinco pontos (1 = nunca, 5 = 

muito frequente), em que medida cada uma dessas atividades é terceirizada na sua 

organização. Para a construção deste grupo, foi utilizado um conjunto de atividades de RH 

frequentemente mencionadas na literatura como mais suscetíveis de serem terceirizadas. Mais 

concretamente, teve-se por base a lista elaborada por Sheehan e Cooper (2011) para o cálculo 

do índice de terceirização de RH e os processos de RH referidos por Stroh e Treehuboff 

(2003) e Belcourt (2006) como os mais suscetíveis de serem terceirizados (Quadro 7). Para 

além dos processos referidos por estes autores entendeu-se pertinente acrescentar as 

“atividades do foro jurídico” que, por vezes, são mencionadas na literatura como sendo também 

suscetíveis à terceirização. As atividades que constituem cada um destes processos, assim 

como, a classificação destas de acordo com o seu valor estratégico, foram detalhadas de 

modo compreensivo, pelo que alguns dos processos de RH foram discriminados em 

subprocessos (ver Anexo III).  

 

Quadro 7: Processos de RH mais suscetíveis de serem terceirizados. 

Autores Processos de RH 

Classificação dos processos de acordo com a 
sua importância estratégica 

(e.g., Carrig, 1997; Lepak & Snell, 1998; Ulrich, 1998; 
Gilley, et al., 2004; Wright et al., 2001; Lilly, et al., 2005; 

Delmotte & Sels, 2008) 

 

 

Stroh e 

Treehuboff 

(2003) 

e 

Belcourt 

(2006) 

 

 

- Saúde e segurança no 

trabalho 
Transacional de baixo valor estratégico 

- Treino & desenvolvimento Tradicional de elevado valor estratégico 

- Recrutamento Tradicional de elevado valor estratégico 

- Seleção Tradicional de elevado valor estratégico 

- Compensação  

(incluindo: remuneração 

relacionada ao desempenho e 

processamento salarial) 

Transacional de baixo valor estratégico (ex: 

processamento salarial e administração de benefícios) 

e 

Tradicional e tranformacional de elevado valor 

estratégico (ex: definição da política de compensação) 
Sheehan 

e 

Cooper 

(2011) 
- Gestão de desempenho Tradicional de elevado valor estratégico 

- Relações com funcionários Tradicional de elevado valor estratégico 
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- Gestão de mudanças Transformacional de elevado valor estrategico 

 - Atividades do foro jurídico Tradicional de baixo valor estratégico 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quarto grupo tem como objetivo mensurar os principais fatores que motivam o 

ORH. Esta variável é constituída por um conjunto de dez itens baseado na compilação dos 

principais fatores motivadores do ORH (ver Quadro 1), segundo o estudo da Accenture e 

IRCO (Pin & Sáenz-Díez, 2002) e os estudos de Susomrith e Brown (2013) e Edvardsson et 

al. (2020). Para cada um dos fatores apresentados, os respondentes deverão indicar, numa 

escala de Likert de cinco pontos (1 = sem importância, 5 = muito importante), em que 

medida cada um desses fatores foi importante para a decisão de terceirizar os serviços de RH 

na sua organização. 

O quinto grupo compreende um conjunto de possíveis consequências (vantagens e 

desvantagens) do ORH, em relação às quais os respondentes deverão indicar, numa escala 

de cinco pontos (1 = nunca, 5 = muito frequente), em que medida consideram que o ORH 

na sua organização produz cada uma dessas consequências. A estruturação do conjunto de 

itens foi elaborada com base na compilação dos efeitos positivos e negativos do ORH 

construída por Kock et al. (2012), (ver Quadro 2).  

 

3.4. Recolha de Dados  

 

 Para a construção e administração dos inquéritos optou-se pela utilização da 

ferramenta Google Forms. Esta permitiu o redireccionamento automático das questões, o que 

tornou o inquérito menos longo e adaptado às respostas que os participantes iam inserindo, 

não havendo a necessidade de visualizarem o inquérito na totalidade. 

Antes da aplicação do questionário, foram realizados procedimentos no sentido de 

aferir a sua validade de conteúdo. Foi realizado um pré-teste com cinco respondentes 

pertencentes aos grupos profissionais que constituem a amostra, de forma a analisar a 

inteligibilidade das questões. Tal resultou em algumas alterações centradas, essencialmente, 

no aperfeiçoamento da configuração e formulação das questões.  

A recolha de dados decorreu durante o período de 28 de março a 20 de junho de 

2020 e foi feita predominantemente através das redes sociais. Procedeu-se à partilha dos 

questionários em comunidades online de profissionais das áreas de RH, gestão e administração 
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e, simultaneamente, abordou-se individualmente centenas de trabalhadores (que preenchiam 

os critérios previamente definidos para a amostra) através de mensagens privadas (via 

Linkedin). Também se recorreu aos estudantes da Universidade do Porto, através do envio 

de um e-mail institucional para a comunidade académica. Para além disso, solicitou-se a todos 

os respondentes a partilha do questionário com colegas e conhecidos tendo-se, igualmente, 

partilhado o questionário com antigos estudantes do mestrado de Economia e Gestão de 

Recursos Humanos, conhecidos das investigadoras. 

A divulgação dos questionários nas plataformas online incluía um breve texto 

explicativo (Anexo I) cujo formato era adaptado conforme o tipo de abordagem utilizada. 

Nesse texto eram prestados esclarecimentos genéricos acerca do objeto de estudo, 

identificado o âmbito da investigação e a instituição na qual a mesma se insere (FEP), sendo 

também assegurada a confidencialidade e anonimato da participação. 

 

3.5. Análise dos dados   
 

Os dados obtidos foram tratados e analisados com recurso ao programa informático 

de análise estatística IBM Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS). 

Tendo em vista o objetivo de testar as hipóteses desenvolvidas, os dados recolhidos 

foram submetidos a vários procedimentos estatísticos, designadamente: análises fatoriais 

exploratórias, análises de correlações e testes de comparação de médias.  

 Antes de se proceder ao estudo estatístico dos dados, analisou-se as não respostas e 

a normalidade dos dados.  

Dos 616 participantes, 14 foram, desde logo, excluídos pelo facto de desempenharem 

funções que não se enquadram nos critérios previamente definidos para a amostra (i.e., não 

se tratavam de profissionais da área de RH nem de profissionais que desempenhassem 

funções de direção ou administração), que estavam expressamente mencionados nas 

instruções do questionário. 

Tendo em consideração que a normalidade dos dados é um pressuposto para a 

utilização de vários testes estatísticos (Field, 2018; Marôco, 2018), procedeu-se à verificação 

da normalidade dos dados recolhidos. Não obstante, na literatura (e.g., Field, 2018; Marôco, 

2018) tem sido preconizado que em amostras grandes (geralmente definidas como maiores 

que 30), não devem ser utilizados testes de significância da normalidade pois existe grande 

probabilidade destes serem significativos devido à dimensão da amostra e, 
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consequentemente, haver uma preocupação com a correção de algo que não precisa de ser 

corrigido. Através da aplicação do Teorema do Limite Central, pode assumir-se que para 

amostras grandes a distribuição da média amostral é satisfatoriamente aproximada à normal 

(Field, 2018; Marôco, 2018). Não obstante, revela-se pertinente verificar se a assimetria 

(skewness) e a curtose (kurtosis) têm valores aceitáveis. Após ter-se analisado estes 

coeficientes (Anexo IV), pode assumir-se que a distribuição dos dados em causa é do tipo 

normal, pois, para amostras de grande dimensão, valores de |sk| < 2-3 e |ku| < 7-10 são 

aceitáveis (Marôco, 2018). Assim, mostra-se viável a utilização de testes paramétricos. 
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CAPÍTULO IV – Resultados  

 

A secção dos resultados encontra-se estruturada em três partes. Na primeira parte 

são explorados os resultados relativos às AFE realizadas para as escalas de medida: nível de 

envolvimento estratégico da GRH, nível de ORH, fatores motivadores do ORH e consequências do ORH. 

Na segunda parte são analisadas as correlações entre as diversas variáveis. A terceira parte 

compreende a análise dos resultados relativos aos objetivos específicos do estudo e respetivas 

hipóteses, tendo-se, para tal, recorrido a análises de comparação de médias e a testes de 

correlação r de Pearson.  

 

4.1. Análise fatorial exploratória  

 

Após a análise das não respostas e da normalidade dos dados procedeu-se à realização 

das análises fatoriais (AF).  

A AF é uma técnica que procura identificar grupos ou agrupamentos de variáveis 

através das relações existentes entre os itens originais (Field, 2018), partindo do princípio de 

que se duas variáveis estão correlacionadas (e a correlação não é espúria), essa associação 

resulta da partilha de uma característica comum não diretamente observável (de um fator 

comum latente), (Marôco, 2018). Esse procedimento estatístico tem três usos principais: 1) 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis interrelacionadas; 2) construir uma escala de 

medida para fatores (intrínsecos) que de alguma forma controlam as variáveis originais e 3) 

resumir as diversas variáveis originais, reduzindo-as a um conjunto de dados de menor 

dimensão enquanto se retém o máximo da informação possível (Field, 2018). Para além disso, 

permite, avaliar a validade das variáveis que constituem os fatores, informando se medem 

a(s) mesma(s) dimensão(ões) subjacente(s), (Pestana & Gageiro, 2008). 

A AF pode ser observada sob uma perspetiva confirmatória (AFC) ou exploratória 

(AFE). Enquanto que a primeira cumpre o papel de comparar os resultados obtidos com os 

que constituem a teoria, a segunda, aplica-se quando é necessária analisar a relação entre as 

variáveis para a criação de medidas compostas (Pestana & Gageiro, 2008).Tendo em conta 

que não existia informação prévia validada sobre a estrutura fatorial que pudesse explicar as 

correlações entre as variáveis (Marôco, 2018), optou-se pela AFE.  Procedeu-se então à 

realização da AFE para cada um dos constructos de modo a agrupar os itens em fatores, 
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permitindo identificar as relações estruturais entre as variáveis (Marôco, 2018) e simplificar 

os dados através da redução do número de itens necessários para os descrever (Field, 2018). 

Posteriormente, avaliou-se a existência de outliers através dos gráficos boxplots e do 

método Z-Score. Este método indica a distância numérica que um ponto está da média da 

amostra e é especialmente útil quando os outliers são mais subtis (Field, 2018). Três sujeitos 

apresentaram, consecutivamente, nas várias variáveis, valores extremos (z-score > 3,29) que 

sugeriam tratar-se de outliers, pelo que as AFE foram feitas sem essas observações.  

 

4.1.1. Nível de envolvimento estratégico da GRH 

 

A primeira fase da análise dos resultados centrou-se na caracterização do 

envolvimento estratégico da GRH interna das organizações em estudo.  

Para mensurar o nível de orientação estratégica foram inicialmente utilizados 5 itens.  

Os resultados dos testes de adequação do uso da AF à amostra mostraram que esta 

é adequada, com KMO = 0,64, valor considerado “medíocre” mas aceitável (Marôco, 2018), 

indicando que é possível aplicar a solução fatorial aos dados. 

Avançou-se, então, para a AFE, com extração dos fatores pelo Método dos 

Componentes Principais com rotação varimax. A AFE extraiu um fator principal, que explica 

45,68% da variância total. Apresentam-se no Quadro 8 os itens que constituem o fator, a 

percentagem da variância explicada, o valor do alpha de Cronbach e a saturação para cada um 

dos itens. 

 

Quadro 8: Nível de envolvimento estratégico da GRH. Solução fatorial após rotação varimax, 
saturação. 

 F1 

α .64 

Variância 45,68% 

Itens Saturação 

It 1. O responsável pelo RH pertence ao Conselho Administração ,479 

It2. A organização tem uma estratégia de GRH ,604 

It3. Envolvimento do responsável pelo RH na estratégia de negócios ,609 

It4. A vantagem competitiva da organização deve-se a uma GERH ,858 

It5. O departamento de RH tem contributo vital e estratégico ,763 

Método de Extração: análise de Componente Principal.  
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 6 iterações. 
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A partir do Quadro 8 pode constatar-se que a AF aglomera todos itens num único 

fator, coincidindo assim com a dimensão que havia sido desenhada como sendo 

representativa do nível de envolvimento estratégico da GRH. Eliminou-se o item 1 (o 

responsável pelo RH pertence ao Conselho de Administração) por ter comunalidade e peso fatorial 

baixos e pela sua eliminação aumentar o valor do alpha de Cronbach para 0,67. Por conseguinte, 

nesta subescala foram retidos quatro itens (destacados a negrito no Quadro 8), que, no seu 

todo, explicam 53,53% da variância total e representam então a Variável compósita de 

envolvimento estratégico da GRH (EEGRH). 

 
4.1.2. Nível de outsourcing de RH  
 

Para medir o nível de ORH foram inicialmente utilizados 25 itens. O teste de 

adequação do uso da AF à amostra mostrou que esta é adequada, com KMO = ,95, valor 

considerado “excelente” (Marôco, 2018). A AF em componentes principais (com rotação 

varimax) aplicada sobre as atividades de RH terceirizadas extraiu quatro fatores principais, 

que, no seu todo, explicam 75,16% da variância total (Quadro 9). Nenhuma variável 

apresentou comunalidades inferiores a 0,50 (Marôco, 2018).  

 
Quadro 9: Nível de outsourcing de atividades de RH. Solução fatorial após rotação varimax, saturação. 

