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Resumo 

 No domínio das organizações e das empresas, as tecnologias da informação e 

da comunicação e a crescente compeIIvidade dos mercados, geram fortes mudanças, 

algumas delas irreversíveis ao nível dos modelos de gestão e da organização do 

trabalho. Estas mudanças trouxeram para as empresas múlIplos e conpnuos desafios 

ao nível da gestão do capital humano, que vão para além dos procedimentos 

administraIvos e operaIvos que outrora dominavam as práIcas gesIonárias. Os 

trabalhadores deixaram de ser encarados como meros recursos e passaram a ser vistos 

como um meio de agregação de valor, indispensável para o sucesso das organizações. É 

neste senIdo, que surge a necessidade dos gestores desenvolverem um papel mais 

estratégico e intervenIvo, que visa atrair, reter e desenvolver “talento humano”, 

transformando-o num fator de vantagem compeIIva em termos de mercado. 


 Para acompanhar estas mudanças estruturais, culturais e comportamentais, 

surgem novas práIcas para lidar com estes desafios. É então que surge a designação de 

“Gestão de Talento”, em que os indivíduos são encarados como provedores de 

competências cogniIvas, sociais, relacionais e técnicas, que, se bem geridas, podem 

refleIr-se num elevado desempenho.  

 Com o presente trabalho pretendemos idenIficar a conceção de gestão de 

talento, aplicada no contexto de uma empresa mulInacional da indústria automóvel, 

de modo a analisar o alinhamento, existente ou não, com as ferramentas  

implementadas na Direção de Relações Humanas, da empresa, parIndo para esse 

efeito, da opinião dos próprios técnicos e chefias de recursos humanos. De um modo 

geral, a lógica de invesIgação seguirá uma abordagem de caráter qualitaIvo, que tem 

como intuito compreender e caracterizar o conceito de gestão de talento, subjacente 

às práIcas de gestão de recursos humanos, assim como perceber quais as práIcas e 

ferramentas que estão orientadas  para esta estratégia.  

Palavras-chave: Sociologia das Organizações; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de 

Talento. 

 !  9



Abstract 

	 In the domain of the organizaIons and companies, informaIon and 

communicaIon technologies and the increasing compeIIveness of the markets, strong 

changes emerge, some of which irreversible in terms of management models and work 

organizaIon. This changes brought to the companies mulIple and conInuous 

challenges in terms of human capital management, which go beyond the 

administraIve and operaIonal procedures that once dominated management 

pracIces. Workers are no more seen as mere resources and are now seen as means of 

aggregaIon of value, indispensable to the success of the organizaIons. It is in this way, 

that the need for managers to develop a more strategic and intervenIonal role arises, 

that aims to axract, retain and develop “human talent”, transforming it into a factor of 

compeIIve advantage in terms of market.  

 To accompany these structural, cultural and behavioral changes, new pracIces 

emerge to deal with these challenges and it’s when Talent Management arises, in 

which individuals are equally seen as providers of cogniIve, social, relaIonal and 

technique skills, which when well managed can be reflected in high performance. 

 With this present work we intend to idenIfy the concept of talent 

management, applied in the context of a mulInaIonal company in the automoIve 

industry, in order to analyze the alignment, present or not, with the tools implemented 

in the company’s Human RelaIons Department, starIng with the opinion of the 

technicians and heads of Human Resources. In a general way, the research logic is to 

follow the qualitaIve approach, which aims to understand and characterize the 

concept of talent management, underlying to the human resources management 

pracIces and tools that are oriented towards this strategy.  

Keywords: Sociology of organizaIons; Human Resources; Talent Management 
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Introdução  

 As organizações e o contexto empresarial, têm vindo a sofrer grandes mutações 

fruto da compeIIvidade no mercado trabalho, que vêm exigindo às empresas 

estratégias e práIcas inovadoras, adaptadas às novas necessidades do mundo da 

tecnologia da informação e da comunicação, cada vez mais voláIl e inconstante. A 

diversidade geracional e de género, dentro do espaço de trabalho e a crescente busca 

por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a vontade de igualização de 

géneros, são alguns dos fatores que vieram alterar o papel dos gestores de recursos 

humanos nas empresas. Os departamentos de Gestão de Recursos Humanos, também 

estes com novas configurações, buscam implementar novas políIcas e práIcas mais 

estratégicas, cada vez mais orientadas para as pessoas e para a saIsfação dos seus 

interesses e expectaIvas, procurando mantê-las moIvadas e compromeIdas com os 

objeIvos e valores da empresa, aumentando assim a sua eficiência e eficácia.   

 Este trabalho assume como objeto de estudo - a estratégia de Gestão Talento 

de uma empresa mulInacional, na qual procuramos desenvolver uma análise sobre a 

conceção e as práIcas de gestão de talento, parIndo para esse efeito da opinião dos 

técnicos e chefias da Direção de Relações Humanas da empresa. A análise foi dividida 

em duas dimensões relacionadas: i) primeiramente procuramos compreender e 

caraterizar o conceito de Gestão de Talento, subjacente às políIcas e práIcas de 

Gestão de Recursos Humanos da empresa; ii) posteriormente, idenIficamos de que 

forma é que as diferentes práIcas e instrumentos de GRH contribuem, ou não,  para a 

Gestão de Talento. É ainda de salientar que a decisão de elaborar este estudo proveio 

de algumas necessidades levantadas pela empresa, conciliando-as com algumas 

preferências pessoais. 

 Quando falamos em Gestão de Talento existe um conjunto de questões que 

logo nos surge e cuja resposta não é de todo imediata, o que em parte explica a 

moIvação e o interesse por esta problemáIca, nomeadamente: o que entendemos 

por gestão de talento? Quais as práIcas, políIcas e estratégias que estão inerentes à 

gestão de talento? Para quem é direcionada a gestão de talento? Quem a 

operacionaliza? Qual o papel do gestor de recursos humanos na gestão de talento?  
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 Para dar resposta a estas questões subdividimos o presente trabalho em quatro 

capítulos, também estes subdivididos em sub-capítulos. 

 O primeiro capítulo remete para uma revisão de literatura, em que procuramos 

traçar a parIr de um conjunto de incursões e confrontos teóricos, o processo evoluIvo 

da área de Gestão de Recursos Humanos (GRH), até aos dias hoje. Fazemos uma breve 

exposição das abordagens racionalizadoras do trabalho, procurando explicar a sua 

génese e os procedimentos  para organizar o trabalho humano. Segue-se uma 

exposição teórica do próprio conceito de GRH, idenIficando os desafios e as mudanças 

que foram surgindo. Aplicamos ainda este conceito ao caso específico português, 

procurando também perceber o seu processo evoluIvo. 

 No segundo ponto do primeiro capítulo, abordamos a conceção de gestão de 

talento de forma a tentar perceber, a parIr de algumas  explorações teóricas e do 

confronto entre as mesmas, como é que a  gestão de talento pode ser definida, 

focando em dois Ipos abordagem: as que surgem centradas nas competências e as 

que se enquadram no contexto empresarial. Procuramos ainda, entender o papel do 

gestor de recursos humanos face os novos desafios provenientes da gestão de talento. 

E desInamos ainda um espaço para uma abordagem às competências, que  se revelou 

um conceito significaIvo para o processo de idenIficação e desenvolvimento de 

talento humano.  

 No terceiro ponto do primeiro capítulo, abordamos as etapas e os 

procedimentos do ciclo de gestão de talento humano nas empresas. 

 No segundo capítulo direcionamos o nosso foco para a elaboração de uma 

breve contextualização acerca das aIvidades desenvolvidas em contexto de estágio, 

elaborando ainda uma breve exposição e apresentação da empresa (mantendo o seu 

anonimato), assim como também dos objeIvos de invesIgação que foram inicialmente 

definidos e que seriam alcançados com o próprio decorrer do estágio e da 

concreIzação das tarefas definidas. Neste capítulo elaboramos ainda uma breve 

exposição e reflexão acerca das metodologias selecionadas e que foram aplicadas em 

contexto de estágio no seguimento das tarefas definidas. 

 Já o terceiro capítulo, remete para a análise e discussão dos resultados obIdos 

pela aplicação das entrevistas, no qual procuramos, a parIr das opiniões dos 
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entrevistados, caraterizar a conceção de gestão de talento na empresa, assim como as 

práIcas e os processos que lhe estão subjacentes.  

 Para finalizar, guardamos ainda espaço para expor algumas considerações finais 

acerca da pesquisa e para propor algumas recomendações de melhoria relaIvamente 

aos instrumentos e processos de gestão talento, tal como definido em contexto de 

estágio.  
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Capítulo I |Uma abordagem ao talento no contexto da Gestão de 

Recursos Humanos 

1. A gestão dos recursos humanos: das abordagens racionalizadoras do 

trabalho e das empresas às proposta do capital humano 

 1.1. Correntes racionalizadoras do trabalho  

 A emergência e formalização da gestão de empresas, enquanto disciplina 

cienpfica e modalidade profissional é relaIvamente recente, tendo em Frederick 

Taylor, Marx Weber, e Henry Fayol  os seus discursos embrionários. 

 Em meados do século XX, Frederick W. Taylor (Freire, 2002), destacou-se pelas 

suas inovadoras problemaIzações sobre a racionalização do trabalho industrial, sendo 

aceite como uma das figuras mais reconhecidas e emblemáIcas neste domínio. O 

autor elaborou a sua própria concepção de trabalho, cuja proposta seria desenvolver 

novas práIcas de organização do trabalho, mais tarde reconhecidas como a 

Organização Cienpfica do Trabalho (OCT), e posteriormente difundido como 

taylorismo. Porém assumirmos que a racionalização do trabalho emergiu somente dos 

contributos de Taylor seria erróneo e precipitado, dado que a sua génese deriva de 

processos históricos antecedentes que merecem a nossa atenção. Na verdade, a 

racionalização do trabalho, surge de mãos dadas com os processos de 

desenvolvimento industrial, marcados pela crescente procura de maior rentabilidade, 

eficácia e produIvidade, que trouxeram consigo novos desafios e preocupações para 

os debates da sociologia das organizações e do trabalho (Freire, 2001). 

 Frederick Taylor, desenvolveu o seu estudo num período cujo processo 

produIvo e modos de organização nas fábricas industriais, caraterizavam-se pela falta 

de sistemaIzação e organização do trabalho produIvo, reveladores de elevados níveis 

de desperdício e baixo nível de rentabilização dos recursos disponíveis, tendo em linha 

de conta as lacunas vividas no cerne das fábricas no período da era industrial, o autor 

procurou desenvolver um método cienpfico que fosse capaz de coincidir 

“racionalmente” numa única análise, os “elementos económicos” e os “elementos 
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técnicos”, que estão inerentes ao processo produIvo, recorrendo para esse efeito a 

uma “organização mais racional das tarefas” (Sainsaulieu, 1997).  