 
 F1 F2 F3 F4 

 α  
 

0,97 0,92 0,86 0,81 

 Variância 54,18% 9,83% 6,40% 4,75% 

Subescalas Itens Saturação 

Nível outsourcing 

atividades c/ maior  

foco estratégico 

(NOAE) 

A1_Planeamento da política de formação & 

desenvolvimento 
,754    

A2_Análise das necessidades de formação ,737    

A5_Avaliação e monitorização dos programas de 

formação 

,556    

A11_Definição da política de compensação (remuneração 

fixa e variável) 
,739    

A14_Gestão das relações empregador-trabalhador (gestão 

do acolhimento, socialização e integração na organização) 
,825    

A15_Gestão de mudanças - desenvolvimento de métodos 

para renovar ou reformular partes da arquitetura 

organizacional (ex: programas de mudança de cultura, 

reformulação de sistemas de avaliação e recompensa) 

,780    

A16_Definição de objetivos organizacionais ,868    

A17_Definição de objetivos departamentais ou de 

equipas 
,896    

A18_Definição de objetivos individuais ,885    

A19_Conceção do sistema de avaliação de desempenho ,857    

A20_Implementação da avaliação de desempenho ,880    
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A21_Feedback e comunicação interna relativa ao 

desempenho 
,874    

Nível de outsourcing 

atividades relacionadas 

com R & S  

(NOR&S) 

A6_Recrutamento  ,818   

A7_Triagem de candidaturas  ,874   

A8_Entrevistas preliminares aos candidatos a emprego  ,892   

A9_Aplicação e avaliação de testes para seleção de 

candidatos 

 ,819   

A10_Entrevistas finais de seleção  ,444   

 

Nível outsourcing 

atividades normativas 

de RH  

(NOAN) 

A12_Administração de benefícios extrasalariais    ,464  

A13_Processamento salarial   ,705  

A22_Desenvolvimento e gestão de programas de SSH no 

trabalho 
  ,703  

A23_Monitorização dos processos disciplinares e de 

reclamações internas 
  ,470  

A24_Garantir que os procedimentos de RH estão de 

acordo com as normas legais (e aplicáveis ao setor) 
  ,560  

A25_Gestão de contratos de trabalho   ,541  

Nível outsourcing 
atividades relacionadas 
c/ execuç. ações de 
formação  
(NOeF) 

 

A3_Execução das ações de formação 
   ,868 

A4_Formação para as chefias diretas    ,851 

 Método de Extração: análise de Componente Principal.  
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

 a. Rotação convergida em 6 iterações. 
 

O desenho inicialmente desenvolvido contemplava a existência de dois grupos de 

atividades de RH passíveis de serem terceirizadas, classificando-as como: atividades com 

elevado valor estratégico (nucleares) e atividades com baixo valor estratégico (periféricas), 

(Anexo III). Como se pode observar no Quadro 9, os fatores gerados pela AF não 

correspondem exatamente à categorização inicialmente desenhada. A AF extraiu, ao invés de 

dois, quatro fatores principais, pelo que, numa primeira fase, considerou-se oportuno realizar 

uma nova denominação das quatro escalas extraídas.  

Assim, o primeiro fator compreende itens que poderemos designar de atividades de 

RH com maior foco estratégico, que se refere a atividades de RH que, segundo a literatura, são 

centrais para gerar vantagem competitiva e que, portanto, devem ser mantidas internamente 

(Lepak & Snell, 1998). O segundo fator aglomera itens que correspondem a atividades 

relacionadas com R & S, e que, pelo seu carácter central na criação de força de trabalho difícil 

de substituir e imperfeitamente imitável (Wright et al., 2001) e na prossecução dos objetivos 

organizacionais (Lepak & Snell, 1998), podem ser consideradas atividades de elevado valor 

estratégico (Klaas et. al., 1999; Rego et al., 2015). O terceiro fator foi designado de atividades 

normativas de RH pois é composto por itens relativos ao cumprimento de normas legais. E, 
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por último, o quarto fator abarca dois itens que se designou de atividades relacionadas com a 

execução de ações de formação. 

Tendo em consideração a categorização inicialmente desenhada para as atividades de 

RH, de seguida, agrupou-se os quatro fatores extraídos, em duas categorias: a) nível de 

outsourcing de atividades de RH com elevado valor estratégico –  constituída pelos fatores 1 e 2; b) nível 

de outsourcing de atividades de RH com baixo valor estratégico – constituída pelos fatores 3 e 4. 

Realizou-se então duas AF separadamente para cada categoria, que, tal como esperado, 

agruparam os itens de cada um dos dois grupos de atividades num fator, conforme se 

apresenta no Quadro 10.  

 
Quadro 10: Nível de outsourcing de atividades de RH com elevado e baixo valor estratégico. Solução 
fatorial após rotação varimax, saturação. 

 
 F1 F2 

α  0,97 0,82 

Subescalas Itens  Saturação 

Nível de 

outsourcing de 

atividades de 

RH c/ elevado 

valor estratégico 

(NORHEVE) 

A1_Planeamento da política de formação & desenvolvimento ,814  

A2_Análise das necessidades de formação ,825  

A5_Avaliação e monitorização dos programas de formação ,684  

A11_Definição da política de compensação (remuneração fixa e variável) ,828  

A14_Gestão das relações empregador-trabalhador (gestão do acolhimento, 
socialização e integração na organização) 

,916  

A15_Gestão de mudanças – desenvolvimento de métodos para renovar ou 
reformular partes da arquitetura organizacional (ex: programas de mudança de 
cultura, reformulação de sistemas de avaliação e recompensa) 

,825  

A16_Definição de objetivos organizacionais ,936  

A17_Definição de objetivos departamentais ou de equipas ,943  

A18_Definição de objetivos individuais ,928  

A19_Conceção do sistema de avaliação de desempenho ,842  

A20_Implementação da avaliação de desempenho ,862  

A21_Feedback e comunicação interna relativa ao desempenho ,902  

A6_Recrutamento ,617  

A7_Triagem de candidaturas ,685  

A8_Entrevistas preliminares aos candidatos a emprego ,679  

A9_Aplicação e avaliação de testes para seleção de candidatos ,617  

A10_Entrevistas finais de seleção ,831  

Nível de 

outsourcing de 

atividades de 

RH c/ baixo 

valor estratégico 

(NORHBVE) 

A12_Administração de benefícios extrasalariais   ,799 

A13_Processamento salarial  ,676 

A22_Desenvolvimento e gestão de programas de saúde e de segurança no 
trabalho 

 ,646 

A23_Monitorização dos processos disciplinares e de reclamações internas  ,842 

A24_Garantir que os procedimentos de RH estão de acordo com as normas 
legais (e aplicáveis ao setor) 

 ,839 

A25_Gestão de contratos de trabalho  ,807 

A3_Execução das ações de formação  ,280 

A4_Formação para as chefias diretas  ,292 

 

Após se ter eliminado os itens com pesos fatoriais e comunalidades mais baixos, 

foram retidos sete itens na subescala nível de outsourcing de atividades de RH com elevado valor 

estratégico (NORHEVE) e seis itens na subescala nível de outsourcing de atividades de RH com baixo 
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valor estratégico (NORHBVE). Os itens retidos em cada uma das subescalas encontram-se a 

negrito no Quadro 10. Através do alpha de Cronbach, constatou-se que, a consistência interna 

de ambas as Variáveis compósitas é boa (Quadro 11).  

Apenas o item A22 apresentou comunalidade (= 0,42) ligeiramente inferior a 0,50. 

Não obstante, estava muito próxima do mínimo aceitável e o seu peso fatorial apresentou-

se também razoável (≈ 0,65) pelo que se manteve esta variável.  

 

Quadro 11: Nível de outsourcing de atividades de RH com elevado valor estratégico e com baixo valor 
estratégico. Média, desvio padrão e consistência interna. 

Subescalas Nº de itens Média Desvio padrão Alpha de Cronbach 

NORHEVE 7 1,77 1,24 0,98 

NORHBVE 6 2,35 1,20 0,86 
 

 

 

4.1.3. Fatores motivadores do outsourcing de RH 
 

A AF em componentes principais aplicada sobre os motivadores do ORH extraiu 

dois fatores principais, que, no seu todo, explicam 63,81% da variância total, conforme o 

Quadro 12. 

 
Quadro 12: Motivadores do ORH. Solução fatorial após rotação varimax, saturação. 
  F1 F2 

 α 0,86 0,76 

 Variância 51,07% 12,74% 

Subescalas Itens Saturação 

Motivadores estratégicos 
(ME) 

F4_Acesso a tecnologia avançada ,722  

F6_Necesside de concentração de recursos nas atividades centrais da 
empresa 

,589  

F7_Acesso/ importação de conhecimento especializado ,771  

F8_Desejo de obter maior flexibilidade no negócio ,591  

F9_Melhoria na qualidade do serviço ,871  

F10_Criação de valor interno ,857  

Motivadores operacionais 
(MO) 

F1_Redução de custos  ,866 

F2_Conversão de custos fixos em variáveis  ,880 

F3_Melhoria de eficiência operacional  ,380 

F5_Controlo de recursos  ,388 

Método de Extração: análise de Componente Principal.  
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
a. Rotação convergida em 3 iterações. 

 

A partir do Quadro 12 pode constatar-se que os fatores gerados pela AF coincidem 

com as duas dimensões que haviam sido delineadas com base na literatura, que aglomera, 
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separadamente, os motivadores do ORH em operacionais (MO) e estratégicos (ME). 

Verifica-se, no entanto, que três dos itens (F3, F4 e F5) não foram agrupados nas dimensões 

esperadas. Relativamente ao item F4 acesso a tecnologia avançada, optou-se por agrupá-lo nos 

motivadores estratégicos, retirando-o dos motivadores operacionais pois este apresenta uma 

saturação bastante mais elevada no primeiro. No que respeita aos itens F3 e F5, apesar de 

apresentarem graus de saturação ligeiramente maiores no fator 1 (motivadores estratégicos), 

optou-se por mantê-los no grupo dos motivadores operacionais pois não há uma violação 

estatística grande que implique a alteração àquilo que é preconizado na literatura, para além 

disso, ao retirar esses itens o alpha de Cronbach desceria.  

No fator 2, correspondente à categoria dos motivadores operacionais, manteve-se os 

quatro itens obtidos a partir da AF. No fator 1, correspondente à categoria dos motivadores 

estratégicos, após ter-se eliminado os itens F6 e F8 por terem comunalidades baixas, foram 

também retidos quatro itens. Os itens retidos em cada uma das subescalas encontram-se 

destacados a negrito no Quadro 12. Através do alpha de Cronbach, constatou-se que a 

consistência interna de ambas as escalas é boa (Quadro 13). 

 

Quadro 13: Motivadores do outsourcing de RH. Média, desvio padrão e consistência interna. 

Subescalas Nº de itens Média Desvio padrão Alpha Cronbach 

ME 4 3,27 1,11 0,86 

MO 4 3,40 0,94 0,76 
 

 

 
4.1.4. Consequências do outsourcing de RH 

 

A AF em componentes principais aplicada sobre as consequências do ORH extraiu 

dois fatores principais, que, no seu todo explicam 65,86% da variância total, conforme se 

apresenta no Quadro 14.  

 

Quadro 14: Consequências do ORH. Solução fatorial após rotação varimax, saturação. 
  F1 F2 

 α 0,91 0,88 

 Variância 46,57% 19,29% 

 Itens Saturação 

DORH 
C8_Perda de capacidades internas e de conhecimentos no departamento de RH ,736  

C9_Redução de qualidade na gestão de RH ,818  
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C10_Os serviços de RH proporcionados pela empresa externa não 
correspondem às necessidades e expectativas da organização 

,804  

C11_Existência de conflitos ou descoordenação entre consultores externos e 
pessoal interno de RH 

,885  

C12_Desconexão entre os métodos utilizados pelo prestador externo de serviços 
de RH e as características específicas da organização 

,900  

C13_Custos totais mais altos do que o inicialmente previsto ,767  

VORH 

C1_Liberta tempo para o foco nas atividades principais do negócio  ,718 

C2_Permite obter conhecimentos inovadores de RH, novas perspetivas e uma 
visão objetiva e crítica 

 ,818 

C3_Permite o acesso a conhecimentos e recursos inacessíveis de outra forma  ,812 

C4_Facilita a aprendizagem e a troca de conhecimentos entre consultores 
externos e profissionais internos 

 ,830 

C5_Facilita a orientação estratégica das funções internas de RH  ,781 

C6_Proporciona maior consistência e eficiência dos procedimentos  ,779 

C7_Reduz os custos da organização  ,389 

Método de Extração: análise de Componente Principal.  
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
a. Rotação convergida em 3 iterações. 
 

 
Como se pode observar no Quadro 14, os fatores gerados pela AF coincidem com 

as duas dimensões que haviam sido desenhadas inicialmente, ou seja, as consequências do 

ORH foram agrupadas nas dimensões representativas das vantagens e desvantagens do 

ORH, representados com as siglas VORH e DORH, respetivamente. Apenas o item C7 não 

foi agrupado na dimensão esperada. Contudo, apesar deste item apresentar maior grau de 

saturação no fator 1 (que corresponde à categoria das desvantagens), optou-se por mantê-lo 

no grupo das vantagens pois, para além de não haver uma violação estatística grande que 

implique a alteração àquilo que é a teoria, a redução de custos da organização constitui 

claramente uma consequência positiva. 

No fator 1, correspondente às DORH, manteve-se os seis itens obtidos a partir da 

AF. No fator 2, correspondente às VORH, eliminou-se os itens C1 e C7 por terem 

comunalidades muito baixas (inferiores a 0,50) e pela sua eliminação aumentar o valor do 

alpha de Cronbach. Assim, nesta subescala foram retidos cinco itens. Os itens retidos em cada 

uma das subescalas encontram-se destacados a negrito no Quadro 14. Através do alpha de 

Cronbach, constatou-se que, a consistência interna de ambas as escalas é muito boa (Quadro 

15). 

 

Quadro 15: Consequências do ORH. Média, desvio padrão e consistência interna. 

Subescalas Nº de itens Média Desvio padrão Alpha de Cronbach 

DORH 6 2,53 0,95 0,91 
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VORH 5 3,46 0,98 0,90 

 
 
 
4.2. Análise das correlações entre as variáveis   

 

A análise das correlações (Quadro 16) elaborada a partir das respostas de todos os 

sujeitos (incluindo os que pertencem a organizações que não terceirizam RH), mostra que a 

variável dimensão da organização está positiva e significativamente associada às variáveis: 

dimensão do departamento de RH e ORH (a organização terceiriza alguma atividade de RH), isto é, 

quanto maior é a dimensão da organização, maior é a dimensão do departamento de RH e, 

simultaneamente, maior é a tendência para terceirizar atividades de RH.  

 

Quadro 16: Resultados da análise correlacional: médias, desvios padrão e correlações. 

 Média DP 1 2 3 

1.Dimensão da organização (a) 3,34 0,86    

2.Dimensão do departamento de RH (b) 2,40 1,15 ,544**   

3.A organização terceiriza alguma atividade de RH (c) 0,47 0,50 ,133** ,082  

Notas: n = 616; ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
(a)Dimensão da organização: 1 = menos de 10 trabalhadores; 2 = entre 10 a 50 trabalhadores; 3 = entre 51 a 250 
trabalhadores; 4 = mais de 250 trabalhadores; (b)Dimensão do departamento de RH: 1 = menos de 3 pessoas; 2 = entre 3 a 
5 pessoas; 3 = entre 6 a 9 pessoas; 4 = mais de 10 pessoas; (c) A organização terceiriza alguma atividade de RH: 0 = não; 
1= sim. 
 
 

A análise das correlações elaborada a partir das organizações que terceirizam 

atividades de RH (Quadro 17) mostra que: 

– A dimensão da organização está positiva e significativamente relacionada com 

as variáveis: habilitações académicas, dimensão do departamento de RH, envolvimento do responsável pelo 

RH na estratégia de negócios e outsourcing de atividades de RH relacionadas com R & S, e está negativa 

e significativamente relacionada com o NORHBVE e com o outsourcing de atividades normativas 

de RH.  

– O EEGRH está positiva e significativamente correlacionado com o nível de ORH e 

com todos os fatores que o constituem. Especificamente: a) o envolvimento do 

responsável pelo RH na estratégia de negócios encontra-se positiva e significativamente 

associado às variáveis dimensão da organização, dimensão do departamento de RH, nível de ORH 

(verificando-se uma correlação forte), NORHEVE, nível de outsourcing de atividades relacionados 

com R & S e ao nível de outsourcing de atividades relacionadas com ações de formação; b) as variáveis 
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contributo estratégico da GRH na vantagem competitiva da organização e contributo 

do departamento de RH para o desempenho da organização encontram-se negativa e 

significativamente relacionadas com a antiguidade na organização.  

– A dimensão do departamento de RH apresenta uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa com o contributo do departamento de RH no desempenho de organização 

(um dos itens constituintes da variável EEGRH). 

– A antiguidade na organização encontra-se positiva e significativamente 

relacionada com as habilitações académicas, ou seja, quanto mais elevadas são as habilitações 

académicas, maior é a antiguidade na organização, e vice-versa.  

– Os motivadores de RH (operacionais e estratégicos) relacionam-se positiva e 

significativamente: entre si, com a variável nível ORH (bem como com os fatores que a 

constituem) e com as consequências positivas e negativas do ORH. 

– O nível de outsourcing de RH apresenta uma correlação positiva e significativa 

forte com as consequências (vantagens e desvantagens) do ORH. 
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Quadro 17: Resultados da análise correlacional: médias, desvios padrão e correlações das organizações que terceirizam atividades de RH. 

Variáveis Média DP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.Habilitações académicas 3,6 0,5                     
 

2.Antiguidade (a) 2,6 1,2 ,12* 

 
 

                   
 

3.Dimensão org.(b) 3,5 0,8 ,13* 

,129* 

 
 

,03                    
4.Dimens. Dp. RH (c) 2,5 1,2 ,07 ,08 ,57**                   
5.Responsável RH no Cons. Admin (d) 1,8 2,0 ,02 -,08 -,03 ,09                 

 

 

 

 

 
6.Org. tem estrat. GRH (d) 3,1 1,7 ,01 -,04 ,02 -,03 ,17**                 
7.Env. resp. RH na est. Negócios (e) 2,8 1,5 ,13 -,06 ,15* ,14* ,29** ,34**                
8.Contributo estrat. GRH na vantag. 
Comp (f) 

2,7 1,1 
,01 

-,14* ,07 ,10 ,29** ,37** ,35**               

9.Cont. Dp. RH no desemp. da org. (f) 3,0 1,0 ,04 -,13* ,10 ,13* ,20** ,25** ,25** ,69**              

10.EEGRH (g) 2,9 1,0 ,04 -,12 ,10 ,09 ,31** ,76** ,71** ,78** ,70**             

11.MO (h) 3,4 0,9 ,03 -,09 ,05 ,03 -,04 -,03 ,00 -,00 ,07 ,01            

12.ME (h) 3,3 1,1 ,00 -,04 -,05 -,02 ,07 ,09 ,05 -,05 ,08 ,06 ,56**          
 

13.Nível ORH (i) 2,3 1,0 -,04 -,03 -,07 -,02 ,06 ,05 ,17** ,08 ,07 ,13* ,27** ,36**          
14.NORHEVE (i) 1,8 1,2 -,06 -,05 -,08 -,03 ,05 ,02 ,15* ,07 ,06 ,10 ,23** ,30** ,94**         
15.NORHBVE (i)  2,4 1,2 -,05 -,03 -18** -,07 ,06 ,02 ,08 ,06 ,09 ,09 ,24** ,35** ,87** ,80**        
16.NOAE.(i) 1,7 1,3 -,08 -,07 -,11 -,05 ,05 -,00 ,13 ,06 ,05 ,08 ,23** ,28** ,93** ,98** ,80**      

 
17.NOR&S (i) 2,9 1,4 ,01 -,02 ,13* ,05 ,03 ,02 ,14* ,09 ,06 ,10 ,21** ,20** ,68** ,54** ,45** ,54**      

18.NOAN (i) 2,2 1,3 -,050 -,05 -,15* -,04 ,04 ,02 ,12 ,07 ,10 ,10 ,24** ,35** ,88** ,82** ,96** ,82** ,46**     
19.NOeF (i) 3,4 1,1 ,07 ,06 ,05 -,00 -,01 ,11 ,17* -,00 -,09 ,09 ,18** ,21** ,37** ,25** ,16** ,23** ,27** ,17**   

 
20.VORH(j) 3,5 1,0 -,03 -,01 -,01 ,05 ,02 ,01 -,02 ,016 ,08 ,03 ,33** ,57** ,41** ,34** ,41** ,32** ,29** ,43** ,23**   
21.DORH (j) 2,5 1,0 -,06 -,01 ,02 -,01 -,04 ,02 -,01 -,035 -,02 -,02 ,27** ,31** ,34** ,33** ,26** ,32** ,18** ,28** ,22** ,41** 

 
Notas: n = 264; ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades); *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
(a)Antiguidade: 1 = < 1; 2 = 1 a 2; 3 = 2 a 5; 4 = 5 a 10; 5 = > 10 anos; (b)Dimensão org.: 1 = < 10; 2 = 10 a 50; 3 = 51 a 250 trabalhadores; 4 = >250 trabalhadores; (c)Dimens. Dpt. RH: 1 = < 3; 
2 = 3 a 5; 3 = 6 a 9; 4 = > 10 trabalhadores; (d)Responsável RH no Cons. Admin e Org. tem estrat. GRH: 0 = não; 4 = sim; (e)Env. resp. RH na est. negócios: 0 = não é consultada; 1 = na 
implementação; 2 = mediante consulta subsequente; 4 = desde o início; (f)Contributo estrat. GRH na vantag. Comp. e Cont. Dpt.RH no desemp. da org.: 0 = discordo totalmente; 1 = discordo; 2 
= não concordo nem discordo; 3 = concordo; 4 = concordo totalmente; (g)EEGRH: 0 = ausência de envolvimento estratégico; 1 = baixo envolvimento estratégico; 2 = envolv. estratégico mediano; 
3 = elevado envolv. estratégico; 4 = envolv. estratégico muito elevado; (h)Motivadores ORH: 1 = sem importância; 2 = pouco importante; 3 = razoavelmente importante; 4 = importante; 5 = muito 
importante; (i)Nível ORH, NORHEVE, NORHBVE, Outs. at. c/maior foco estrat., Outs. at. de R&S, Outs. at. normativas, Outs. at. ações de formaç.: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = 
frequentemente; 5 = muito frequente; (j)Vantagens e desvantagens do outs. de RH: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = frequentemente; 5 = muito frequente.
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4.3. Análise das hipóteses e dos objetivos 

 

Antes de se testar as hipóteses em estudo procedeu-se à verificação da normalidade 

das variáveis que foi avaliada pelos coeficientes de assimetria e achatamento univariados. 

Após ter-se analisado estes coeficientes (Anexo IV), pode assumir-se que nenhuma variável 

apresentou valores de sk e ku indicadores de violações severas à distribuição normal pois  

valores de |sk| < 2-3 e |ku| < 7-10 são aceitáveis (Marôco, 2018). 

 

–  Objetivo 1 - Fatores motivadores do outsourcing de RH  

 

H1 - Os fatores estratégicos motivam mais o outsourcing de RH do que os fatores operacionais. 

 

Com o objetivo de perceber qual a categoria de fatores que mais motivam o recurso 

ao ORH, realizou-se um teste T de Student para amostras emparelhadas. Verificou-se que os 

MO têm uma média (M = 3,40; DP = 0,94) superior aos ME (M = 3,27; DP = 1,11), ou seja, 

os fatores operacionais parecem ter uma preponderância maior na decisão de terceirizar 

atividades de RH, ao contrário do que previa a Hipótese 1. Contudo, a diferença entre a 

média dos dois fatores não é significativa - t (244) = 1,841, p > 0.05. Assim, a Hipótese 1 

não se confirma.  

 

A fim de obter maior detalhe na análise e perceber quais os motivadores mais 

preponderantes na decisão de terceirizar atividades de RH, explorou-se os itens 

individualmente através da realização de uma comparação de médias (Quadro 18). Verificou-

se que a melhoria de eficiência operacional (pertencente à categoria dos MO) é o motivador que 

apresenta maior média (M = 3,63; DP = 1,15), seguido da necessidade de concentração de recursos 

nas atividades centrais da empresa (pertencente à categoria dos ME), (M = 3,59; DP = 1,23). 

Assim, estes apresentam-se como os fatores mais preponderantes na decisão de terceirizar 

atividades de RH. Em oposição, o acesso a tecnologia avançada (M = 3,08; DP = 1,33) e a criação 

de valor interno (M = 3,13; DP = 1,35), (ambos pertencentes à categoria dos ME) são os 

motivadores que apresentam as menores médias. 

 

 Quadro 18: Médias dos motivadores do outsourcing de RH. 

Item N Média DP 
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ME 247 3,27 1,11 

F4_Acesso a tecnologia avançada 240 3,08 1,33 

F6_Necesside de concentração de recursos nas atividades centrais da empresa 241 3,59 1,23 

F7_Acesso/ importação de conhecimento especializado 241 3,51 1,26 

F8_Desejo de obter maior flexibilidade no negócio 241 3,35 1,26 

F9_Melhoria na qualidade do serviço 238 3,31 1,36 

F10_Criação de valor interno 237 3,13 1,35 

MO 247 3,40 0,94 

F1_Redução de custos 245 3,37 1,24 

F2_Conversão de custos fixos em variáveis 236 3,21 1,27 

F3_Melhoria de eficiência operacional 244 3,63 1,15 

F5_Controlo de recursos 242 3,33 1,26 

  

 

– Objetivo 2 - Atividades de RH mais terceirizadas  

  

 Após a análise de frequências, verificou-se que, em geral, o nível de ORH não é 

elevado (M = 2,28; DP = 1,02), uma vez que a média global fica abaixo do ponto médio da 

escala (2,5). 

A fim de perceber quais as atividades de RH mais terceirizadas, realizou-se uma 

análise de variância para medidas repetidas. Esta, permitiu verificar a existência de diferenças 

bastante significativas (F (2,341) = 154,504, p < .001) entre o nível de outsourcing dos quatro 

grupos de atividades de RH (atividades com maior foco estratégico, atividades relacionadas com o R & 

S, atividades normativas de RH e atividades relacionadas com a execução de ações de formação) sendo que, 

a partir do teste Post-hoc de Sidak, verificou-se que todas as médias diferem entre si, p < .01. 