 Propôs a ideia de que quanto maior for a fragmentação, mais eficiente e 

rentável seria todo o processo produIvo, sucedeu-se portanto a uma procura pela “(…) 

decomposição máxima das operações inerentes a uma dada tarefa (…) de forma a 

obter uma melhor adaptação do trabalhador (…)” às novas formas de 

operacionalização, cada vez mais limitadas e especializadas (Sainsaulieu, 1997, pág.46). 

Aliada à fragmentação daquelas que eram “funções repeIIvas e simplificadas”, 

emergiram outras mais complexas, desempenhadas agora por técnicos especializados, 

cuja finalidade seria garanIr o controlo e regulação de toda a aIvidade, e desempenho 

das funções dos operários (executantes de produção).   

 A fragmentação proposta por este modelo operatório, resultou numa divisão do 

trabalho, entre aqueles que as executam e aqueles que as controlam, que são 

ocupadas em função das competências, já intrínsecas ou previamente adquiridas. Este 

procedimento seguiu como premissa estrutural um dos princípios propostos por Taylor 

- da “especialização”, na qual a divisão do trabalho, surge igualmente como um divisor 

de funções em “sequências operatórias”. Sendo que cada uma dessas sequências é 

atribuída singularmente a um indivíduo, em conformidade com as competências por 

este reIdas e as competências exigidas para a respeIva função. Para o processo de 

seleção e integração dos trabalhadores, naquela que é considerada a função em que 

melhor se adequam, o autor propôs a criação de mecanismos de avaliação das 

“habilidades psicomotoras” e “conhecimentos técnicos”, assim como o 

desenvolvimento de ações formaIvas, de forma a viabilizar a aquisição de novas 

competências ou o desenvolvimento de competências já existentes (Sainsaulieu, 1997, 

pág.46). 

 Posto isto, a parIr dos princípios racionalizadores do trabalho propostos por 

Taylor, e anos mais tarde adaptados e aplicados por Ford ao contexto empresarial, 

entendemos que, as análises desenvolvidas acerca das empresas eram elaboradas a 

parIr da centralização do estudo, sob o próprio processo produIvo e no modo como a 

fragmentação minuciosa do processo, poderia significar um consequente aumento na 

produIvidade. Contudo, se até este período o foco de análise das abordagens 
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racionalizadoras das empresas, direcionavam-se somente para o processo produIvo, 

com os contributos de Max Weber, as análises assumiram um novo senIdo com o foco 

na administração/gestão, cujo ponto de parIda é o estudo dos modos de organização 

das empresas.   

 Na sua abordagem Weber foi mais além do aquilo que Inha sido proposto por 

Taylor, quesIonando-se não só sobre o desenvolvimento do processo produIvo, como 

também procurou estabelecer uma relação entre os mecanismos económicos e sociais. 

Para esse efeito, o autor propôs o desenvolvimento de um sistema burocráIco de 

organização, que dada a racionalidade que lhe está subjacente, moIvaria melhores 

resultados.  

 Para Weber, uma organização burocráIca define-se pela existência de leis e 

regras fixas e impessoais, formalmente definidas e parIlhadas, existe um sistema de 

subordinação hierarquizado bem definido, na qual as funções superiores exercem um 

controlo sobre as funções inferiores, seguindo um conjunto de regras formalmente 

definidas. A burocracia era mais “precisa, rápida, clara, efecIva e eficiente” (…) “este 

sistema elimina favoriIsmo, subjeIvismo e discriminação (…)” (Freire, 2001, pág. 68), 

imperado pela supremacia da regra. 

 O processo de trabalho é simplificado e os saberes restritos, a maior parte dos 

trabalhadores ocupam cargos pouco qualificados, pois são mais os cargos 

desqualificados do que os altamente qualificados. Com a evolução tecnológica e o 

aumento dos níveis de escolaridade e qualificação, nas sociedades do conhecimento e 

da informação, os saberes no âmbito daquilo que são as práIcas de Gestão de 

Recursos Humanos tendem a ser revalorizados. Neste senIdo, percebemos que apesar 

da segmentação do mercado de trabalho e as consequentes práIcas de Gestão dos 

Recursos Humanos, há um discurso ideológico que valoriza saberes, competências e 

talentos. 

 Em meados dos anos 20 do século XIX, surge nos EUA aquilo que seria o 

movimento pós-clássico, denominado de Escola de Relações Humanas, como uma 

tentaIva de rutura e democraIzação das abordagens clássicas da racionalização do 

trabalho, revelador de uma vertente mais humanista e preocupada com a saIsfação e 

o bem-estar dos indivíduos no espaço laboral. Este movimento começou a ganhar 

expressão com os estudos da psicologia industrial, que Inham como objeIvo observar 
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o fator da fadiga nos operários, que desempenhavam aquelas quer eram idenIficadas 

como funções repeIIvas e monótonas, surgindo pela primeira vez o conceito de fator 

humano, quando se apercebem que mais horas de trabalho não é sinónimo de maior 

produIvidade e que existem outros fatores, que não são facilmente percepveis e 

imediatamente captáveis, que também influenciam as ações produIvas dos indivíduos. 

(Freire, 2001) 

 É a tomada de consciência da existência de outros fatores, que vão para além 

das condições fisiológicas que Elton Mayo, reconhecido como o pioneiro do 

movimento das relações humanas, desenvolveu uma pesquisa empírica no contexto 

industrial em Hawthorne, com o objeIvo de analisar a correlação entre a iluminação e 

a eficiência dos operários, através do indicador da produIvidade. Esta análise dividiu-

se em diferentes fases experimentais que nos levam a concluir que, não é o fator da 

iluminação ou das condições de trabalho que influenciam a produIvidade, mas sim o 

fator da integração social e das relações informais afeIvas, que são estabelecidas no 

local de trabalho, e que independentemente dos indivíduos revelarem boas condições 

fisiológicas e a usufruírem de boas condições salariais, um desajuste ao nível da 

integração social, pode significar um impacto negaIvo na produIvidade (Freire, 2001). 

 Para além das relações afeIvas, concluíram que, a integração em grupos 

informais no local de trabalho, assim como o reconhecimento e as recompensas 

sociais, influenciam “(…) os comportamentos produIvos dos trabalhadores e a sua 

saIsfação.“ (Freire, 2001, pág. 83) Neste senIdo, para além do “homo 

economicus” (homem económico), surge um “homo socius” (homem social), “(…) que 

para além de desejar uma melhor situação económica, sente também necessidade de 

ser reconhecido, respeitado, (…) de se pertencer e se idenIficar a um grupo humano 

mais vasto e de contribuir uIlmente para ele.” (Freire, 2001, pág. 83) 

 Na abordagem das relações humanas, e contrariamente do que se observa nas 

abordagens racionalizadoras, esta surge associada a uma organização informal, ligada 

aos afetos e à importância das interações e das relações impessoais, entre os 

indivíduos, grupos e a própria empresa. Estas três correntes teóricas revelam-se 

significaIvas, na medida em que contribuíram para o desenvolvimento da função de 

GRH, reconhecendo desde já a importância da formalização e burocraIzação dos 
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procedimentos de gestão e a saIsfação, desenvolvimento, valorização e integração das 

pessoas, como uma excelente forma de aumentar a eficiência e produIvidade.  

 1.2. Gestão de Recursos Humanos: evolução conceptual 

 A evolução conceptual da Gestão de Recursos Humanos (GRH) foi 

progressivamente desenvolvida “(…) nos Estados Unidos da América, e ao longo dos 

anos de crescimento (…) tomou uma extensão considerável na Europa quando a crise 

dos anos 70 [do século XX] e a vivacidade da concorrência dos métodos de gestão (…) 

obrigaram as empresas, a rever os seus princípios de organização.” (Sainsaulieu, 1997, 

p.73). Entendemos que desenvolver uma análise sobre o processo de estruturação e 

desenvolvimento da GRH é uma tarefa complexa, pois não existe uma conceção 

parIlhada acerca do seu processo evoluIvo, quer enquanto campo profissional, quer 

enquanto disciplina cienpfica.  

 A evolução da GRH varia de acordo com os contextos sociais, económicos, 

culturais e políIcos em que se insere, assim como também decorre em conformidade 

com as diferentes dinâmicas históricas, que caraterizam o espaço geográfico em que se 

desenvolve. Aquilo a que nos propomos neste capítulo é desenvolver uma breve 

sistemaIzação sobre a evolução do conceito de GRH, à luz de alguns contributos 

teóricos, de modo a idenIficar as diferentes configurações adotadas ao longo das 

várias décadas, assim como idenIficar quais as práIcas e políIcas que lhes estão 

subjacentes. 

  Antes disso, existem três conceitos fundamentais que surgem inevitavelmente 

associados à GRH e que consideramos essencial a sua clarificação, não só porque 

auxiliará na compreensão do próprio contexto da função, assim como também permite 

contextualizar e suportar posteriores abordagens. O primeiro conceito é referente 

àquilo que é - a Gestão de Recursos Humanos, que de uma forma geral, remete para 

todas as ações ou tarefas que são desempenhadas no âmbito daquilo que é a função 

de Recursos Humanos e que tem como foco, alcançar os objeIvos definidos pela 

empresa. Já o conceito de Recursos Humanos, define-se como a função responsável 

pela gestão das relações sociais e por operacionalizar as ações e as políIcas definidas 

no âmbito da GRH. E por fim, o conceito de Direção de Recursos Humanos, que 

corresponde à estrutura administraIva, responsável por assegurar e prestar todos os 
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serviços de GRH, assim como também orientar e coordenar as pessoas que 

desempenham a própria função de Recursos Humanos (Sousa et al., 2012).  

 Redirecionando agora o nosso foco para o objeIvo a que se propõem este 

capítulo, explicar a evolução conceptual do conceito de GRH, há que recuar ao período 

do pós Revolução Industrial, quando começaram a surgir os primeiros desafios 

inerentes àquilo que na época denominavam de - Gestão de Pessoas (GP), para 

designar a atual conceção de Gestão de Recursos Humanos, em que pequenos 

negócios de carácter familiar, haviam sendo progressivamente subsItuídos por grandes 

super�cies fabris, compostas por um elevado número de pessoas. Este foi um período 

reconhecido, pelas condições precárias e degradantes vividas no cerne das 

organizações, o qual disInguiu-se pela existência de um sistema produIvo 

desorganizado, conflitos de trabalho recorrentes, sistemas remuneraIvos precários, 

trabalho infanIl generalizado e carga horária excessiva, por vezes a cima das 15 horas 

de trabalho. As preocupações inerentes à saIsfação e bem-estar dos trabalhadores, 

bem como com a melhoria das condições de trabalho eram nulas, pois o foco e 

incidência estavam essencialmente nos resultados económicos, colocando de parte 

quaisquer preocupações de caráter humanista (Cunha et al., 2012). 