As atividades de RH mais terceirizadas são as atividades relacionadas com a execução de ações de 

formação (M = 3,39; DP = 1,13). Seguidamente situam-se as atividades relacionadas com o R & S 

(M = 2,86; DP = 1,36) e as atividades normativas de RH (M = 2,23; DP = 1,27). Por último, as 

atividades de RH menos terceirizadas são as atividades com maior foco estratégico (M = 1,71; DP 

= 1,26). 

 

H2 - As organizações terceirizam mais atividades de RH de baixo valor estratégico do que 

atividades de RH com elevado valor estratégico. 

 

Para testar a hipótese H2, realizou-se um teste T de Student para amostras emparelhadas 

utilizando as variáveis NORHEVE e NORHBVE. Tal como previa a H2, verificou-se que 

o NORHBVE (M= 2,35; DP = 1,20) é superior ao NORHEVE (M=1,77; DP = 1,24). De 
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acordo com o T-teste, a diferença entre as médias é significativa – t (260) =  -11,881, p < 0.05, 

o que significa que o nível de outsourcing das atividades com baixo valor estratégico é significativamente 

superior ao o nível de outsourcing das atividades de elevado valor estratégico, comprovando a 

Hipótese 2. 

 

Objetivo 3 - Consequências do outsourcing de RH 

 

Com o objetivo de perceber quais as consequências (positivas vs. negativas) mais 

frequentes do ORH, primeiramente foi realizada uma comparação de médias (Quadro 19). 

Verificou-se que as consequências que, na perceção dos respondentes, ocorrem com mais 

frequência são, por ordem: C1- libertação de tempo para o foco nas atividades principais do negócio 

(M= 3,73; DP = 1,07); C13- custos totais mais altos do que o inicialmente previsto  (M= 3,73; DP = 

1,17); C4- aprendizagem e troca de conhecimentos entre consultores externos e profissionais internos (M = 

3,67; DP = 1,11); e C10- os serviços de RH proporcionados pela empresa externa não correspondem às 

necessidades e expectativas (M = 2,66; DP = 1,05). Assim, as principais vantagens do ORH são 

C1 e C4 e as principais desvantagens são C13 e C10. 

Em oposição, a redução de qualidade na gestão de RH (M= 2,37; DP = 1,18) e a existência 

de conflitos ou descoordenação entre consultores externos e pessoal interno de RH (M= 2,40; DP =1,15), 

apresentam a menor média, ou seja, são as consequências do ORH consideradas menos 

frequentes. 

 

Quadro 19: Médias das consequências do outsourcing de RH. 

Item N Média DP 

Vantagens 255 3,46 0,97 

C1_Liberta tempo para o foco nas atividades principais do negócio 249 3,73 1,07 

C2_Permite obter conhecimentos inovadores de RH, novas perspetivas e uma 

visão objetiva e crítica 
254 3,49 1,11 

C3_Permite o acesso a conhecimentos e recursos inacessíveis de outra forma 252 3,38 1,15 

C4_Facilita a aprendizagem e a troca de conhecimentos entre consultores 

externos e profissionais internos 
254 3,67 1,11 

C5_Facilita a orientação estratégica das funções internas de RH 248 3,39 1,21 

C6_Proporciona maior consistência e eficiência dos procedimentos 249 3,33 1,20 

C7_Reduz os custos da organização 249 3,06 1,22 

Desvantagens 252 2,53 0,95 

C8_Perda de capacidades internas e de conhecimentos no departamento de RH 245 2,58 1,21 

C9_Redução de qualidade na gestão de RH 243 2,37 1,18 

C10_Os serviços de RH proporcionados pela empresa externa não 

correspondem às necessidades e expectativas da organização 
245 2,66 1,05 
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C11_Existência de conflitos ou descoordenação entre consultores externos e 

pessoal interno de RH 
242 2,40 1,15 

C12_Desconexão entre os métodos utilizados pelo prestador externo de 

serviços de RH e as características específicas da organização 
246 2,50 1,13 

C13_Custos totais mais altos do que o inicialmente previsto 235 2,73 1,17 

 

H3 - São mais as vantagens percebidas do outsourcing de RH do que as desvantagens 

percebidas. 

 

No sentido de testar a Hipótese 3, realizou-se um teste T de Student para amostras 

emparelhadas. Este revelou que as vantagens do ORH (M = 3,46; DP = 0,97), ocorrem com 

maior frequência do que as desvantagens (M= 2,53; DP = 0,95). De acordo com o T-teste, a 

diferença entre as médias é significativa:  t (251) = 14,983, p < 0.05. Assim, a Hipótese 3 

confirma-se.    

 

– Objetivo 4 - Relação entre o envolvimento estratégico da GRH e o ORH  

H4 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado com o ORH. 

H5 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado com o recurso ao 
outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico. 
 

H6 - O envolvimento estratégico da GRH está negativamente relacionado com o recurso ao 

outsourcing de atividades de RH de alto valor estratégico. 

 

Com o objetivo de verificar até que ponto o envolvimento estratégico da GRH se 

associa ao ORH (H4), calculou-se uma correlação r de Pearson entre as variáveis: nível de 

envolvimento estratégico da GRH (EEGRH) e o nível geral de outsourcing de RH (Nível de ORH). 

Também foi calculada uma correlação r de Pearson entre o EEGRH e: o NORHBVE (H5) e 

o NORHEVE (H6), (ver Quadro 20).  

Quadro 20: Correlação r de Pearson entre o nível de envolvimento estratégico da GRH e o nível de 
outsourcing de RH. 

 ORH 

 Nível de ORH NORHEVE NORHBVE 

EEGRH 
r = ,129* r = ,102 r = ,085 

p = ,037 p =,102 p = ,170 

*: p ≤ .05 
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Os valores apresentados no Quadro 20, mostram a existência de apenas uma 

correlação significativa. Especificamente, verifica-se uma correlação positiva, baixa mas 

significativa, entre o EEGRH e o Nível de ORH (r = .129, p < 0.05), o que permite confirmar 

a Hipótese 4.  

Verifica-se que o EEGRH e o nível de outsourcing de cada grupo de atividades de RH 

(com elevado valor estratégico e baixo valor estratégico) individualmente considerados, não 

estão significativamente correlacionados. Relativamente à relação entre o EEGRH e o 

NORHBVE, a correlação é positiva, porém não é significativa (r =,085, p > 0.05), pelo que 

não é possível confirmar a Hipótese 5. Contrariamente ao que previa a Hipótese 6, 

verifica-se uma correlação positiva, embora não significativa, entre o EEGRH e o 

NORHEVE (r = ,102, p > 0.05). Assim, também não se confirma a Hipótese 6. 

 

– Objetivo 5 - Relação entre o outsourcing de atividades de RH de baixo valor 

estratégico e as consequências do ORH 

 

H7 - O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está positivamente 

relacionado com as vantagens do ORH.  

 

H8 - O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está negativamente 

relacionado com as desvantagens do ORH. 

 

Com o objetivo de testar as Hipóteses 7 e 8 realizou-se uma correlação r de Pearson 

para amostras emparelhadas entre a variável NORHBVE e as variáveis: VORH e DORH 

(ver Quadro 21). 

Quadro 21: Correlação r de Pearson entre o nível de outsourcing de atividades de RH de baixo valor 
estratégico e as vantagens e desvantagens do ORH  

*: p ≤ .01 

Verifica-se uma correlação positiva e bastantes significativa entre o NORHBVE e as 

vantagens do ORH (r = ,414, p < 0,01), o que confirma a Hipótese 7. Contudo, também se 

   VORH DORH 

NORHBVE 
r = ,414** r = ,261** 

p = ,000 p = ,000 
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observa que as variáveis NORHBVE e DORH estão positiva e significativamente 

relacionadas, rejeitando-se a Hipótese 8. 

 

O estudo empírico desenvolvido confirmou quatro das hipóteses e infirmou outras 
quatro hipóteses (conforme o Quadro 22). 
 
Quadro 22: Confirmação das hipóteses. 

Hipótese Resultado 

H1 - Os fatores estratégicos motivam mais o ORH do que os fatores operacionais. Infirmada 

H2 - As organizações terceirizam mais atividades de RH de baixo valor estratégico do que 
atividades de RH com elevado valor estratégico. 

Confirmada 

H3 - São mais as vantagens percebidas do ORH do que as desvantagens percebidas. Confirmada 

H4 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado com o ORH. Confirmada 

H5 - O envolvimento estratégico da GRH está positivamente relacionado com o recurso 
ao outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico. 

Infirmada 

H6 - O envolvimento estratégico da GRH está negativamente relacionado com o recurso 
ao outsourcing de atividades de RH de alto valor estratégico. 

Infirmada 

H7 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está positivamente 
relacionado com as vantagens do ORH.  

Confirmada 

H8 – O outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico está negativamente 
relacionado com as desvantagens do ORH. 

Infirmada 
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CAPÍTULO V – Discussão e conclusões 

 
5.1. Discussão e conclusões da investigação 
 

O ORH é um objeto de estudo relativamente recente, e em expansão. Porém, 

verifica-se ainda uma escassez de pesquisas sobre o tema, particularmente no contexto 

português. Para além disso, as evidências são limitadas acerca das razões que influenciam as 

organizações a recorrer ao ORH e pouco claras relativamente às suas implicações e 

consequências. 

A presente investigação tinha como objetivos estudar o ORH – principais fatores 

motivadores, atividades de RH mais terceirizadas e principais consequências – no contexto 

português, e analisar a sua relação com o envolvimento estratégico da GRH.  

Para alcançar os objetivos propostos, aplicou-se um questionário online a um 

conjunto de profissionais (profissionais de RH e profissionais com funções de direção/ 

administração) e utilizou-se como principais metodologias de análise de dados: as AFE, 

análise de correlações e testes de comparação de médias. Com base na literatura, 

desenvolveu-se e validou-se escalas de medida para cada um dos construtos analisados: Nível 

de envolvimento estratégico da GRH (EEGRH), Nível geral de ORH, Nível de outsourcing de 

atividades de RH de baixo e elevado valor estratégico (NORHBVE e NORHEVE), 

motivadores do ORH (MO e ME) e consequências do ORH (VORH e DORH). De um modo 

geral, concluiu-se pela existência de concordância entre os resultados das AFE e as escalas 

de medida desenhadas. Verificou-se ainda a existência de relações positivas e estatisticamente 

significativas entre algumas das variáveis em estudo. 

O resultado da AF realizada ao EEGRH coincidiu com a dimensão que havia sido 

inicialmente desenhada, sendo então possível a aplicação da escala. Observou-se que, de um 

modo geral, os sujeitos consideram que a sua organização tem uma GRH interna com 

elevado envolvimento estratégico (M = 2,9; DP = 1,0), o que poderia ser extrapolado para o 

contexto das organizações portuguesas. Contudo, é importante ter cautela na leitura desse 

resultado, por três motivos. Em primeiro lugar, observou-se que a esmagadora maioria dos 

participantes trabalha em organizações com mais de 250 trabalhadores, ou seja, nas 

designadas grandes empresas (DL n.º 372/2007 de 6 de novembro, 2007). Pesquisas 

anteriores (Wei & Lau, 2005) concluíram que organizações maiores apresentam maior 

tendência para adotar uma GERH o que, pode ser explicado, em parte, pelo acesso a mais e 

melhores recursos (e.g., sistemas administrativos sofisticados, gestores e profissionais de RH 
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talentosos e bem capacitados) que podem ser mobilizados no alinhamento da GRH com a 

estratégia de negócios, permitindo ampliar as opções competitivas (Barney e Wright, 1998; 

Tan & Peng, 2003). A influência da dimensão da organização no nível de envolvimento 

estratégico da GRH é, em certa medida, corroborada pelos resultados obtidos no presente 

estudo. A associação positiva observada entre a dimensão da organização e um dos itens 

constituintes do EEGRH (grau de envolvimento do responsável pelo RH na estratégia de negócios), 

indica que quanto maior é a organização, maior é o envolvimento do responsável pelo RH 

na estratégia de negócios. O segundo motivo que justifica a necessidade de cautela na 

extrapolação deste resultado, prende-se com a correlação negativa verificada entre a 

antiguidade e dois dos itens constituintes do EEGRH (contributo estratégico da GRH na vantagem 

competitiva da organização e contributo do departamento de RH para o desempenho da organização). Essa 

correlação indica que quanto menor é a antiguidade dos sujeitos, maior é a sua perceção 

acerca do contributo estratégico da GRH na vantagem competitiva da organização e do contributo do 

departamento de RH no desempenho da organização, e vice-versa. Por conseguinte, é plausível supor-

se que o facto de a maioria dos sujeitos (51,3%) ter uma antiguidade inferior a dois anos pode 

ter, em certa medida, contribuído para uma sobrevalorização do nível de envolvimento 

estratégico da GRH.  Em terceiro lugar, sendo a maioria dos respondentes profissionais de 

RH, poderá existir uma tendência a sobrevalorizar o seu contributo, resultante do desejo de 

projetar uma imagem favorável e de justificar o seu valor para a empresa. Este fenómeno de 

desejabilidade social é um viés bem conhecido dos investigadores (e.g., Nederhof, 1985; 

Fisher, 1993; Grimm, 2010) e os dados aqui apresentados podem indicar esta tendência. 