 Em plena era industrial ainda não se ouvia falar da função de gestor, muito 

menos da função de gestor de pessoas, a responsabilidade de execução deste Ipo de 

funções, geralmente recaía sobre os próprios proprietários, familiares ou até mesmo 

sobre (ex)supervisores que dada a lealdade e confiança que lhes era conferida, 

tornavam-se responsáveis por esta tarefa. A gestão do negócio era essencialmente 

executada com base na intuição e experiência adquirida, recorrendo para esse efeito - 

a mecanismos e instrumentos de controlo e de imposição de disciplina, ou seja, 

aplicavam-se uma série de punições e multas, para impor controlo sobre os 

comportamentos. Em síntese, “ (…) a gestão estava praIcamente circunscrita à função 

de controlo, e esta reduzia-se a uma combinação de ameaças directas ao trabalhador, 

em caso de incumprimento, e a um clima de medo de despedimentos 

arbitrários.” (Cunha et al., 2012, p.66). 

 Mais tarde, como forma de contestação às condições precárias e opressivas que 

durante longos períodos, assolaram os trabalhadores no seu o�cio, surgiram vários 

movimentos sociais reformistas, que iniciaram uma onda de reivindicação, por 
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melhores condições de trabalho e respeito pela dignidade humana. De tal forma que, 

nos finais do século XIX, como resposta às circunstâncias vividas, começam a 

evidenciar-se ainda com pouca representaIvidade, os primeiros indícios daquela que 

mais tarde seria, a função pessoal ou de recursos humanos.  

 O primeiro esforço, sinalizou-se nos EUA, com a criação de uma nova função 

para a defesa dos direitos dos trabalhadores no espaço laboral - os welfare officers, nos 

quais os funcionários competentes eram responsáveis por zelar pela melhoria das 

condições de trabalho, assim como também pela garanIa e prestação de apoio às 

necessidades dos trabalhadores. Esta função surgiu como uma resposta de caráter 

humanista e assistencialista, essencialmente desempenhada por mulheres, como 

alternaIva às associações sindicalistas, na época frágeis e fragmentadas, diminuindo 

assim a sua representaIvidade dentro das organizações. Os sindicatos eram 

percecionados como os principais impulsionadores de conflitualidade e instabilidade, 

nas relações entre os empregadores e trabalhadores (Cunha et al., 2012). 

 A função welfare officer, revelou-se uma tentaIva progressista desInada ao 

desenvolvimento de medidas de proteção, segurança e garanIa de dignidade humana, 

mostrou-se uma alternaIva capaz de assegurar aos trabalhadores, melhores condições 

de trabalho e de bem-estar. Porém, não é menos verdade que esta emergiu aliada à 

uma crescente vontade de exercer um controlo social, o que explicaria o facto de estas 

funções serem maioritariamente desempenhadas por indivíduos da confiança dos 

proprietários do negócio.  

 Todavia, e apesar de todos os esforços em implementar uma função de 

vertente mais humanista no espaço laboral, é no início do século XX, que se começa a 

estruturar e difundir a função de pessoal nas empresas com convicções de atuação que 

resultam da adoção dos princípios - tayloristas e fordistas, e por isso conferem aos 

aspetos técnicos de produção e ao controlo dos custos de trabalho, as suas 

preocupações basilares (Cunha et al., 2012). 

 De acordo com a lógica taylorista, a divisão do trabalho impunha uma 

especialização dos indivíduos nas tarefas de execução, o que trouxe novas exigências e 

desafios ao nível da própria organização do trabalho, que se viu na necessidade de 

desenvolver mecanismos de operacionalização mais sofisIcados e especializados. É 

neste domínio que começam a surgir conceitos, tais como seleção, descriIvo de 
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funções, necessidades de formação, avaliação de desempenho, gestão de 

compensações e bene�cios, que se configuraram em novas responsabilidades da 

gestão operacional da função de Recursos Humanos (RH). A própria função de gestão 

do pessoal também sofreu mutações, os requisitos de seleção tornaram-se cada vez 

mais exigentes, passando-se a exigir um conjunto de competências e conhecimentos 

específicos para o desempenho da função, contrariando as premissas de seleção  

fundamentadas na base da confiança, do welfare officer (Cunha et al., 2012). 

 Com o tempo, na indústria norte-americana os princípios tayloristas foram 

ganhando representaIvidade nas organizações, e em contraparIda a “(…) designação 

de welfare officer, começou a cair em desuso, passando os serviços responsáveis pelos 

(…)” trabalhadores, “(…) a ser designados de gestão do emprego (employer 

management) ou serviços de pessoal (personal office) (…)” à qual cabia a 

responsabilidade de todas as aIvidades que estavam inseridas na lógica taylorista e 

ainda algumas herdadas do assistencialismo. (Cunha et al., 2012, pág. 69). A função de 

serviços de pessoal, conInuou com um caráter acentuadamente administraIvo e uma 

forte componente operacional dos seus processos isto é, efetuavam tarefas 

meramente operaIvas, não gesIonárias e indispensáveis, tais como: o assegurar de 

aspetos legais de contratação e cessação de contratos, pagamento de salários e 

elaboração de horários de trabalho (Sousa et al., 2012). Para além disso, Ford também 

propôs a criação de um departamento sociológico, a parIr das tradições tayloristas e 

welfaristas, ao qual deveria de caber a responsabilidade, de orientar e aconselhar os 

trabalhadores, sobre as melhores formas para obter bem-estar no espaço de trabalho. 

Este departamento veio desempenhar um papel de carácter essencialmente 

administraIvo e operacional, ainda que em alguns dos casos revelador de uma 

vertente assistencialista. 

 A função de pessoal manteve-se estável e consistente na Europa Ocidental, até 

meados dos anos 70 do século XX, onde progressivamente começou a revelar os 

primeiros sinais de fragilidade, fruto do choque petrolífero de 1973, da abertura dos 

mercados e da desregulamentação, que consequentemente conduziram a um 

acréscimo da concorrência, à crescente influência de um número mais amplo e 

diversificado de stakeholders, dos avanços tecnológicos, assim como também o 
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desenvolvimento de novos esIlos de vida. Todos estes fatores reagrupados conduziram 

rapidamente ao desvanecimento total da função  (Cunha et al., 2012). 

 As mudanças movidas pelo ambiente externo surgiram de forma fugaz e 

conpnua, mobilizando para o interior das empresas, um conjunto de novas 

necessidades e desafios, que até ao momento ainda não se Inham deparado e que 

exigiram uma grande capacidade de readaptação e de alinhamento das suas 

estratégias de atuação. Estas novas necessidades requereram uma agilização de 

estruturas e processos, flexibilização do trabalho, assim como também mudanças na 

própria função de gestão de pessoas. Ou seja, nesta fase a preocupação central das 

organizações era o sucesso do negócio, e viam na uIlização eficiente do capital 

humano, o principal meio para o aIngir.  

 Pressupõem-se um trabalho conjunto entre a função de gestão do pessoal, que 

no caso deve assumir uma postura mais estratégica, sem esquecer a eficiência 

económica, e o contributo de cada membro da organização. Deverá parIr do próprio 

gestor de pessoas, a responsabilidade de moIvar a melhor contribuição de cada 

trabalhador de forma a promover uma progressão posiIva na posição compeIIva da 

empresa. 

“Embora não seja fácil estabelecer um relação causa-efeito entre as aIvidades de GRH 

e os resultados da empresa (…) a evidência disponível parece apontar no senIdo de que 

as organizações de maior sucesso são as que sabem Irar melhor parIdo das 

competências e do talento dos seus membros.” (Cunha et al., 2012, pág.71) 

 Deste modo, observamos que se tende a estabelecer três grandes períodos que 

marcam o processo evoluIvo  da função Pessoal: a Administração do Pessoal, que 1

remete para a primeira fase da função, onde o papel dentro das empresas era 

essencialmente administraIvo; a segunda fase de Gestão do Pessoal, remete para uma 

concepção mais gesIonária da função. E por fim, o terceiro período, denominado de 

Gestão de Recursos Humanos, na qual a função se configura com uma conceção 

 Consultar figura nº1, referente ao processo evoluIvo da função de Pessoal e das respeIvas conceções 1

teóricas que surgem subjacentes a este conceito.
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essencialmente estratégica, tal como observável na figura nº1 (Brandão & Parente, 

1998). 

 Nos finais do século XIX, a função Pessoal assumiu uma conceção tradicional, 

com funções de caráter essencialmente administraIvo, este é um período em que a 

Administração do Pessoal encontra-se separada do processo estratégico da empresa, 

uma vez que, os objeIvos sociais estão dissociados dos objeIvos económicos. As 

pessoas são vistas como um custo para a organização, que deve ser minimizado. E a 

Administração do Pessoal, como uma função dispensável para a compeIIvidade da 

empresa (Brandão & Parente, 1998). 

 Só em meados dos anos 70, inicia-se a segunda fase de maturação da função 

Pessoal, denominada de Gestão de Pessoal, na qual passa a estar integrada numa das 

áreas da gestão, mesmo que ainda com alguma influência de outras correntes 

cienIficas, nomeadamente  -  Psicologia, Economia e a Sociologia. Começam a surgir de 

forma gradaIva, serviços mais especializados, tais como: processos de recrutamento, 

processamento de salários, recompensas, cessação de contratos e o desenvolvimento 

de algumas ações formaIvas, que surgem como resposta à necessidade de injetar na 

mão-de-obra já disponível, competências indispensáveis e inexistentes, para o 

desempenho de tarefas que assim o exigiam. Nesta fase, a gestão de pessoas 

conInuou a ser uma função da competência hierárquica, desempenhada pelos 

próprios membros da direção (Sousa et al., 2012). 

 Remete para um período em que nas empresas a função de Pessoal começa a 

estruturar-se com convicções mais humanistas, colocando ênfase sobre as 

preocupações com o bem-estar e saIsfação dos seus trabalhadores. Procurando 

desenvolver mecanismos mais especializados, para garanIr as melhores condições de 

trabalho e melhores relações laborais, entre empregadores e trabalhadores (Sousa et 

al., 2012). 