Relativamente ao nível de ORH verificou-se que a AF em componentes principais não 

agrupou as atividades de RH nas dimensões que haviam sido inicialmente desenhadas. Deste 

modo, as quatro escalas extraídas sofreram uma nova designação, aglomerando funções que 

se designou de atividades de RH com maior foco estratégico, atividades relacionadas com R & S, atividades 

normativas de RH e atividades relacionadas com a execução de ações de formação. Com base na literatura, 

entendeu-se que, os dois primeiros grupos de atividades se aproximam da definição 

conceptual de atividades de RH com elevado valor estratégico e os dois últimos grupos aproximam-

se da definição de atividades de RH com baixo valor estratégico. Ou seja, através das pressuposições 

presentes na literatura de que: a) por atividades de RH de elevado valor podem considerar-

se aquelas que são centrais para gerar vantagem competitiva (Lepak & Snell, 1998), para a 

contratação, desenvolvimento e retenção de uma força de trabalho difícil de substituir e 

imperfeitamente imitável (Barney & Wright, 1998; Wright et al., 2001), orientadas para o 
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relacionamento organização - funcionários (Gilley et al., 2004; Lilly et al., 2005) e para a 

prossecução dos objetivos organizacionais (Lepak & Snell, 1998; Klaas et al., 1999; Rego et 

al., 2015), entendeu-se que as atividades de RH com maior foco estratégico e as atividades relacionadas 

com R & S estão próximas da definição de atividades de elevado valor estratégico; b) nas atividades 

de RH de baixo valor enquadram-se, principalmente, aquelas que têm natureza transacional, 

administrativa e de rotina, que podem ser facilmente replicadas (Lepak & Snell, 1998; Ulrich, 

1998; Gilley et al., 2004), considerou-se que os grupos das atividades normativas de RH e das 

atividades relacionadas com a execução de ações de formação se aproximam da definição de atividades 

de baixo valor estratégico.  

De um modo geral, concluiu-se que o nível de ORH é baixo o que sugere que, no 

contexto português, este é ainda relativamente escasso. O NORHBVE é significativamente 

mais frequente do que o NORHEVE. Mais especificamente, observou-se que as atividades 

mais terceirizadas são, respetivamente as: relacionadas com a execução de ações de formação 

(atividades tradicionais), relacionadas com R & S (atividades tradicionais) e atividades normativas 

de RH (atividades transacionais e tradicionais). As atividades com maior foco estratégico 

(transformacionais) são as menos frequentemente terceirizadas. Assim, utilizando a classificação 

de Carrig (1997), é possível verificar que as atividades tradicionais e transacionais são as mais 

frequentemente terceirizadas por oposição às atividades transformacionais que são menos 

frequentemente terceirizadas. Estes resultados mostraram-se, em certa medida, consistentes 

com as recomendações postuladas na literatura de que as atividades nucleares, de alto valor 

e altamente exclusivas devem ser mantidas internamente e as atividades periféricas (rotineiras 

e de baixo valor) devem ser terceirizadas (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008; Sheehan, 

2009), permitindo confirmar a Hipótese 2. 

No que respeita aos motivadores do ORH, a AF realizada agrupou-os, 

separadamente, nas duas dimensões delineadas com base nos estudos da Accenture e IRCO 

(2002), Susomrith e Brown (2013) e de Edvardsson et al. (2020) – motivadores operacionais 

e motivadores estratégicos. Contrariamente ao que previa a Hipótese 1, constatou-se que o 

grupo dos motivadores operacionais apresentou uma maior preponderância do que os 

motivadores estratégicos na decisão de terceirizar atividades de RH. Este resultado, é 

consistente com o estudo realizado pela Accenture e IRCO (2002), mencionado 

anteriormente, mas, por outro lado, parece dissonante da suposição teórica defendida por 

vários autores (e.g., Ulrich, 1996; Stroh & Treehuboff, 2003; Lilly et al., 2005; McIvor, 2005; 

Belcourt, 2006; Delmotte & Sels, 2008; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018; Edvardsson et al., 



59 
 

2020) de que o ORH tem motivações estratégicas. Note-se, contudo, que o facto de os 

principais motivadores do ORH não serem estratégicos, não significa, necessariamente, que 

o ORH não tem resultados positivos no aumento do EEGRH e, consequentemente na 

estratégia competitiva da organização. Após uma análise mais detalhada, foi possível observar 

que os motivadores com maior preponderância na decisão de terceirizar são: melhoria de 

eficiência operacional (MO), necessidade de concentração de recursos nas atividades centrais da empresa (ME) 

e acesso/importação de conhecimento especializado (ME), o que é consonante com as conclusões dos 

estudos recentemente realizados por Susomrith e Brown (2013). A redução de custos, fator 

que tem sido considerado na literatura como um motivador chave na decisão de terceirizar 

(Bharadwaj & Saxena, 2010), surge como o quarto motivador mais importante, o que indica 

que, apesar de sua relevância, este não se posiciona entre os três motivadores principais.  

Relativamente às consequências do ORH, de um modo geral, a AF agrupou-as nas 

dimensões representativas das vantagens e desvantagens. Concluiu-se que, na perceção dos 

respondentes, as consequências positivas do ORH, ocorrem significativamente com maior 

frequência do que as consequências negativas. Tal veio confirmar a Hipótese 3 e parece 

explicar, em parte, a tendência crescente do ORH ao longo da última década (Gottardello & 

Valverde, 2018). Especificamente, observou-se que os custos totais mais altos do que o inicialmente 

previsto e a desconexão entre os serviços de RH proporcionados pela empresa externa e as 

necessidades/expectativas da organização são as principais desvantagens. As principais vantagens 

são: a libertação de tempo para o foco nas atividades principais do negócio e a aprendizagem e troca de 

conhecimentos entre consultores externos e profissionais internos. Antes de mais, estes resultados 

coincidem com as conclusões de vários estudos que mostram a existência de um padrão 

misto de vantagens e desvantagens associadas ao ORH (Kock, et al., 2012), assim como, 

discrepâncias entre os benefícios projetados e os benefícios reais (Cooke et al., 2005; Shen, 

2005; Belcourt, 2006). O aumento de custos (ao invés da sua diminuição), que é uma das 

consequências negativas do ORH mais reconhecidas na literatura (Albertson, 2000), foi 

confirmado como a principal desvantagem do ORH. A partir da observação dos resultados 

relativos às vantagens do ORH, concluiu-se que estes são consistente com a ideia de que o 

ORH possibilita, por um lado, o aprimoramento da capacidade interna da organização 

através de acesso a recursos que não estão disponíveis internamente (Hätönen & Eriksson, 

2009) e, por outro lado, permite aos profissionais internos de RH concentrarem-se nas 

competências essenciais internas da organização, potenciando o aumento do seu foco 

estratégico (Ulrich, 1996; Ulrich et al., 2008; Stroh & Treehuboff, 2003; McIvor, 2005). Por 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304538#bb0030
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outro lado, os resultados não corroboram a ideia, que tem sido avançada na literatura e 

demonstrada por alguns estudos (ver Adler, 2003; Oshima et al., 2005), de que a economia 

de custos é uma das principais vantagens do ORH. Pelo contrário, observou-se que, de todas 

as vantagens, a redução dos custos é percecionada como a menos frequente, sendo que em média, 

os sujeitos consideraram que ela apenas ocorre “às vezes”. 

No que concerne à relação entre o EEGRH e o ORH, foram testadas três hipóteses 

(H4, H5 e H6). A Hipótese 4 pretendia verificar a existência de uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre o EEGRH e o nível de ORH, o que se confirmou. Assim, 

pode dizer-se que quanto maior é o EEGRH, maior será o nível de outsourcing de RH, e vice-

versa. Esta conclusão parece ir ao encontro do pressuposto defendido por vários autores 

(Ulrich, 1996; Lawler, 2005; Klaas, 2008) de que a força da orientação estratégica de GRH 

interna da organização está associada à decisão de terceirizar. As Hipóteses 5 e 6 pretendiam 

analisar a existência de uma correlação significativa entre o EEGRH e, respetivamente, o 

NORHBVE e o NORHEVE. Essas hipóteses foram elaboradas com base no pressuposto 

de que quanto mais forte é o EEGRH, maior é o NORHBVE e menor é o NORHEVE. 

Contrariamente ao que se esperava, não se observou qualquer correlação estatisticamente 

significativa entre o EEGRH e o nível de outsourcing de cada grupo de atividades de RH. 

Assim, não é possível confirmar a suposição teórica de que o outsourcing de atividades 

periféricas de RH liberta os profissionais internos das tarefas operacionais para se 

concentrem nos imperativos estratégicos (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008; Ulrich et al., 

2008; Sheehan, 2009).  

No que se refere à relação entre o NORHBVE e as consequências (vantagens e 

desvantagens) do ORH, preconizada nas Hipóteses 7 e 8, concluiu-se que apenas a Hipótese 

7 se confirmou. Efetivamente, observou-se uma correlação positiva e significativa entre o 

NORHBVE e as vantagens do ORH, ou seja, quanto mais elevado é o NORHBVE, maiores 

são as vantagens percecionadas, e vice-versa. Porém, note-se que, contrariamente ao que 

previa a Hipótese 8, também se observou uma associação positiva e significativa entre o 

NORHBVE e as desvantagens do ORH. Assim, conclui-se que quanto maior for o 

NORHBVE, maiores são as vantagens, mas também as desvantagens, o que, mais uma vez, 

confirma a existência de um padrão misto de vantagens e desvantagens associadas ao ORH 

(Kock et al., 2012).  

Para além dos resultados relativos às hipóteses desenvolvidas, o presente estudo 

permitiu ainda retirar algumas outras conclusões. Foi observada uma correlação negativa 
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forte entre a dimensão da organização e o NORHBVE, o que permite concluir que quanto maior 

a organização, menor é o recurso ao outsourcing de atividades de RH de baixo valor estratégico, e 

vice-versa. Estes resultados poderão relacionar-se com o facto de as grandes empresas, para 

além de terem sistemas administrativos relativamente bem desenvolvidos (Tan & Peng, 

2003), contarem com maior número de profissionais internos de RH (o que se confirma 

através de correlação positiva verificada entre a dimensão da organização e a dimensão do 

departamento de RH). Assim, as organizações de maior dimensão poderão preferir “aproveitar” 

os seus recursos internos também para a realização de atividades de RH de menor valor 

estratégico, se tal for percecionado como mais vantajoso. Verificou-se ainda uma correlação 

positiva forte entre o envolvimento do responsável pelo RH na estratégia de negócios e o nível de ORH. 

Sendo, o nível de envolvimento do responsável pelo RH na estratégia de negócios um dos componentes 

do EEGRH, os resultados parecem suportar, em certa medida, a suposição de que o ORH 

apoia o foco estratégico da GRH (Tremblay et al., 2008; Sheehan & Cooper, 2011; 

Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018). Não obstante, estes resultados devem ser interpretados 

com cuidado pois (através da correlação positiva verificada entre o envolvimento do responsável 

pelo RH na estratégia de negócios e o NORHEVE), concluiu-se também que quanto maior é o 

envolvimento do responsável pelo RH na estratégia de negócios, maior é o nível de outsourcing de atividades 

de RH de elevado valor estratégico. Assim, parece que, à medida que o responsável pelo RH tem 

maior autonomia e capacidade de decisão, menos são cumpridas as “boas práticas” 

recomendadas de desempenhar internamente as funções core e terceirizar apenas as funções 

que não são essenciais. Estes resultados coincidem com a constatação de vários autores (e.g., 

Stroh & Treehuboff, 2003; Conklin, 2005; Smith, et al., 2006) de que, frequentemente, as 

organizações relegam para outsourcing atividades consideradas nucleares (que têm um impacto 

direto na organização) e produzem internamente o que é periférico. Uma das explicações 

possíveis para este facto, está relacionada com o entendimento pouco consistente e subjetivo 

acerca das funções que são essenciais e não essenciais (Abdul-Halim et al., 2016), ou seja, 

poderão existir, por parte de alguns diretores de RH (DRH), dificuldades em distinguir 

práticas de GRH com potencial para gerar vantagem competitiva e aquelas que poderão ser 

boas candidatas à terceirização (atividades periféricas), (Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008). 

Outra explicação poderá estar relacionada com eventuais dificuldades por parte dos DRH 

em fazer face às exigências para aumentar a sua influência estratégica. Por este ser um papel 

relativamente recente da GRH, desafiante e complexo, pode acontecer que os DRH sintam 

dificuldade em dar resposta internamente e, por conseguinte, se vejam forçados a terceirizar 
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atividades de RH com elevado valor estratégico. Numa primeira fase, a intenção pode ser o 

desenvolvimento de competências e capacitação dos seus profissionais internos de RH. 

Finalmente, a decisão de terceirizar atividades de RH de elevado valor estratégico, pode ainda 

prender-se com a importância, por vezes, atribuída pelas organizações à redução de custos 

em detrimento da posição estratégica da GRH (Glaister, 2014), o que poderá constituir-se 

um equívoco, pois tal como se observou, a redução dos custos é uma das vantagens menos 

frequentes do ORH. 

 

5.2. Contributos para a Gestão 

 

A presente investigação oferece pistas para as organizações, em particular, para os 

gestores de RH, que poderão servir de orientação no processo decisivo de realizar interna ou 

externamente as atividades de RH. Para a tomada de decisão, para além de deverem ser tidos 

em consideração os potenciais benefícios e riscos, é importante refletir sobre porque 

terceirizar, o que terceirizar e como implementar a decisão.  

Ficou demonstrado que a decisão de terceirizar atividades de RH é motivada 

principalmente por fatores operacionais, em detrimento dos fatores estratégicos. Não 

obstante, também se observou que as organizações optam, maioritariamente, por manter 

internamente as atividades transformacionais, de elevado valor estratégico e terceirizar as 

atividades de baixo valor estratégico. Recorde-se que as atividades não essenciais não 

constituem uma vantagem competitiva pelo que terceirizá-las pode permitir à função de RH 

concentrar-se no desenvolvimento das suas atividades centrais, onde têm capacidades 

superiores (Barney, 2000; Lilly et al., 2005; Ulrich, 1996; Ulrich et al., 2008).  

Os resultados obtidos relativamente às consequências do ORH - em que ficou 

evidenciado que a libertação de tempo para o foco nas atividades principais do negócio é percecionada 

com a principal vantagem – e a relação positiva observada entre o EEGRH e o nível de ORH, 

indicam que, o ORH pode, efetivamente, ter resultados positivos no aumento do 

envolvimento estratégico da GRH e, consequentemente, na estratégia competitiva da 

organização, tal como sugerem vários autores (e.g., Ulrich, 1998; McIvor, 2005; Tremblay, et 

al., 2008; Sheehan & Cooper, 2011; Szierbowski-Seibel & Kabst, 2018). Constatou-se ainda 

que o ORH é, de uma forma geral, positivamente avaliado, produzindo mais frequentemente 

um conjunto de vantagens do que desvantagens. Como principais consequências positivas 

do ORH destacam-se a libertação de tempo para o foco nas atividades principais do negócio e a 
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aprendizagem /troca de conhecimentos o que sugere que este, para além de potenciar o aumento 

do foco estratégico da GRH interna, favorece o aprimoramento das competências internas 

da organização. É, contudo, importante salientar que, apesar dos vários benefícios 

reportados, por este e por outros estudos, o ORH não é uma “panaceia” incontestável (Shen, 

2005), envolvendo riscos (Cooke et al., 2005; Belcourt, 2006). A presente investigação 

confirma que as maiores desvantagens do ORH são o aumento de custos (em relação àqueles 

que inicialmente estavam previstos) e a desconexão entre os serviços proporcionados pela 

empresa externa e as necessidades/expectativas da organização. Esses dados, podem 

funcionar como pistas orientadoras para que os responsáveis de RH tomem decisões sobre 

se “desenvolvem dentro” ou se “compram fora”. Tal como referem vários autores a tomada 

de decisão requer uma ponderação rigorosa dos custos e benefícios (Belcourt, 2006; Kock et 

al., 2012) e, para isso, é antes de mais, necessário conhecê-los. 

Conhecidas as relações entre as variáveis deste estudo poderá ser mais fácil para os 

gestores de RH repensarem algumas das práticas e procedimentos relativos ao ORH, de 

forma a usarem mais proveitosa, útil e eficazmente este recurso em prol dos objetivos da 

organização, tendo em vista o aumento da sua vantagem competitiva. Especificamente, o 

conhecimento acerca da relação entre o ORH e o envolvimento estratégico da GRH, assim 

como das potenciais vantagens e desvantagens inerentes ao processo de ORH, permite às 

organizações, em particular aos DRH, mais do que decidirem se terceirizam ou não atividades 

de RH, tomarem decisões sobre: a forma como o processo de terceirização será gerido (e.g. 

quais os critérios para a seleção do(s) fornecedor(es); como negociar o(s) contratos e quais 

os termos a estabelecer; como fazer a monitoração dos resultados), (LaCity & Hirschheim, 

1995, Cit in., Belcourt, 2006); e quais atividades terceirizar. Na literatura académica existe o 

reconhecimento de que a forma como o processo de ORH é planeado e executado é 

importante para o seu sucesso (e.g., Belcourt, 2006; LaCity & Hirschheim, 1995, Cit in., 

Belcourt, 2006; Kock et al., 2012), ou seja, a gestão adequada do ORH contribui para a 

maximização dos benefícios enquanto mitiga os seus riscos. Assim, o contributo do ORH 

como potencializador do papel de parceiro estratégico da função de RH dependerá, em 

grande medida, da forma como o processo de ORH é gerido. 

Outro contributo deste estudo é o metodológico. O desenvolvimento de escalas de 

medida para os construtos analisados poderá apresentar-se com uma ferramenta a ser 

utilizada pela gestão (quer de empresas que contratam serviços de RH quer de empresas que 
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prestam esses serviços) de forma a avaliar mais facilmente esses construtos e as relações entre 

eles, podendo, assim, mais facilmente implementar melhorias processuais. 

 

5.3. Limitações do estudo e sugestões para investigação futura 

 

Como qualquer outra investigação, este estudo esteve sujeito a algumas limitações. 

Primeiramente, atendendo à associação negativa entre a antiguidade na organização e 

dois dos itens constituintes da variável EEGRH (contributo estratégico da GRH na vantagem 

competitiva da organização e contributo do departamento de RH para o desempenho da organização), pode 

supor-se que a baixa antiguidade dos respondentes tenha contribuído para uma 

sobreavaliação do nível de orientação estratégica da GRH interna e, por conseguinte 

influenciado, em certa medida, os resultados. Para a participação no presente estudo foi 

estabelecido como um dos critérios antiguidade mínima de seis meses na organização, por se 

considerar ser um período suficiente para a resposta informada ao questionário. Contudo, 

após a análise das correlações entre as variáveis, entende-se que esse período mínimo de 

antiguidade poderá revelar-se insuficiente para o nível de conhecimento que um questionário 

com questões tão específicas exige. Assim, sugere-se que em investigações futuras acerca 

desta temática, particularmente, as que envolvam a mensuração do nível de orientação 

estratégica da GRH, se estipule um maior tempo de antiguidade como critério para a 

participação no estudo. 

Uma outra limitação está relacionada com o procedimento de recolha de dados. O 

método de amostragem e o procedimento de recolha de dados utilizado (partilha dos 

questionários online) e o facto de se ter aplicado o questionário, indiscriminadamente, a 

profissionais selecionados de forma não probabilística por conveniência e através do método 

bola de neve, por um lado, dificultou o acesso a profissionais de empresas de menor dimensão, 

que aparentemente utilizam menos as redes sociais, por outro lado, não permitiu controlar o 

número de respostas de profissionais pertences à mesma organização. Tal poderá constituir-

se, mais uma vez, como fator de viés, havendo a possibilidade de existirem respostas de 

vários profissionais da mesma organização, especialmente de organizações de maior 

dimensão, onde trabalha um maior número de pessoas. De facto, observou-se que a 

esmagadora maioria dos participantes (55,9%) trabalha em organizações com mais de 250 

trabalhadores, ou seja, em grandes empresas (DL n.º 372/2007 de 6 de novembro, 2007), e 

que apenas 4,1% trabalham em empresas com menos de 10 trabalhadores). Ora, esse número 
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não é representativo do maioria das empresas em Portugal pois, conforme os dados do INE, 

PORDATA (2020), as grandes empresas correspondem apenas a 0,1% do total de empresas 

em Portugal, sendo que a esmagadora maioria (99,9%) pertencem à categoria das micro, 

pequenas e médias empresas (PME), (das quais, 96,1% são micro empresas), ou seja, 

empresas que empregam menos de 10 pessoas (Decreto-Lei n.º 372/2007). Assim, verifica-

se que as PME estão sub-representadas no nosso estudo. A fim de contornar essa limitação, 

sugere-se que, em futuras investigações, se opte por um outro método de recolha de dados 

(e.g., convidar diretamente cada departamento de RH a participar no estudo, estabelecendo 

um número máximo de participantes por organização). 

A definição do que constituiu atividades de RH de elevado valor estratégico e de 

baixo valor estratégico foi também uma dificuldade sentida. A categorização destas atividades 

em “mais estratégicas” e “menos estratégicas” foi desenvolvida, com base na literatura 

académica. Contudo, esta poderá constituir-se, em certa medida, como uma limitação da 

investigação pois, embora existam sugestões propostas por alguns autores relativamente às 

práticas de GRH que poderão ser classificadas como nucleares ou como periféricas, 

(Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008), tal como defendem Miles et. al (1978), o que é 

considerado essencial e não essencial varia entre as organizações, dependendo da sua 

estratégia de negócios (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978). Por conseguinte, a 

classificação das atividades de RH desenvolvida no presente estudo poderá sempre ser 

discutível. 

Após a realização do presente estudo, verifica-se que subsistem questões cujas 

respostas permanecem obscuras, por exemplo, se o ORH realmente melhora o desempenho 

estratégico da GRH. Assim, considera-se pertinente que seja dada continuidade a este 

trabalho em investigações futuras, desenhando-se uma investigação com foco nas atividades 

de RH, de modo a procurar perceber quais as atividades de RH que as organizações 

consideram ter maior e menor valor estratégico e quais os critérios usados para fazer essa 

avaliação. Também seria interessante avaliar as consequências do ORH de cada 

atividade/grupo de atividades individualmente considerada/o, especificando com maior 

detalhe o tipo de vantagens e desvantagens obtidos. Para além disso, tendo em conta o 

reconhecimento de que a forma como o processo de terceirização é percebido, planeado e 

executado é, em si mesma, importante para o sucesso da terceirização (Cooke, et al., 2005), 

seria pertinente explorar as variáveis que podem ser determinantes para o sucesso do ORH 

(e.g., perceções e atitudes dos trabalhadores, quem toma a decisão de terceirizar, como é 
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gerido o processo de ORH, entre outros). Desse modo, contribuir-se-ia com mais 

informação que pode orientar os gestores de RH na tomada de decisões. Entende-se ainda 

que, em futuras investigações, importa ter em consideração a dimensão da organização pois 

esta parece ser uma variável moderadora relevante nas relações entre as variáveis 

organizacionais (Jackson, Schuler, & Rivero, 1989), podendo exercer influência em alguns 

construtos, como se verificou no presente estudo (e.g., grau de envolvimento do responsável pelo 

RH na estratégia de negócios, NORHBVE).  

A realização da presente investigação evidenciou a diversidade de informação 

abrangida pela temática do ORH e possibilitou um melhor entendimento sobre as 

dificuldades encontradas pelos investigadores na sua tentativa de o caracterizar e de chegar a 

conclusões sólidas. Este estudo vem, de certa forma, minimizar a relativa falta de dados a 

nível nacional sobre o tema. Embora se reconheça que os resultados obtidos devem ser 

interpretados com algumas reservas, devido às limitações anteriormente referidas, considera-

se que constituem um recurso de levantamento de necessidades para futuros estudos 

comparativos sobre este tema.  
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Anexo I _ Informações presentes nos pedidos de colaboração 
enviados  
 
 
• E-mail enviado à comunidade académica da Universidade do Porto 

 
«Caro membro da comunidade académica, 

 
 

Espero que se encontre bem. 
 

Venho solicitar a sua colaboração. 

No âmbito do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (da 

Faculdade de Economia da UP), estamos a desenvolver uma investigação sobre o outsourcing 

das práticas de RH. 

Se exerce a sua atividade como profissional de RH ou desempenha funções de 

direção ou administração numa empresa, há pelo menos 6 meses, gostaríamos muito de 

poder contar com a sua valiosa participação, através do preenchimento do seguinte 

inquérito: https://forms.gle/yg6BD2pG9dLgouGg7 

A sua participação, assim como todas as informações que inserir são anónimas e 

confidenciais, sendo a sua utilização exclusivamente para fins de investigação científica.  

 

Fico muito grata pela sua cooperação! 

 

Saudações Académicas, 

Raquel Esteves» 

 
 

• Divulgação dos questionários em comunidades online de profissionais das áreas 
de RH, Gestão e Administração 

 
 

«Olá a todos! 

 

Venho solicitar a vossa colaboração. 

No âmbito do mestrado em Economia e Gestão de RH (da Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto), estamos a desenvolver uma investigação científica para a qual 

https://webmail.fep.up.pt/owa/redir.aspx?C=1ZVSh1WWL8-Hx-vf3wfhiYvhsCJpY7Jlb0KknnL6yl_4Xow-Yk_YCA..&URL=https%3a%2f%2fforms.gle%2fyg6BD2pG9dLgouGg7
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é necessária a participação de profissionais que exerçam a sua atividade na área de Gestão 

de RH ou que desempenhem funções de direção ou administração numa organização. Se 

é o seu caso, e se trabalha numa organização há, no mínimo 6 meses, peço a sua valiosa 

colaboração através do preenchimento do seguinte questionário: 

https://forms.gle/yg6BD2pG9dLgouGg7 . 

 

Muito obrigada!» 

 
 

• Mensagens privadas enviadas através do Linkedin 
 

«Olá (nome),  

 

Venho fazer-lhe um pedido.  

No âmbito do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (da 

Faculdade de Economia do Porto), estamos a desenvolver uma investigação sobre o 

outsourcing das práticas de RH. Gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 

participação, através do preenchimento deste inquérito: 

https://forms.gle/yg6BD2pG9dLgouGg7  

A sua participação, assim como todas as informações que inserir são anónimas e 

confidenciais, sendo a sua utilização exclusivamente para fins de investigação científica.  