 Nas organizações começam a surgir departamentos responsáveis pela gestão do 

Pessoal, com responsabilidades ao nível da remuneração, formação, tempo de 

trabalho, cessação de contratos e sistemas de recompensas. (Cit. por Des Horts, 1998, 

pág.25). Para além disso, é ainda de salientar que fruto dos movimentos sociais 

revolucionários de contestação às condições vividas no período da OCT, começam a 
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emergir associações profissionais e sindicais, que se consItuem como novos parceiros 

sociais das empresas.  

 Este é um período revolucionário para a função de Pessoal na medida em que, 

novas relações e configurações estruturam-se no espaço de trabalho, e os membros 

das organizações começam a ser encarados mais do que um custo, que deve ser 

minimizado, um recurso que, explorado de forma eficiente e indissociável da estratégia 

económica, pode configurar-se em vantagem compeIIva para a organização (Sousa et 

al., 2012). 

 Por fim, em meados dos anos 80 do século XX afirma-se a conceção de a Gestão 

de Recursos Humanos, como uma nova configuração para a função de Pessoal, na qual 

esta passa a assumir um papel mais estratégico nas organizações, distanciando-se do 

seu caráter administraIvo e operaIvo. No ambiente externo às organizações, inicia-se 

um ciclo inesperado de mudanças, que exigiram aos departamentos de Gestão de 

Recursos Humano, uma maior capacidade de adaptação dos seus instrumentos aos 

novos desafios. A nova configuração de Recursos Humanos teria como principal 

objeIvo, não só promover a capacitação dos recursos humanos, como adaptar-se às 

mudanças e mesmo tornar-se capaz de as antecipar.  

Nas empresas, as responsabilidades inerentes à função de Pessoal passam a ser 

parIlhadas entre todos os seus membros de maneira que, todos passam a ter uma 

responsabilidade e um papel aIvo na resolução dos problemas e cabe ao próprio DRH, 

mediar e dar espaço para uma maior comunicação interna e promover políIcas de 

incenIvo à parIcipação aIva dos seus membros, contribuir para uma maior integração 

e parIlha generalizada dos seus trabalhadores na cultura empresarial, assim como 

também promover um senImento de compromisso e envolvimento entre os seus 

membros, para aquilo que é a estratégia e os objeIvos da empresa. De um modo geral, 

os Recursos Humanos deve capacitar-se e dotar-se de mecanismo que lhes permitam 

adaptar-se e reagir às mudanças, mas da mesma forma tornarem-se capazes de as 

antecipar.  

Esta é uma fase em que o principal foco da função de Pessoal era melhorar o 

desempenho e os resultados económicos das organizações, sem dissociar, a estratégia 

económica das dimensões sociais, que também passam a estar integradas no plano, 

“(…) como um recurso e um invesImento que é preciso potencializar, nomeadamente 
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através de formas de parIcipação no que concerne ao planeamento, execução e 

avaliação de tudo o que lhes diz diretamente respeito (…).” (Brandão & Parente, 1998, 

pág. 5-6). 

Figura nº1- Evolução conceptual da função pessoal (adaptado de Brandão & Parente, 

1998) 

 

 

Fonte: autora 

1.3. Perspec4vas sobre a nova Gestão Recursos Humanos: o discurso do 

capital humano  

 O termo Gestão de Recursos Humanos (GRH) não é um conceito estanque, 

dado que remete para uma grande diversidade de teorizações que o configuraram, e 

que de algum modo, marcaram o seu processo evoluIvo, ao longo de várias décadas. O 

mesmo se verifica com a própria conceção do papel das pessoas nas organizações, 

assim como o desenvolvimento das próprias práIcas e mecanismos de gestão. 

Segundo visões mais gesIonárias sobre o termo, as pessoas deixaram de 

percecionadas no contexto de trabalho como um mero recurso, composto por 

competências somente direcionadas para a aquisição de lucro e para a concreIzação 

dos objeIvos definidos pela própria organização. O capital humano, que tem sido uma 
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das designações escolhidas para referimo-nos ao principal aIvo organizacional que 

agrega em si inteligência, experiência e conhecimento, passou a estar configurado 

como um recurso indispensável, em termos de compeIIvidade, revelando-se decisivo 

para a eficácia e posicionamento organizacional, daí o conceito de capital, 

equiparando-o ao capital económico. (Chiavenato & Campenhoudt,  2014).  

Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês, que procurou introduzir nas suas 

análises o conceito de capital, afirmando que existem outras configurações do capital, 

para além do capital económico. Desenvolve os conceitos de capital social e simbólico, 

que podem igualmente contribuir para o reforço do posicionamento hierárquico dos 

agentes sociais no espaço social, atuando de forma acumulaIva e direta com o capital 

económico para o fortalecimento das posições sociais. O espaço social é definido pelo 

o autor como “(…) um campo de lutas onde os agentes sociais, elaboram estratégias 

que permitem manter ou melhorar a sua posição social (…) e que estão relacionadas 

com os diferentes Ipos de capital. “ (Alves et al., 2010, pág. 488).

Para Bourdieu, existem três formas de configuração do capital: o capital 

económico, que pode surgir sob a forma de “diferentes fatores de produção” tais como 

o trabalho, as fábricas e terrenos de produção ou no formato de bens económicos; o 

capital social, que remete para a “rede de relações duráveis” que os agentes sociais 

estabelecem e que lhes conferem reconhecimento e por fim o capital simbólico, que é 

sudividido em três estados - (1) incorporado, que reporta para os saberes que são 

adquiridos e assimilados pelos agentes sociais, quer pela herança familiar ou pelo 

gosto pessoal de saber mais sobre determinados domínios; (2) o  objeIvado, que surge 

sob a forma de posse de bens culturais; o (3) insItucionalizado, que remete para os 

ptulos académicos adquiridos insItucionalmente, a parIr de cerIficações formais.  


ParIndo deste esboço acerca do posicionamento de Bourdieu sobre o conceito  

e estabelecendo uma relação com os contributos das abordagens gesIonárias, 

referidas na fase inicial deste capítulo, entendemos que o mercado surge, neste 

contexto como um “espaço social”, apresentado por Bourdieu, onde há uma 

reprodução de lutas de posicionamento entre empresas, que são determinadas pela 

posse de capital. Sendo que neste domínio, já não é só o capital económico que 

determina o posicionamento das empresas no mercado, mas surgem agora outras 

formas de capital, nomeadamente o capital humano, que ao estabelecer uma relação 
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direta com o capital económico, permite reforçar o reconhecimento e prespgio 

hierárquico da empresa, em termos de compeIIvidade de mercado.  

 Nos dias de hoje, falar dos processos de gestão de pessoas dentro de uma 

organização, deve ir para além do simples controlo, auditoria e seguimento de 

procedimentos legais pré-estabelecidos. Quando falamos dos indivíduos em contexto 

organizacional sabemos que “(…) para além de um braço (…) estes são também um 

coração e uma cabeça (…)” (Neves, 2002, p.5) e como tal devem ser moIvados, 

oImizados, e potencializados de modo a configurarem-se numa mais valia para a 

organização.  

 Segundo Storey (1995, 1992), para que os recursos humanos sejam um fator de 

vantagem compeIIva, em termos de mercado, é indispensável que estes sejam 

únicos, di�ceis de reproduzir pela concorrência e insubsItuíveis. Para isso, há um 

discurso apologéIco em que as empresas devem assumir um papel estratégico na 

gestão e planeamento do seu capital humano, tornando-se capaz de o atrair, 

desenvolver e reter, distanciando-se das anIgas conceções mais administraIvas e 

operaIvas de GRH. Na sua análise, o autor quesIona-se ainda acerca do processo 

evoluIvo da função, dando ênfase ao termo - “recurso”. Geralmente uIlizado nas 

abordagens de caráter económico, para se referir às pessoas, como algo que está em 

pé de igualdade, com os restantes recursos do processo produIvo (recursos materiais 

e financeiros), reconhece-se no domínio discursivo a importância de potencializar e 

desenvolver estratégias, dentro das organizações, para promover uma reforma nestas 

conceções que veem a mão-de-obra como um mero recurso de produção.  Os manuais 

e a literatura da especialidade defende-se que os RH sejam considerados como um 

recurso indispensável e indissociável da estratégia económica  e daí um capital tão 

importante quanto outros, parIcularmente o económico. 

 Sainsaulieu (1997), na obra “Sociologia da Empresa”, também esboçou uma 

análise minuciosa sobre o processo evoluIvo das relações humanas nas organizações, 

idenIficando alguns dos fenómenos que promoveram o seu desenvolvimento, 

nomeadamente: as melhorias na acessibilidade ao ensino superior, que veio alterar a 

postura dos trabalhadores nas relações laborais; a crescente aspiração de progressão 

na carreira, que inclui de igual forma, o desejo de obtenção de riqueza ao nível 
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individual, bem como também a aquisição de novos conhecimentos e competências, 

ao nível social.  

 No interior das organizações, a função de recursos humanos revela-se como 

uma problemáIca de elevada perInência e preocupação, com profunda influência 

sobre os resultados organizacionais. Por esse moIvo, o capital humano e o 

invesImento na formação conpnua, tornou-se na solução mais viável para os desafios 

decorrentes da crescente compeIIvidade, capitalismo e mundialização dos mercados 

de trabalho. (Neves, 2002). Surge a ideia de que as pessoas devem ser percecionadas 

como um recurso organizacional, que, uma vez gerido de forma estratégica e eficiente, 

em conformidade com objeIvos definidos pela própria políIca da organização, serão 

vantajosos para a compeIIvidade e para a obtenção de melhores resultados 

empresariais. 

 Brewster e Legge (1994, 1995), realizaram uma análise críIca sobre a GRH, cujo 

intuito era compreender o processo evoluIvo do termo, recorrendo para esse efeito a 

dois conceitos - “hard” e “soZ”. As abordagens “hard” enfaIzam a dimensão dos 

recursos, encarando-os tal como em qualquer outro recurso, como algo que implica 

um invesImento e um planeamento eficiente, de forma a que daí haja um retorno. Já 

as abordagens “soZ”, surgem maioritariamente ligadas à componente humana, 

considerado-a como um invesImento isto é, aqui as pessoas são encaradas como um 

recurso raro, imprescindível e diferenciado dentro da organização, a criaIvidade, 

competência e qualidade das pessoas representam uma vantagem compeIIva. Neste 

senIdo, e uma vez que as pessoas são percecionadas como um recurso raro, revelam-

se requisitos imprescindíveis para uma gestão de recursos humanos de sucesso, uma 

seleção e planificação cuidada, através da adequação do processo formaIvo, dos 

sistemas de recompensas, assim como uma adequada integração na cultura 

organizacional. (Caetano et al., 2002) Contudo, é ainda de salientar que, embora estes 

sejam modelos disIntos que podem surgir individualmente no contexto empresarial, 

isto não significa necessariamente que os modelos se auto-excluem, na medida em 

que, a presença de aspetos de um dos modelos, não representa uma automáIca e 

total anulação da presença de aspetos de outro. Pois estes são dois modelos disIntos, 

que podem exisIr de forma individual mas também em coexistência, podendo ser 

facilmente evidente numa empresa, uma estratégia de GRH, em que existe em 
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simultâneo aspetos “hard” e “soZ”,  principalmente em empresas que se encontram a 

meio de um processo de transição e mutação. Posto isto, e de forma a sinteIzar os 

aspetos anteriormente referidos, que caraterizam estes dois modelos de Gestão de 

Recursos Humanos, segue a baixo para consulta a tabela nº1. 