Desde já, muito obrigada!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/yg6BD2pG9dLgouGg7
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Anexo II_ Questionário 
 

Questionário N.º:______ 

 

Grupo I 

 

Dados pessoais: 
 
Género:            

o Feminino 

o Masculino 

o Outro 
                     
 
Idade: ___________ 

 

Nacionalidade:  

o Portuguesa 

o Outra 
 

Grau de escolaridade:  

o Ensino Básico 

No âmbito do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (da Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto) estamos a realizar uma investigação sobre o 
outsourcing das atividades de RH.  
 
Se exerce a sua atividade como profissional de RH ou desempenha funções de direção ou 
administração numa empresa, há pelo menos 6 meses, pedimos que dispense cerca de 10 
minutos do seu tempo para responder ao presente questionário. 
 
A sua opinião enquanto profissional é muito importante, pelo que solicitamos que responda 
o mais honestamente possível às questões. 
Informamos que todas as informações recolhidas são completamente anónimas e 
confidenciais, sendo a sua utilização exclusivamente para fins de investigação científica.  
 
Pedimos também que, caso tenha possibilidade, partilhe este questionário com colegas seus 
(de modo a podermos abranger o máximo possível de participantes). 
 
Se pretender esclarecer alguma dúvida poderá colocar as suas questões através do seguinte 
email: up200803923@fep.up.pt. 
 
Agradecemos, desde já, pela sua colaboração! 



77 
 

o Ensino Secundário 

o Licenciatura/Bacharelato 

o Mestrado/Pós-Graduação 

o Doutoramento 
 

 

Qual a função que desempenhada na organização onde trabalha:  

______________________________ 

 

Qual a sua antiguidade na organização onde trabalha:   

o Menos de 1 ano 

o 1 a 2 anos 

o 2 a 5 anos 

o 5 a 10 anos 

o Mais de 10 anos 
 

Desempenha funções de chefia? 

o Sim (Supervisão) 

o Sim (Chefia intermédia) 

o Sim (Cargo de direção) 

o Sim (Cargo de administração) 

o Não 
 

Caso tenha função de chefia, qual a dimensão da sua equipa direta? 

______________________ 

 

Relativamente à organização onde trabalha, por favor, indique: 

 

Setor de atividade da organização:  

o Agricultura 

o Banca e seguros 

o Comércio e distribuição 

o Consultoria 

o Indústria transformadora 

o Saúde 

o Logística 



78 
 

o Turismo 

o Educação 

o Outro: ______________________________ 
 

 

País de origem da organização:  

o Portugal 

o Outro: ___________________________ 
 

Dimensão da organização: 
 

o Menos de 10 trabalhadores 

o Entre 10 a 50 trabalhadores 

o Entre 51 a 250 trabalhadores 

o Mais de 250 trabalhadores 
 

 

A organização onde trabalha terceiriza alguma atividade relativa à gestão de RH?? 

o Sim 

o Não * 
 

*(No caso de a resposta ser não, o participante responde às questões do grupo I e II e o 

questionário termina) 

 

A organização onde trabalha tem um departamento de RH ou, no mínimo, um 

profissional interno de RH? 

o Sim 

o Não * 
 

*(No caso de a resposta ser não, o questionário termina) 

 

 

Aproximadamente quantas pessoas estão empregadas no departamento de Recursos 
Humanos (RH) na sua organização? 

o Menos de 3  

o Entre 3 a 5  

o Entre 6 a 9 

o Mais de 10  
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Grupo II 

 

 

1. O responsável pelo departamento de RH da sua organização ocupa um lugar no 
Conselho de Administração (ou equivalente)? 

o Sim 

o Não  
 

2. A sua organização tem (formalizada por escrito ou não): 

 Sim Não Não sei 

A. Uma estratégia de negócios          
   

B. Uma estratégia de GRH            

 

3. Se a sua organização possui uma estratégia de negócios, qual o envolvimento da 
pessoa responsável pelo departamento de RH ?  
 

o Desde o início 

o Mediante consulta subsequente 

o Na implementação 

o Não é consultada 

o Não sei 
 

4. Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações:  
Selecione o algarismo que melhor corresponde à sua resposta.  

 
 

 
1-Discordo 
totalmente 

2-
Discordo 

3-Não 
concordo nem 

discordo 

4-
Concordo 

5-Concordo 
totalmente 

0-Não 
sei 

A vantagem competitiva na 
minha organização deve-
se, em parte, a uma gestão 
estratégica de RH 

      

O departamento de RH da 
minha organização tem um 
contributo vital e 
estratégico para o 
desempenho da mesma 
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Grupo III 

 
Apresenta-se de seguida um conjunto de atividades de RH. Indique em que medida 
cada uma delas é terceirizada na sua organização.  
Numa escala de 1 (nunca) a 5 (muito frequente), selecione o algarismo que melhor corresponde 
à sua resposta. Caso não saiba (ou não se aplique) selecione “zero”. 

 

 1-
Nunca 

2-
Raramente 

3-Às 
vezes 

4-
Frequentemente 

5- Muito 
frequente 

0- Não 
sei/ não 
se aplica 

Treino e desenvolvimento        

1.Planeamento da política de 
formação e desenvolvimento 

      

2.Análise das necessidades de 
formação 

      

3.Execução da ação de 
formação 

      

4.Formação para as chefias 
diretas 

      

5.Avaliação e monitorização 
dos programas de formação 

      

Recrutamento       

6.Procedimentos para 
atração de trabalhadores (por 
exemplo: publicação de 
anúncios)  

      

Seleção        

7.Triagem de candidaturas       

8.Entrevistas preliminares 
aos candidatos a emprego 

      

9. Aplicação e avaliação de 
testes para seleção de 
candidatos 

      

10.Entrevistas finais de 
seleção 

      

Compensação       

11.Definição da política de 
compensação (remuneração 
fixa e variávél)  

      

12.Administração de 
benefícios extrasalariais  (por 
exemplo: seguros de saúde, 
planos de pensões, dias de 
férias extra)   

      

13.Processamento salarial        

Relações com funcionários        

14. Gestão das relações 
empregador - trabalhador 
(por exemplo: gestão do 
acolhimento, socialização e 
integração na organização)  

      

Gestão de mudanças       
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15. Desenvolvimento de 
métodos para renovar ou 
reformular partes da 
arquitetura organizacional 
(por exemplo: programas de 
mudança de cultura; 
reformulação de sistemas de 
avaliação e recompensa)  

      

Gestão de desempenho        

16.Definição dos objetivos 
organizacionais 

      

17.Definição de objetivos 
departamentais ou de 
equipas 

      

18.Definição de objetivos 
individuais 

      

19.Conceção do sistema de 
avaliação do desempenho 

      

20.Implementação da 
avaliação de desempenho 

      

21.Feedback e comunicação 
interna relativa ao 
desempenho  

      

Saúde, higiene e 

segurança no trabalho 
      

22.Desenvolvimento e 
gestão de programas de 
saúde, higiene e segurança no 
trabalho  

      

Atividades do foro jurídico        

23.Monitorização dos 
processos disciplinares e de 
reclamações internas 

      

24.Garantir que os 
procedimentos de RH estão 
de acordo com as normas 
legais (e aplicáveis ao setor) 

      

25.Gestão de contratos de 
trabalho 

      

26.Outro (especifique, por 
favor)__________________ 

      

 

 

Grupo IV 

 
Apresenta-se de seguida um conjunto de fatores que poderão motivar as 
organizações a terceirizar os serviços de RH. Indique em que medida cada um desses 
fatores foi importante para a decisão de terceirizar os serviços de RH na sua 
organização.  
Numa escala de 1 (sem importância) a 5 (muito importante), selecione o algarismo que melhor 
corresponde à sua resposta: 
Caso não saiba, selecione “zero”. 
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 1-Sem 

importância 

2-Pouco 

importante 

3-Razoavelmente 

importante 

4-

Importante 

5-Muito 

importante 

0-Não 

sei 

1.Redução de custos       

2.Conversão de custos 
fixos em variáveis 

      

 3.Melhoria da eficiência 
operacional 

      

4.Acesso a tecnologia 
avançada 

      

5.Controlo de recursos       

6.Necessidade de 
concentração de 
recursos nas atividades 
centrais da empresa 

      

7.Acesso/ importação 
de  conhecimento 
especializado em áreas 
de interesse da gestão de 
RH 

      

8. Desejo de obter 
maior flexibilidade no 
negócio 

      

9.Melhoria na qualidade 
do serviço 

      

10.Criação de valor 
interno 

      

11.Outro (especifique, 
por favor) 
_______________ 

      

 

 

Grupo V 

 

Indique em que medida a terceirização das práticas de RH na sua organização 
acarreta os seguintes efeitos.  
Numa escala de 1 (nunca) a 5 (muito frequente), selecione o algarismo que melhor corresponde à sua 
resposta. 
Caso não saiba, selecione “zero”. 

 
 1-

Nunca 

2-

Raramente 

3-Às 

vezes 

4-

Frequentemente 

5-Muito 

frequente 

0-Não 

sei 

1.Liberta tempo para o foco nas 
atividades principais do negócio 

      

2.Permite obter conhecimentos 
inovadores de RH, novas 
perspetivas e uma visão objetiva e 
crítica 

      

3.Permite o acesso a 
conhecimentos e recursos 
inacessíveis de outra forma 

      

4. Facilita a aprendizagem e a 
troca de conhecimentos entre 
consultores externos e 
profissionais internos 

      

5.Facilita a orientação estratégica 
das funções internas de RH 
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6.Proporciona maior consistência 
e eficiência dos procedimentos 

      

7.Reduz os custos da organização       

8.Perda de capacidades internas e 
de conhecimentos no 
departamento de RH 

      

9.Reduções de qualidade na 
gestão de RH  

      

10.Os serviços de RH 
proporcionados pela empresa 
externa não correspondem às 
necessidades e expectativas da 
organização 

      

11.Existência de conflitos ou 
descoordenação entre 
consultores externos e pessoal 
interno de RH 

      

12.Desconexão entre métodos 
utilizados pelo prestador externo 
de serviços de RH e as 
características específicas da 
organização 

      

13.Custos totais mais altos do 
que o inicialmente previsto 

      

14.Outro (especifique, por 
favor)____________________ 

      

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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Anexo III_ Planificação do questionário 
 
Grupo II. Nível de orientação estratégica do departamento interno de RH 

 

I. Codificação dos itens 
 

 
Itens Respostas possíveis 

It1. O responsável pelo departamento 
de RH da sua organização ocupa um 
lugar no Conselho de Administração? 

Não 

 

 

0 pontos 

Sim 

 

 

4 pontos 

Não sei 
  
 
 

Missing 
value 

It2. A sua organização tem uma 
estratégia de GRH?     
   

Codificação: 

It3. Se a sua organização possui uma 
estratégia de negócios, qual o 
envolvimento da pessoa responsável 
pelo departamento de RH?  
 

Não é 
consultada 

Na 
implementação 

Mediante consulta 
subsequente 

Desde o 
início 

Não sei 

Codificação: 0 pontos 1 ponto 3 pontos 4 pontos 
Missing 

value 

It4. A vantagem competitiva na 
minha organização deve-se, em parte, 
a uma gestão estratégica de RH 1.Discordo 

totalmente 
2.Discordo 

3.Não 
concordo 

n/ 
discordo 

4.Concordo 5.Concordo 
totalmente 
 
 

Não sei  

It5. O departamento de RH da 
minha organização tem um contributo 
vital e estratégico para o desempenho 
da mesma 
 

Codificação: 0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 
Missing 

value 

 

• Valor máximo da escala: 4 pontos  

• Valor mínimo da escala: 0 pontos   

 

• Mediana: 2,5 pontos.  