Tabela nº1 -  Síntese comparaIva dos modelos de GRH (hard e soZ) 

Fonte: Cunha et al., 2012 

Modelo “hard” Modelo “soB”

• Foco nos recursos • Foco no ser humano

• Homem económico • Homem económico e social 

• Teoria X - as pessoas não têm gosto por  trabalhar, 
logo é necessário exercer um maior controlo, para 

conseguir obter os resultados esperados.

• Teoria Y - pessoas produIvas, compromeIdas com os 
objeIvos definidos , e que exercem o próprio auto-

controlo.

• Controlo rígido - através de multas, sanções e 

pressões sociais.
• Controlo exercido pelo empenho individual - é a busca 

por bons níveis de desempenho, e a concreIzação doa 

objeIvos definidos, que exerce a própria auto-

regulação do trabalho.

• Os recursos humanos são vistos como um recurso 
produIvo, cujos custos devem ser minimizados.

• As pessoas devem ser apoiadas, e o seu empenho 
deve ser fomentado.

• Os recursos são geridos e selecionados, de acordo 

com as necessidades da organização.
• A organização valorizam diversos stakeholders, sendo 

os seus colaboradores os mais importantes.

• Preocupação em contratar colaboradores, que 

asseguram altos níveis de produIvidade e de 

eficiência;

• A atração de novos colaboradores é realizada a parIr 

das plataformas digitais (redes sociais, linkedin, etc), 

em que é valorizado o “match”, entre o perfil 

individual dos candidatos e os princípios e valores da 
organização 

• A formação é executada pelos melhores 

colaboradores da organização. E os conteúdos 

leccionados incidem essencialmente, sobre as 

tarefas necessárias para a função exercida;

• Para além da formação técnica, privilegiam o 

desenvolvimento pessoal e organizacional dos 

colaboradores - foco no desenvolvimento do potencial 

humano. 

• A avaliação de desempenho, tem como finalidade 

avaliar o desempenho individual na função 

• A avaliação de desempenho, valoriza a capacidade de 

trabalho em equipa, tarefas executadas na sequência 
da própria função, mas também o envolvimento em  

aIvidades extra profissionais (p.e. voluntariado). 

• Instrumentalismo u4litário - as pessoas são 

encaradas como mecanismos ao serviço do lucro e 

da vantagem compeIIva. Estas devem ser geridas 

de forma racional e sem qualquer envolvimento 

emocional por parte dos líderes. 

• Humanismo Desenvolvimen4sta - as pessoas sentem-

se moIvadas, saIsfeitas e envolvidas no trabalho. É 

lhes conferida autonomia e confiança no trabalho que 

desenvolvem e há um invesImento na sua formação e 

qualificação conpnua. 

Modelo Michigan Modelo Harvard 
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 1.4. Evolução da Gestão de Recursos Humanos em Portugal 

 Após uma análise global sobre a evolução conceptual da Gestão de Recursos 

Humanos, propomos neste capítulo, um afunilamento da análise a um nível micro, 

conferindo ênfase ao processo evoluIvo da GRH, inserido no contexto histórico 

português. 

 Na primeira década do século XX, viveram-se períodos efeIvamente di�ceis de 

austeridade económica e de instabilidade políIca e social, resultado do fim da 

Monarquia e a consequente instauração da Primeira República. Nas indústrias, 

essencialmente concentradas nas grandes cidades, o ambiente era instável, fruto das 

reivindicações constantes dos trabalhadores que aclamavam por condições mais dignas 

de trabalho (Cunha et al., 2012). 

 Com a instauração do regime políIco ditatorial do Estado Novo, em 1933, 

instaurou-se igualmente um clima de repressão e censura, que afetou inevitavelmente 

as economias nacionais, que passaram a estar subjugadas à lógica do protecionismo, 

intervencionismo e das barreiras alfandegárias. Este panorama, incenIvou o 

aparecimento de novos gestores, mais conservadores, cujo seu único foco era a 

obtenção de lucro e o próprio negócio. A formação e o desenvolvimento, eram 

desvalorizados, e os únicos ensinamentos transmiIdos eram aquelas considerados 

estritamente necessários para o desempenho efeIvo da função. “O patronato 

tradicional considera que a mão-de-obra é o principal fator que faz variar os custos e, 

por isso, privilegia a intensificação do trabalho.” (Brandão & Parente, 1998, pág.8). 

 Na década de 70, aquando a adesão de Portugal à Associação Europeia de Livre 

Comércio (EFTA) , e a consequente abertura da economia aos mercados internacionais, 2

as empresas depararam-se com a necessidade de aumentar a sua eficiência das que na 

época implicava a aplicação da racionalização do trabalho  de acordo com a proposta 

taylorista. Tal acontece numa fase em que outros economias internacionais já 

apresentavam estratégias de gestão do negócio e do capital humano mais avançadas. 

No que se refere à educação da população nacional trata-se do período em que 

 A Associação Europeia de Livre Comércio Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) é uma 2

organização europeia, fundada em 1960, por um conjunto de países (Reino Unido, Portugal, Áustria, 
Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça), que pretendiam defender os interesses económicos, através da 
criação de uma área de livre comércio, alternaIva à Comunidade Económica Europeia (CEE). (portal 
diplomáIco).
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surgem os primeiros cursos do ensino superior relacionados com a área de GRH e com 

as Ciências do Trabalho, no InsItuto Universitário de Lisboa (ISCTE), que, de alguma 

forma, contribuíram para a crescente valorização do papel da função de gestão do 

pessoal, nas empresas (Brandão & Parente, 1998). 

 Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, e a instauração do regime 

democráIco, generaliza-se o processo de racionalização das empresas. Alguns 

empresários mais conservadores são afastados das empresas e os sindicatos 

assumiram maior protagonismo com uma posição essencialmente conflitual nas 

relações do trabalho. A importância dos sindicatos facilitou a introdução de novas 

normas nos contratos coleIvos de trabalho, que proibiam os despedimentos, a 

flexibilização do trabalho e promoções. (Brandão & Parente, 1998) Esta era uma época 

em que as empresas estavam efeIvamente dominadas pela força sindicalista. E como 

resposta oposiIva a estas movimentações, começam a surgir com maior 

representaIvidade, as primeiras direções de recursos humanos, que, para além das 

funções tradicionais e operaIvas, passam também agora a estar encarregues da defesa 

dos direitos dos trabalhadores. Para além disso, começa-se a recorrer, pela primeira 

vez, a algumas ferramentas mais sofisIcadas de GRH, ainda que dissociadas e 

desvinculadas da estratégia organizacional, tais como: recrutamento, seleção,  

formação, entre outras (Cunha et al., 2012). 

 Em meados da década 90, como resultado, entre outros aspetos, da própria 

entrada de Portugal na União Europeia e a consequente abertura aos mercados 

internacionais, as organizações depararam-se com a necessidade de aumentar a 

rentabilidade e eficiência do negócio. A privaIzação foi definida como uma forma 

eficaz para gerar um aumento da compeIIvidade, que trouxe para o cerne das 

organizações um conjunto de novos desafios. Estas privaIzações surgiram num período 

decorrente dos ciclos de “reestruturação da organização do trabalho”, em que o capital 

humano era cada vez mais valorizado, ao ponto de confrontarem-se com a necessidade 

de recrutar, “pessoas com talento e conhecimento” (Cunha et al., 2012, pág.84), uma 

vez que lhes reconheciam capacidade para dar resposta aos novos desafios, 

provenientes das inovações tecnológicas, que agora exigiam dos profissionais uma 

maior adaptabilidade e polivalência.  
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 Contudo, estes não foram os únicos fatores que contribuíram para a viragem da 

estrutura organizacional do trabalho,  pois a cultura organizacional direcionada para os 

objeIvos, começou de forma progressiva, a tomar o lugar da anIga cultura burocráIca. 

Surgem as primeiras políIcas de flexibilização do trabalho e novos canais de 

comunicação interna, que permitem uma maior parIlha entre os seus membros assim 

como, surgem os primeiros incenIvos e bene�cios, não contemplados nos contratos 

coleIvos de trabalho (Cunha et al., 2012).  

 Por consequência destas novas dinâmicas, os sindicatos começaram de forma 

progressiva, a perder a sua supremacia e representaIvidade nas empresas. Passando 

agora a exisIr um maior diálogo, entre o governo e os seus parceiros sociais através 

das comissões de concertação social . Ainda neste período, as direções de recursos 3

humanos começaram a perder representaIvidade, devido ao aparecimento de 

empresas de consultoria que começam a ganhar força e a  tomar o seu lugar. Com a 

queda da cultura burocráIca, a função de recursos humanos tenderia a exercer um 

papel cada vez mais estratégico nas empresa. Contudo, e apesar de todos estes 

progressos, são muitas vezes mais uma apologia do que uma práIca. É um facto que as 

funções de recursos humanos, de carácter administraIvo, conInuaram a persisIr nas 

pequenas e médias empresas, porém, agora com uma dimensão significaIvamente 

mais reduzida. Nas grandes empresas, e sobretudo em mulInacionais, é que 

desenvolvem-se praIcas de gestão que combinam modelos  hard e soZ. 

 2. Diversidade de conceções da gestão de recursos humanos no 

século XXI 

 Vivemos atualmente, num mundo altamente instável, marcado por conpnuas 

mudanças e pela constante imprevisibilidade dos dias que se seguem. Os fatores que 

vêm contribuído para o desenvolvimento desta dinâmica são diversos, nomeadamente: 

mudanças económicas políIcas e sociais; conpnuas inovações tecnológicas, a abertura 

dos mercados à escala internacional; a intensificação do acesso ao ensino superior e 

consequentes transformações sócio-culturais, na medida em que a mão-de-obra mais 

 As comissões de concertação social, remetem para negociações triparIdas, que ocorriam entre as 3

confederações sindicalistas, as confederações patronais e o governo. 
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jovens e tem novas perspeIvas face ao trabalho e emprego; e até mesmo devido a 

mudanças ideológicas, face às preocupações ecológicas e ambientais que vêm assolado 

as novas gerações “Y” e “millennials”. 

 Estas mudanças explicam em parte o desenvolvimento de muitas outras 

transformações e novas necessidades que delas provieram, e que de algum modo vêm 

afetando as mais diversas dimensões da vida social. As próprias empresas vivem 

marcadas pela constante incerteza das suas práIcas e imprevisibilidade das 

necessidades futuras. Reconhecemos que a mudança é algo que sempre esteve 

presente, e que de facto é uma dinâmica inerente à vida humana. Porém, a rapidez 

com que se têm desencadeado nas úlImas décadas e o impacto que têm exercido no 

interior das empresas, torna crucial desenvolver um olhar mais críIco e analíIco sobre 

aquilo que ocorre no núcleo desta mudança, sem esquecer o meio envolvente que o 

promove. 

 O contexto empresarial, mais especificamente, na área da Gestão de Recursos 

Humanos,  o ciclo da mudança teve repercussões intensas, desencadeando profundas 

alterações, quer ao nível das práIcas, quer ao nível da sua própria terminologia.  

Surgem a cada momento novos vocábulos para se referir a um novo espaço e 

configuração da própria da área de RH, de entre os quais podemos destacar: Gestão de 

Pessoas (GP), Gestão de Talento (GT), Gestão de Competências (GC), Gestão do Capital 

Humano (GCH) ou até ainda Administração do Capital Intelectual (ACI) (Chiavenato, 

2014).  

 Na tabela seguinte sistemaIzamos alguns dos entendimentos, procurando 

estabelecer um pequeno confronto entre conceitos, com base na proposta de 

diferentes teóricos. O capital humano remete para o principal aIvo organizacional, que 

remetendo para os conhecimentos e habilidades, agrega valor ao negócio. Já a gestão 

de pessoas remete para toda e qualquer aIvidade que implicam procedimentos  que 

permitem o controlo das pessoas. Por sua vez, no que se refere à gestão de talento e 

gestão de competências, estas surgem como uma variação estratégica de gestão de 

recursos humanos, diferenciando-se uma da outra na medida em que, a primeira busca 

idenIficar e desenvolver potencial, em termos de competências. Na gestão de 

competências, partem da idenIficação e definição prévia das competências mais 

relevantes para o sucesso do negócio, para gerir todos os processos e o próprio aIvo 
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humano. Ou seja, podemos concluir que ao exisIr gestão de talento pode igualmente 

exisIr gestão de competências, porém inverso já não se verifica. 

 Tabela nº2 - EsquemaIzação sobre o confronto de várias perspecIvas de RH 

Conceitos Autores/Ano Ideias-chave 

Gestão do 
Capital Humano 

Balcerzyk; 
Materac (2019)

O capital humano remete para a combinação de três dimensões: 

habilidades, conhecimentos e experiência dos trabalhadores. Para 

desenvolver uma boa gestão do capital humano, é necessário trabalhar 

duas dimensões: invesImento (atração e desenvolvimento); e  
aprimoramento (retenção).

Chiavenato 
(2014)

O capital humano remete para o principal aIvo organizacional (as 
pessoas), que agrega inteligência ao negócio da organização 

(conhecimento).

Gestão de 
Talento 

Almeida; 
Ferreira; Fischer; 
Freitag; Ohtsuki 
(2014)

A Gestão de Talento, como o uso sistemáIco da Gestão de Pessoas, 

alinhado com as “diretrizes estratégicas da organização”, como forma de 

atrair, desenvolver e reter os trabalhadores, com altos níveis de capital 

humano, tais como competência, personalidade e moIvação.

Cascão (2014)

A Gestão de Talento é um conjunto de aIvidades e processos, que 

implicam uma procura sistemáIca de funções-chave que contribuem 

para a vantagem compeIIva da organização. Esta é uma estratégia que 

visa promover o desenvolvimento dos trabalhadores, com elevado 

potencial, permiIndo de igual modo, a ocupação destas funções com 
pessoas altamente competentes, assegurando a conInuidade de 

envolvimento e compromisso dos seus colaboradores com a organização. 

A gestão de talento surge como um conjunto de estratégias e práIcas, 

que visam o aumento da produIvidade através da melhoria dos 

processos de atração, desenvolvimento e retenção.

Gestão de 
Competências 

Munck; Munck; 
de Souza (2011)

A gestão de competências remete para um modelo estratégico que 

define as competências da empresa e dos seus membros, de forma a 

garanIr que seguem uma mesma direção, sempre com o foco nos 

resultados. A gestão por competências atua como a tradicional gerência 
de recursos humanos, diferenciando-se desta na medida em que, para 

além do atendimento às exigências tradicionais operaIvas, também 

assume uma direção estratégica, cuidadosamente definida que permite 

analisar a capacitação total da organização; idenIficar as competências 

individuais que proporcionam altos desempenhos; e a simplificação da 
gerência e dos programas de RH.

Kochanski (1997)

A gestão de competência corresponde a um modelo de gestão que visa 

reduzir a complexidade que está inerente ao processo gestão de pessoas 
nas empresas, através da capacitação individual dos seus membros. É 

uma estratégia que sistemaIza as competências que são essenciais numa 

empresa e que orientam todas funções, responsabilidades, 

conhecimentos e capacidades, para aquilo que será considerado como 

um desempenho eficaz e desejável para aIngir os objeIvos definidos. 
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Fonte: autora  

2.1. A Gestão do Talento: perspe4vas assentes nas competências e 

contexto organizacional 

  Tal como foi referido, o mercado de trabalho começou a revelar-se um espaço 

cada vez mais compeIIvo e por esse moIvo os departamentos de GRH procuraram 

desenvolver novas estratégias para gerir o seu potencial humano, viabilizando a 

retenção, que aparece como uma via de obtenção de maior lucro possível. Neste 

domínio, a gestão de talento revelou-se uma estratégia inovadora e elementar para 

lidar com alguns dos atuais desafios presentes nas organizações, enfaIzando a 

atração, desenvolvimento e retenção do capital humano, imprescindível para o 

sucesso das mesmas.  

 O conceito de talento é plural e ambíguo. As perspeIvas teóricas são diversas, e 

não há uma conceptualização universal e parIlhada que o permita definir. Contudo, 

parIndo de um confronto teórico, podemos tentar idenIficar algumas linhas de 

concordância ou até mesmo de discordância, entre as propostas conceptuais, 

Michaels, Handfield-Jones, Axelrod (2001) foram alguns dos vários autores que 

tentaram definir o conceito, centralizando o foco da sua análise sobre as competências 

e os comportamentos dos indivíduos, definindo o talento como um conjunto de 

habilidades que uma pessoa têm, que lhe é intrínseca e biológica, como por exemplo: 

habilidades, conhecimentos, experiências, comportamentos, inteligência, carácter, 

Gestão de 
Pessoas 

Silveira; Filho 
( 2013)

A gestão de pessoas é uma aIvidade genérica, que está sempre presente 

quando uma pessoa controla outra, com a finalidade de produzir bens ou 
serviços. É qualquer forma de dirigir o trabalho humano, de forma formal 

ou especializada. A gestão de pessoas está presente em toda e qualquer 

relação de trabalho, independentemente do Ipo de economia, e é 

uIlizada para adquirir, controlar e gerir o trabalho humano.  
Tem como objeIvo, transformar os colaboradores e a função de gestão 
de pessoas, como uma vantagem compeIIva, através de uma 

abordagem estratégica que enfaIza o invesImento no capital humano, 

envolvimento dos trabalhadores e alinhamento das práIcas de gestão 

como o sistema de recompensas, de forma a promover o mútuo ganho. 

Chiavenato 
(2014)

A gestão de pessoas é uma abordagem que tende a personalizar e 

visualizar as pessoas como seres humanos, dotados de habilidades e 

capacidades intelectuais, mas ainda hierárquica e imposiIva.

 !  39



aItude, impulsos inatos, assim como também a própria capacidade para aprender e 

desenvolver-se. 

 Gallardo, Dries e González-Cruz (2013) propõem uma outra conceptualização 

do termo, definindo-o à semelhança da proposta anterior, como uma competência que 

um indivíduo possuiu, e que o disIngue de qualquer outro. Porém, neste caso 

disIngue-se pela relevância que atribuí ao meio envolvente, ou seja, para idenIficar 

uma “competência talento”, isto é, aquilo que é tomado como referência na 

idenIficação de “competências talento”, e que transforma o indivíduo em alguém 

único e indispensável, dentro de uma organização varia de acordo com a cultura 

organizacional em que este está inserido. Com isto, queremos dizer que alterando-se o 

contexto organizacional em que os indivíduos estão inseridos, aquilo que é 

considerado como talento, pode deixar de o ser em outra organização, dado que os 

critérios e competências valorizadas, variam em conformidade com os objeIvos e 

valores de cada organização, o talento está relacionado com a necessidade, 

singularidade e raridade do capital humano numa organização.  

 Ulrich (2014) também propôs uma definição sobre o talento, descrevendo-o 

como uma combinação entre as competências, o compromeImento e a contribuição 

dos indivíduos numa organização. As competências remetem para o conhecimento e 

habilidades que os indivíduos possuem e que são fundamentais para o exercício das 

suas funções. O compromeImento, reporta para o alinhamento dos indivíduos com os 

objeIvos da organização, podendo este ser avaliado a parIr do desempenho e dos 

resultados que viabilizam a criação de valor. Para finalizar, a contribuição remete para a 

saIsfação das necessidades dos colaboradores e o senImento de que o trabalho é 

reconhecido e valorizado (Ulrich, 2014). Em suma, para o autor o talento deriva da 

coexistência de três dimensões: individual, organizacional e simbióIca, sendo 

imprescindível que todas estas estejam presentes para se idenIficar um talento.  

 Segundo Chiavenato (2014) as organizações são compostas por pessoas que 

possuem competências, porém isto não significa necessariamente que por exisIrem 

pessoas, existe igualmente talento, para se ser considerado como um talento é 

necessário que este seja alguém, “(…) que possui um diferencial compeIIvo que o 

valoriza.” (Chiavenato, 2014, p. 46), ou seja é necessário mais do que ser uma pessoa 

com competências, ser alguém que oferece uma vantagem e um diferencial 
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compeIIvo em termos de mercado, configurando-se numa mais valia para a 

organização. Posto isto, o autor destaca quatro elementos que considera essenciais 

para a construção de “competências talento”:  

1. Conhecimento (saber) - corresponde aos conhecimentos que um indivíduo possui, e 

a vontade conpnua de aprender e de se desenvolver;  

2. Habilidade (saber-fazer) - remete para a habilidade de conseguir aplicar os 

conhecimentos apreendidos, direcionando-os para a resolução de problemas e para 

a  construção  de soluções inovadoras;  

3. Julgamento (saber-decidir) - capacidade de avaliar e analisar criIcamente as 

situações e as informações obIdas; 

4. A4tude (saber-fazer acontecer) - possuir uma aItude empreendedora, revelando-se 

capaz de gerar mudança, superar metas e desafios, agregando valor. 