Tendo em conta a mediana, considera-se que: 
 

o  Abaixo de 2,5 pontos: a organização tem uma GRH com baixa orientação 

estratégica;  

o  Acima ou igual a 2,5 pontos: a organização tem uma GRH com elevada 

orientação estratégica  
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Grupo III. Atividades de RH terceirizadas 

 

I. Processos de RH e atividades correspondentes 

Processos de RH Atividades de RH 

Treino e desenvolvimento 
 

Engloba atividades tradicionais de elevado valor 
estratégico 

1.Planeamento da política de formação e 

desenvolvimento 

2.Análise das necessidades de formação 

3.Execução da ação de formação 

4.Formação para as chefias diretas 

5.Avaliação e monitorização dos programas de 

formação 

Recrutamento 
 

Engloba atividades tradicionais de elevado valor 
estratégico 

 

6.Recrutamento – procedimentos para atração de 

trabalhadores (e.g., publicação de anúncios) 

Seleção 
 

Engloba atividades tradicionais de elevado valor 
estratégico 

7.Triagem de candidaturas 

8.Entrevistas preliminares aos candidatos a emprego 

9. Aplicação e avaliação de testes para seleção de 

candidatos 

10.Entrevistas finais de seleção 

 
Compensação  

 
Engloba atividades tradicionais e 

transformacionais de elevado valor estratégico 
e 

atividades transacionais de baixo valor 
estratégico 

 

11.Definição da política de compensação 

(remuneração fixa e variável) 

12.Administração de benefícios extrasalariais (e.g., 

seguros de saúde, planos de pensões, dias de férias 

extra)  

13.Processamento salarial (atividade transacional) - 

de baixa importância estratégica  

 
Relações com funcionários  

 
Engloba atividades tradicionais de elevado valor 

estratégico 

 

14. Gestão das relações empregador - trabalhador 

(por exemplo: gestão do acolhimento, socialização e 

integração na organização)  

 
Gestão de mudanças  

 
Engloba atividades transformacionais de elevado 

valor estratégico 
 

15.Gestão de mudanças - desenvolvimento de 

métodos para renovar ou reformular partes da 

arquitetura organizacional (por exemplo: programas 

de mudança de cultura; reformulação de sistemas de 

avaliação e recompensa)  

 

Gestão de desempenho  

 

16.Definição dos objetivos organizacionais 

17.Definição de objetivos departamentais ou de 

equipas 

18.Definição de objetivos individuais 
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Engloba atividades tradicionais de elevado valor 
estratégico 

 

19.Conceção do sistema de avaliação do 

desempenho 

20.Implementação da avaliação de desempenho 

21.Feedback e comunicação interna relativa ao 

desempenho  

Saúde, higiene segurança no trabalho 
 

Engloba atividades transacionais de baixo valor 
estratégico 

 

22.Saúde, higiene e segurança no trabalho - 
Desenvolvimento e gestão de programas de saúde, 
higiene e segurança no trabalho (atividade 
transacional - de baixa importância estratégica) 

Atividades do foro jurídico 
 

Engloba atividades tradicionais de baixo valor 
estratégico 

23.Monitorização dos processos disciplinares e de 
reclamações internas 

24.Garantir que os procedimentos de RH estão de 
acordo com as normas legais (e aplicáveis ao setor) 

25.Gestão de contratos de trabalho 

 

 

II.  Atividades de GRH que poderão ser classificadas como nucleares (com elevado 

valor estratégico) vs. periféricas (com baixo valor estratégico) _ Síntese da revisão 

da literatura 

 
Atividades Nucleares 

 
Que devem ser mantidas internamente 

 
Atividades Periféricas 

 
Que podem ser boas candidatas à 

terceirização 

 
-Têm potencial para gerar vantagem competitiva 
(Delmotte & Sels, 2008; Klaas, 2008); 
 
- Criam uma força de trabalho difícil de substituir 
e imperfeitamente imitável (Wright et al., 2001); 
 
- São um elemento central na relação 
organização/funcionário (i.e., aquelas que criam 
valor para a organização), (Lilly, Gray e Virick, 
2005); 
 
- Incluem atividades orientadas para 
relacionamentos (Gilley, Greer & Rasheed, 2004) 
 
- Os processos consideradas de alto valor 
estratégico (orientados para o relacionamento) 
icluem: várias atividades relacionadas com o 
treino e avaliação de desempenho. Os processos 
de alto valor estratégico de caráter transacional 
incluem: atividades relativas à gestão  de equipas, 
planeamento de benefícios e “compliance”. (Gilley, 
Greer e Rasheed, 2004); 

 
- Atividades de natureza 
administrativa ou transacional 
(e.g., processamento salarial, 
administração de benefícios, registo 
de funcionários e gestão de 
realocações), (Lepak & Snell, 1998; 
Gilley, Greer e Rasheed, 2004); 
 
- Atividades administrativas, de 
rotina (Lepak & Snell, 1998); 
 
- Funções não essenciais serão 
atividades transacionais 
administrativas e de rotina, que 
podem ser facilmente replicadas e 
duplicadas (Ulrich, 1998) 
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- Atividades com idiosincráticas que são 
instrumentais para alcançar os objetivos 
organizacionais (Lepak e Snell, 1998); 
 
- São aquelas que são transformacionais, ou seja, 
que criam valor único para os funcionários, 
clientes e investidores (Ulrich, 1998); 
 
Incluem: 
 
- as atividades transformacionais (aquelas que 
criam valor único para os funcionários, clientes e 
investidores), (Ulrich, 1998)  
e 
- as atividades tradicionais que são 
importantes para a retenção dos trabalhadores e 
que parecem ser cruciais ao desenvolvimento das 
organizações: formação, gestão e avaliação de 
desempenho, e políticas de compensação 
(Gilley et al., 2004) - estas atividades pertencem 
ao grupo das atividades tradicionais segundo a 
classificação de Carrig. 

 

 

III. Classificação dos itens (atividades de GRH) de acordo com a sua importância 

estratégica 

Atividades de RH com elevado valor estratégico Atividades de RH com baixo valor estratégico 

1.Planeamento da política de formação e 
desenvolvimento 

 
2.Análise das necessidades de formação 

 

5.Avaliação e monitorização dos programas de 
formação 
 

6.Recrutamento – procedimentos para atração de 
trabalhadores 
 

7.Triagem de candidaturas 

 

8.Entrevistas preliminares aos candidatos a emprego 

 

9.Aplicação e avaliação de testes para seleção de 
candidatos; 
 

10.Entrevistas finais de seleção 

 

3.Execução das ações de formação 

 

4.Formação para as chefias diretas 

 

12.Administração de benefícios extrasalariais  (por 
exemplo: seguros de saúde, planos de pensões, 
dias de férias extra) 
 

13.Processamento salarial 

 

22.Desenvolvimento e gestão de programas de 
saúde, higiene e segurança no trabalho 

 

23.Monitorização dos processos disciplinares e de 
reclamações internas 
 

24.Garantir que os procedimentos de RH estão 
de acordo com as normas legais (e aplicáveis ao 
setor) 
 

25.Gestão de contratos de trabalho 
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11.Definição da política de compensação 
(remuneração fixa e variável) 
 

14.Gestão das relações empregador – trabalhador 
(por exemplo: gestão de acolhimento, socialização e 
integração na organização) 

 

15.Gestão de mudanças - desenvolvimento de 
métodos para renovar ou reformular partes da 
arquitetura organizacional (por exemplo: programas 
de mudança de cultura; reformulação de sistemas de 
avaliação e recompensa) 

 

16.Definição dos objetivos organizacionais 

 

17.Definição de objetivos departamentais ou de 
equipas 
 

18.Definição de objetivos individuai 

 

19. Conceção do sistema de avaliação do desempenho 

 

20.Implementação da avaliação de desempenho 

 

21.Feedback e comunicação interna relativa ao 
desempenho 
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Anexo IV_ Coeficiente de assimetria (sk) e coeficiente de 
achatamento (ku) dos dados  
 

Estatísticas Descritivas 

 

N Assimetria Curtose 

Estatística Estatística Erro estand. Estatística Erro estand. 

Género 267 ,985 ,149 -,526 ,297 

Grau de escolaridade 267 -,844 ,149 -,487 ,297 

Antiguidade na organização 267 ,491 ,149 -,567 ,297 

Desempenho de funções de chefia 267 ,677 ,149 -1,215 ,297 

Setor de atividade da organização 267 1,292 ,149 ,126 ,297 

País de origem da organização 267 2,594 ,149 5,902 ,297 

Dimensão da organização 267 -1,243 ,149 ,694 ,297 

 Dimensão do departamento de RH 266 ,157 ,149 -1,423 ,298 

 O responsável pelo dep. de RH pertence ao 

conselho de administração 
267 ,251 ,149 -1,952 ,297 

 A organização tem estratégia de negócios 252 -2,774 ,153 5,742 ,306 

 A organização tem estratégia GRH 253 -1,269 ,153 -,392 ,305 

 Envolvimento do responsável pelo RH na 

estratégia de negócios 
221 -,885 ,164 -,797 ,326 

A vantagem competitiva da organ. deve-se a 

uma GRHE 
264 -,659 ,150 -,466 ,299 

O dep. de RH tem um contributo vital e 

estratégico 
262 -1,058 ,150 ,530 ,300 

A1_Planeamento da política de formação & 

desenvolvimento 
259 1,166 ,151 ,148 ,302 

A2_Análise das necessidades de formação 262 1,217 ,150 ,191 ,300 

A3_Execução de ações de formação 265 -,481 ,150 -,587 ,298 

A4_Formação para as chefias diretas 257 -,459 ,152 -,610 ,303 

A5_Avaliação e monitorização dos 

programas de formação 
259 ,713 ,151 -,639 ,302 

A6_Recrutamento 263 -,158 ,150 -1,221 ,299 

A7_Triagem de candidaturas 267 ,022 ,149 -1,436 ,297 

A8_Entrevistas preliminares aos candidatos 

a emprego 
263 ,135 ,150 -1,400 ,299 

A9_Aplicação e avaliação de testes para 

seleção de candidatos 
255 ,273 ,153 -1,365 ,304 

A10_Entrevistas finais de seleção 259 1,168 ,151 -,265 ,302 

A11_Definição da política de compensação 

(remuneração fixa e variável) 
255 1,304 ,153 ,303 ,304 
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A12_Administração de benefícios 

extrasalariais (ex: seguros de saúde, planos 

de pensões, dias de férias extra) 

258 ,957 ,152 -,618 ,302 

A13_Processamento salarial 259 ,400 ,151 -1,654 ,302 

A14_Gestão das relações empregador-

trabalhador  
260 1,603 ,151 ,931 ,301 

A15_Gestão de mudanças 254 1,073 ,153 -,147 ,304 

A16_Definição de objetivos organizacionais 257 1,622 ,152 1,108 ,303 

A17_Definição de objetivos departamentais 

ou de equipas 
257 1,709 ,152 1,353 ,303 

A18_Definição de objetivos individuais 259 1,816 ,151 1,845 ,302 

A19_Conceção do sistema de avaliação de 

desempenho 
258 1,156 ,152 -,125 ,302 

A20_Implementação da avaliação de 

desempenho 
255 1,382 ,153 ,458 ,304 

A21_Feedback e comunicação interna 

relativa ao desempenho 
261 1,713 ,151 1,490 ,300 

A22_Desenvolvimento e gestão de 

programas de SS no trabalho  
255 ,266 ,153 -1,385 ,304 

A23_Monitorização dos processos 

disciplinares e de reclamações internas 
256 1,065 ,152 -,333 ,303 

A24_Garantir que os procedimentos de RH 

estão de acordo com as normas legais (e 

aplicáveis ao setor) 

261 ,539 ,151 -1,161 ,300 

A25_Gestão de contratos de trabalho 261 ,804 ,151 -,976 ,300 

F1_Redução de custos 248 -,428 ,155 -,829 ,308 

F2_Conversão de custos fixos em variáveis 239 -,325 ,157 -,995 ,314 

F3_Melhoria de eficiência operacional 247 -,723 ,155 -,167 ,309 

F4_Acesso a tecnologia avançada 243 -,111 ,156 -1,169 ,311 

F5_Controlo de recursos 245 -,341 ,156 -,904 ,310 

F6_Necesside de concentração de recursos 

nas atividades centrais da empresa 
244 -,667 ,156 -,434 ,310 

F7_Acesso/ importação de conhecimento 

especializado 
244 -,504 ,156 -,767 ,310 

F8_Desejo de obter maior flexibilidade no 

negócio 
244 -,432 ,156 -,839 ,310 

F9_Melhoria na qualidade do serviço 241 -,414 ,157 -1,012 ,312 

F10_Criação de valor interno 240 -,265 ,157 -1,106 ,313 

C1_Liberta tempo para o foco nas 

atividades principais do negócio 
252 -,527 ,153 -,343 ,306 
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C2_Permite obter conhecimentos 

inovadores de RH, novas perspetivas e uma 

visão objetiva e crítica 

256 -,444 ,152 -,419 ,303 

C3_Permite o acesso a conhecimentos e 

recursos inacessíveis de outra forma 
254 -,324 ,153 -,578 ,304 

C4_Facilita a aprendizagem e a troca de 

conhecimentos entre consultores externos e 

profissionais internos 

256 -,569 ,152 -,405 ,303 

C5_Facilita a orientação estratégica das 

funções internas de RH 
250 -,414 ,154 -,714 ,307 

C6_Proporciona maior consistência e 

eficiência dos procedimentos 
251 -,350 ,154 -,789 ,306 

C7_Reduz os custos da organização 251 -,046 ,154 -,913 ,306 

C8_Perda de capacidades internas e de 

conhecimentos no departamento de RH 
247 ,363 ,155 -,806 ,309 

C9_Redução de qualidade na gestão de RH 245 ,546 ,156 -,645 ,310 

C10_Os serviços de RH proporcionados 

pela empresa externa não correspondem às 

necessidades e expectativas da organização 

248 ,325 ,155 -,354 ,308 

C11_Existência de conflitos ou 

descoordenação entre consultores externos 

e pessoal interno de RH 

244 ,534 ,156 -,497 ,310 

C12_Desconexão entre os métodos 

utilizados pelo prestador externo de serviços 

de RH e as características específicas da 

organização 

248 ,496 ,155 -,473 ,308 

C13_Custos totais mais altos do que o 

inicialmente previsto 
237 ,231 ,158 -,779 ,315 

 
 
 

Estatísticas Descritivas 

 

N Assimetria Curtose 

Estatística Estatística Erro estand. Estatística Erro estand. 

EEGRH  262 -,866 ,150 -,089 ,300 

MO 247 -,393 ,155 -,491 ,309 

ME 247 -,395 ,155 -,775 ,309 

Nível ORH 264 1,278 ,150 ,675 ,299 

NORHEVE 262 1,621 ,150 1,282 ,300 

NORHBVE 263 ,779 ,150 -,439 ,299 

NOAE 261 1,681 ,151 1,351 ,300 

NOR&S 264 ,117 ,150 -1,214 ,299 
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NOAN 262 ,917 ,150 -,405 ,300 

NOeF 262 -,320 ,150 -,632 ,300 

VORH 255 -,434 ,153 -,307 ,304 

DORH 252 ,586 ,153 -,074 ,306 

 
 