 Falar de gestão de talento, conduz-nos inevitavelmente para o conceito de 

capital humano, que corresponde “(…) ao património inesImável que uma organização 

pode reunir para alcançar compeIIvidade e sucesso” (Chiavenato, 2014, p.47). E este 

por sua vez, é composto por dois outros aspetos essenciais à sua existência: o talento e 

o contexto organizacional. Por outras palavras, a existência de capital humano depende 

da existência de talento isto é, de indivíduos que tem competências e conhecimentos 

que devem ser conInuamente recompensados e desenvolvidos, mas igualmente de 

um contexto organizacional que o potencie ou seja, para que exista talento é 

necessário um ambiente organizacional adequado e propício para que este se 

desenvolva, teoricamente tal seria possível a parIr de uma organização com trabalho 

flexível e com uma cultura organizacional integradora e parIcipaIva, que promove o 

trabalho de equipa e o desenvolvimento de um sistema de gestão, assente na 

descentralização do poder e no empowerment (Chiavenato , 2014). 

 Entendemos que o “(…) contexto organizacional deve funcionar como (…) uma 

p lataforma capaz de incenIvar e impuls ionar os ta lentos rumo à 

excelência.” (Chiavenato, 2014, pág.48) Ou seja, possuir capital humano que crie valor 
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não implica apenas possuir talento, é igualmente necessário trabalhar o meio 

envolvente e adaptá-lo, para que este se desenvolva e se impulsione. 

2.2. Gestão de talento: perspe4vas de gestão centradas nos interesses 

das empresas 

 Considerando a falta de clareza e de unanimidade para se desenvolver uma 

definição única e consensual acerca da gestão de talento, Lewis e Heckman (2006) 

tentaram sistemaIzar algumas das principais perspeIvas em que o conceito de gestão 

de talento surge geralmente implícito, distanciando-se das perspeIvas anteriormente 

propostas, assentes numa conceptualização do talento a parIr das competências. Na 

primeira visão idenIficada pelos autores, a Gestão de Talento surge como uma 

reprodução do modelo de Gestão de Recursos Humanos já existente, isto é  uma mera 

subsItuição desta úlIma designação, por uma outra mais contemporânea, em que as 

práIcas e estratégias de gestão de recursos humanos mantêm-se similares. 

DisInguindo-se somente pela forma mais ágil com que estes são executados. A 

segunda visão proposta, chama a atenção para o facto da Gestão de Talento surgir 

maioritariamente aliada a preocupações com o planeamento das sucessões, e na 

criação de um “diretório de talentos”, somente focado em dar resposta às 

necessidades das organizações. (Cascão, 2014).   

 Por fim, a terceira perspeIva considera que a gestão de talento surge como 

orientação maioritariamente focada para a gestão de pessoas, de uma forma mais 

genérica. Defende a ideia de que, todos os profissionais com elevado potencial e altos 

níveis de desempenho, devem ser devidamente atraídos, reIdos e desenvolvidos, 

independentemente da função que ocupam dentro da organização. (Burtet et al., 

2015) Nesta mesma linha de pensamento, Michaels et al. (2001), defendem ainda que 

todas as funções, sem exceção, devem ser ocupadas por profissionais altamente 

competentes, cuja classificação (profissional) deve provir de uma avaliação do próprio 

desempenho, ou seja, aqui o papel da Gestão de Talento é, não só, idenIficar os 

melhores profissionais, como também promover estratégias de desenvolvimento para 

os demais trabalhadores, com níveis de desempenho inferiores.  

 Collings e Mellahi (2009), insaIsfeitos com as três perspecIvas propostas por 

Lewis e Heckman (2006) propõem ainda uma quarta e úlIma perspeIva, que visa 
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enfaIzar a idenIficação de funções chave, “que tem (…) um impacto diferenciado na 

vantagem compeIIva da organização” (Cascão, 2014, p.151) . Ou seja, defendem a 

ideia de que, mais do que encontrar pessoas talentosas, o foco da GT, deve ser em 

primeira instância a idenIficação de posições-chave, e só posteriormente proceder à 

busca de pessoas altamente talentosas e com competências para integrar estas 

funções, desempenhado-as com êxito (Burtet et al., 2015). 

 Considerando o nosso objeto de estudo são algumas as questões sobre as quais 

nos debruçamos quando procuramos desenvolver uma análise sobre a gestão do 

talento, de entre as quais: que entendimento se tem sobre o conceito de talento? 

Quais são as práIcas e estratégias desenvolvidas para a gestão de talento? Qual é o 

papel dos gestores/líderes nesta estratégia? Quais são as competências valorizadas na 

gestão de talento?  

 Entendemos que o talento vai muito além da simples posse de conhecimento 

ou de um nível intelectual a cima da média. As dimensões que o caraterizam e que 

permitem idenIficá-lo são bem mais complexas, refere-se por um lado, a um conjunto 

de habilidades extraordinárias, que permitem a um indivíduo realizar uma 

determinada tarefa, com sucesso, e por outro lado, ao senImento de compromisso e 

moIvação desenvolvido pela própria organização e que se reflete em elevados níveis 

de desempenho (MarIns & Da Cruz, 2019).  

 Nas organizações, os profissionais com talento são geralmente aqueles que são 

mais produIvos, que adquirem conhecimentos com maior pronIdão, adaptam-se com  

alguma facilidade às mudança, sendo por vezes eles próprios, os principais 

impulsionadores dessa mudança. São indivíduos com altos níveis de desempenho, com 

um grande senIdo de compromisso para com a organização com a qual trabalham, 

capazes de mobilizar o seu potencial e conhecimento para a aquisição de resultados 

inovadores que colocam a organização em vantagem compeIIva no mercado 

internacional (MarIns & Da Cruz, 2019). 
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 2.3. A função de um gestor de talento: principais desafios e diretrizes  

 Abordar a gestão de talento como a nova linha estratégica da gestão de 

recursos humanos,  implica necessariamente uma análise à própria função do gestor 

de talento, também este com um novo formato, novos desafios e novas 

responsabilidades.  

Os gestores de talento são os novos“(…) líderes em transformação, 

focados em cultura digital, mobilidade, análise de dados, potencial de 

crescimento, estruturar e inovar, (…) com visão estratégica, domínio do negócio 

e capacidade de inspirar os demais.” (MarIns & Da Cruz, 2019, p.18) 

 É um facto que estamos a viver uma nova era, denominado num arIgo 

desenvolvido pelo Manpower Group (2016) como a Era do Potencial Humano, 

decorrente de uma série de mudanças que invadiram o mercado de trabalho, e que 

reconfiguram toda a estratégia de negócio, focada agora nos seus talentos e na 

vantagem compeIIva que estes lhes podem trazer.  

 Quando falamos de mudanças, referimo-nos sobretudo: i) a mutações 

demográficas isto é, com a diminuição da natalidade e o aumento do envelhecimento, 

os empregadores começaram a confrontar-se com dificuldades, ao nível da própria 

oferta de profissionais qualificados e com experiência, que revelam-se cada vez mais 

escassos; ii) as constantes inovações tecnológicas,“(…) has created shorter business 

cycles and compeIIon that is increasingly global” (ManpowerGroup, 2016, p. 8), 

gerando desafios ao nível da atualização daquelas que são as qualificações necessárias 

para o exercício das funções, pois uma vez que estão em constante mutação torna-se 

cada vez mais di�cil para os trabalhadores se manterem atualizados e dotados de 

habilidades essenciais para um desempenho eficaz das funções; iii) mudanças ao nível 

das próprias relações entre empregadores e empregados, na qual a anIga cultura 

laboral baseada na lealdade dá agora lugar a uma cultura transitória e desapegada, na 

qual as oportunidades e o salário são definidos pelas habilidades e as necessidades e 

expectaIvas dos colaboradores são diferentes, cada vez mais orientadas para uma 

lógica do “work-life balance” (MarIns & Cruz, 2019), na qual a ideia da procura de um 

trabalho vitalício é subsItuído pelo desejo de um equilíbrio entre a vida profissional e 
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pessoal, sendo esta úlIma cada vez mais valorizada, o que exige aos empregadores um 

olhar mais cuidadoso e orientado para um equilíbrio entre aquilo que são os interesses 

dos trabalhadores e os objeIvos da empresa. iv) Por fim, com as novas tecnologias 

surgem ainda transformações ao nível das próprias ferramentas de gestão de recursos 

humanos, que pretende-se que sejam cada vez mais sofisIcadas e transparentes, 

direcionadas para a idenIficação e retenção de talento, uma vez que os colaboradores 

e consumidores, exigem cada vez mais às empresas, transparência e minúcia nas 

informações fornecidas e no modo como estas são tratadas (ManpowerGroup, 2016). 

 Este novo cenário trouxe exigências sobretudo para os gestores de talento, cuja 

responsabilidade passou a ir para além das questões operaIvas, da estruturação 

organizacional ou da gestão de conflitos, assumindo também agora um papel no 

desenvolvimento individual dos trabalhadores na cultura organizacional, assim como 

também na própria estratégia de negócio, que pressupõem-se que esteja alinhada com 

a missão, valores, cultura e objeIvos do negócio (MarIns & Da Cruz, 2019).  

 Em algumas empresas, o talento é reconhecido como um recurso 

imprescindível e necessário, porém raramente com o devido reconhecimento, 

disInguindo-se nestas como um dos fatores que mais contribui para o crescimento do 

negócio, influenciando posiIvamente o posicionamento organizacional, em termos de 

mercado. É fundamental que os gestores se demonstrem capazes de desenvolver 

estratégias personalizadas, enquadradas no contexto empresarial capazes de atrair, 

reter e desenvolver trabalhadores, com níveis de desempenho superiores isto é, um 

gestor de talento tem agora a responsabilidade de desenvolver estratégias 

bidirecionais de promoção de talento com alcance ao nível interno (retenção e 

desenvolvimento de talento) e externo (atração de talento) (MarIns & Da Cruz, 2019).  

 A convivência mulIgeracional nas empresas também representa um verdadeiro 

desafio para as atuais agendas dos gestores de talento. Nas empresas coexistem três 

grupos geracionais, com expectaIvas e necessidades face trabalho disIntas — os baby 

boom, que remete para os trabalhadores que nasceram entre 1946 e 1964 e que estão 

atualmente no período de reforma ou de pré-reforma. A geração X, que são 

trabalhadores que nasceram entre 1965 e 1980 e estão numa fase de progressão de 

carreira, em que valorizam o reconhecimento do seu trabalho e o desenvolvimento 
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conInuo, preocupam-se com novas oportunidades de carreira e com a segurança no 

espaço laboral. Já a geração Y, ou também reconhecida como os millennials, são os 

colaboradores que nasceram entre 1981 e 2000, e que estão a iniciar o seu percurso 

profissional, tendem a apresentar-se como profissionais com elevados níveis de 

desempenho, mas em contraparIda com um nível igualmente elevado de carência 

emocional na medida em que, procuram constantemente a aprovação sobre o seu 

desempenho e sobre as suas decisões. Os colaboradores da geração millennials, 

possuem geralmente elevadas expectaIvas sobre possíveis promoções e aumentos 

salariais, são trabalhadores ambiciosos, abertos à mudança e com elevadas 

expectaIvas profissionais (planos de carreira e desenvolvimento). Por outro lado, estes 

indivíduos também revelam elevados níveis de rotaIvidade (MarIns & Da Cruz, 2019).  

  Neste senIdo, cabe ao gestor a capacidade de desenvolver estratégias eficazes 

para lidar com estas dissonâncias. Schuler et al (2019, pág.22) destaca alguns dos 

principais desafios enfrentados pelos gestores de talento: 

 1) Capacidade de atrair talento para algumas áreas, em que é necessário 

trabalhadores que revelam elevado potencial ou que possuem competências técnicas 

di�ceis de obter; 

 2) Reduzir talento excessivo, de forma a evitar os custos provenientes dos 

“gap”, entre o talento disponível e aquele que é realmente necessário; 

 3) Alinhar a localização das operações à localização do talento, cerIficando-se 

de que o talento disponível está localizado onde realmente é necessário; 

 4) Atrair talento a parIr de sistemas de recompensas com baixos custos. 

 Em suma, percebemos que o gestor de talento surge como alguém que está ao 

serviço da empresa e que mais do que atento à conciliação de interesses e 

necessidades entre trabalhadores e empresa, tal como proposto por Schuler et al 

(2019), deve também agora ser capaz de conciliar os interesses e necessidades entre 

trabalhadores de diferentes gerações, que são reveladores de diferentes aspirações e 

expectaIvas face o trabalho. Deve ser capaz de idenIficar, moIvar e invesIr no 

desenvolvimento dos trabalhadores, garanIndo ainda que há um alinhamento e 

 !  46



saIsfação entre os seus trabalhadores e as funções que executam, evitando assim 

possíveis perdas.  

 2.4. Prá4cas e estratégias de Gestão do Talento  

 Para a organização potenciar o seu capital humano, mobilizando para as suas 

equipas os melhores profissionais, em termos de desempenho, MarIns & Da Cruz, 

(2019) destacam quatro pilares fundamentais, a ter-se em consideração no momento 

de estruturação da estratégia de gestão do capital humano, são eles: atração, retenção, 

desenvolvimento e os smartsourcing.  

 A atração de talento, pressupõem atrair os melhores profissionais, o que 

implica um invesImento por parte da organização para fomentar e externalizar uma 

boa imagem da empresa, que deve surgir aliada a uma “cultura de desempenho”.  

A retenção de talento, sugere a necessidade de adotar práIcas que viabilizem 

manter os colaboradores compromeIdos com a organização, como por exemplo: “(…) 

sistemas de recompensa adequados, a promoção e desenvolvimento da carreira, a 

moIvação e a saIsfação do colaborador.” (MarIns & Da Cruz, 2019, pág.30). O 

desenvolvimento, que remonta para a necessidade de elaborarem ações formaIvas, 

como forma de promover o desenvolvimento conpnuo do seus profissionais e 

maximizar o compromisso e o desempenho. Por fim, devem igualmente ser Idos em 

consideração os smartsourcing, que são os trabalhadores temporários que 

desempenham as tarefas de forma eficaz e cujo talento é aproveitado pela empresa  a 

um custo mais reduzido, dado que não há um invesImento no seu crescimento 

(MarIns & Da Cruz, 2019). 

De um modo geral, “as organizações deverão fazer uma gestão do seu capital 

humano baseada em políIcas e práIcas de gestão de talento capazes de idenIficar, 

uIlizar, reter e desenvolver as suas pessoas que para além de moIvadas deverão 

senIr-se saIsfeitas e compromeIdas com os objeIvos e a cultura organizacional.” (Cit. 

por Ulrich, 2019, pág.21) Ulrich tem um discurso de compromisso ao mostrar uma 

visão mais compromeIda com as necessidades de ambas das partes: empregadores e 

talentos. 
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	 2.4.1 Ciclo de Talento: atração, desenvolvimento, retenção 

 Tal como referido anteriormente, Collings e Mellahi (2009) definem a gestão de 

talento como um conjunto de aIvidades e processos, que permitem idenIficar 

funções-chave dentro das organizações, que devem ser ocupadas por profissionais com 

elevado potencial. Neste domínio, o ciclo de gestão de talento configura-se como a 

estratégia mais eficiente e eficaz para atrair, reter e desenvolver os profissionais mais 

competentes, agregando valor à organização. Para além disso, estas ferramentas são  

uIlizadas no senIdo de garanIr o compromeImento e envolvimento dos seus 

membros, o que será possível através da produção de um sistema eficiente de 

compensações e bene�cios, capaz de moIvar, saIsfazer e valorizar os seus 

trabalhadores, evitando no futuro possíveis ciclos de turnover do talento (MarIns & Da 

Cruz, 2019). 

 A atração corresponde ao primeiro momento do processo de seleção e à 

primeira fase do ciclo de gestão de talento, reconhecemos que encaixar as pessoas 

certas nas funções certas consItui um dos primeiros e talvez um dos mais exigentes 

desafios que as organizações enfrentam, durante o ciclo de gestão de talento uma vez 

que, uma má seleção pode condicionar negaIvamente todas as outras etapas do 

processo. Neste senIdo, é importante desenvolver uma estratégia de atração eficaz, 

eficiente e conpnua, que se revele capaz de dar a conhecer a organização, construindo 

uma imagem apelaIva sobre a mesma enquanto empregadora no mercado, dada a 

influência direta sobre a capacidade de atração de candidatos, que pretende-se que 

sejam aqueles que revelam melhores competências (Tatoglu, 2017, cit. por Leitão). 

Num mercado de trabalho compeIIvo, os candidatos com elevado potencial  revelam 

maior interesse por organizações que oferecem - funções desafiantes, políIcas de 

recompensas interessantes e que garantem perspecIvas de progressão e 

desenvolvimento de carreira (Cit. por Kucherov & Zamulin, 2019).  

 Esta é uma fase do ciclo de gestão de talento que reporta para aquilo que 

chamaríamos de socialização organizacional, na qual as práIcas aqui desenvolvidas 

devem estar inImamente integradas na própria arquitetura organizacional, onde 

surgem os seguintes conceitos associados - employer branding; programas de estágios; 

feiras de emprego; recrutamento e seleção; entre outros. 
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 “O facto da empresa ser socialmente responsável é visto como 

um fator diferenciador e valorizado pelos potencias candidatos. 

Organizações transparentes e que respeitam o meio envolvente quer a 

nível ambiental, social e económico tendem a ser vistas como boas 

empresas para se trabalhar” (Magbool, Amran, NejaI & Jayaraman, 

2017, cit por. Leitão). 

 No que se refere ao employer branding, esta é reconhecida como uma 

estratégia fundamental e conInuamente necessária para garanIr a atraIvidade. É uma 

estratégia que deve ser criada desde o interior para o exterior das organizações, 

podendo surIr impacto quer ao nível dos seus membros internos, como também ao 

nível externo, no mercado de trabalho e no mercado de bens e serviços, aIngindo 

respeIvamente potenciais candidatos e clientes (Cardoso, 2017, cit. por Leitão). É 

sobretudo uma estratégia que viabiliza “(…) alcançar uma imagem corporaIva que 

capta a atenção e atrai os melhores talentos, (…) a fim de melhorar o posicionamento, 

a produIvidade e a rentabilidade” da organização (MarIns & Da Cruz, 2019, p.35). É 

ainda de salientar que esta é uma estratégia que deve ser desenvolvida a par de uma 

boa estratégia de comunicação que pode decorrer ao nível externo, através de canais 

oficiais (markeIng e publicidade), ou a parIr das mais recentes plataformas digitais 

(redes sociais, linkedin, etc). A estratégia de comunicação deve também ser 

desenvolvida ao nível interno, o que remete para uma comunicação de “corredor”, 

efeIvada entre os próprios colegas de trabalho e por vezes mais eficaz. 

 Os programas de estágios (curriculares, profissionais, de verão), a parIcipação 

em feiras de emprego e as parcerias com universidades, também consItuem algumas 

das práIcas mais uIlizadas, nos dias de hoje, para captar e idenIficar potenciais 

talentos. As práIcas de recrutamento e seleção, também permitem captar e idenIficar 

potenciais talentos para vagas em aberto, e contrariamente do que acontece no 

recrutamento tradicional, em que o foco é essencialmente dar resposta aos interesses 

da organização, aqui desenvolvem-se metodologias, que permitem dar um pouco mais 

a conhecer sobre a organização aos potenciais candidatos. E há ainda uma crescente 

preocupação em parIlhar, bene�cios e condições das quais os futuros colaboradores 
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podem beneficiar, ao se juntarem às suas equipas. O conceito de seleção é a etapa que 

se sucede ao recrutamento, e que tal como o nome indica, é o momento de avaliação e 

de seleção dos futuros candidatos. Este instrumento é fundamental para avaliar e 

idenIficar as competências que os candidatos possuem, recorrendo para esse efeito a 

entrevistas; assessment; testes psicotécnicos; técnicas de simulação, entre outras 

metodologias (MarIns & Da Cruz, 2019). 

 A retenção de talento é a fase que surge após a atração e visa garanIr o 

compromisso organizacional dos seus membros, de forma a evitar futuras perdas de 

invesImento e de capital humano. Corresponde a um conjunto de ações e práIcas 

desenvolvidas, no senIdo de garanIr a vinculação, o envolvimento e o 

compromeImento dos trabalhadores com a organização através do desenvolvimento 

de ações que viabilizam uma cultura de responsabilidade individual e o 

reconhecimento dos profissionais no local de trabalho. Atualmente, são diversas as 

práIcas uIlizados para a retenção do capital humano. Alguns autores especializados na 

área destacam as seguintes: compensações salariais compeIIvas; ambiente de 

trabalho saudável; clima organizacional que promova o envolvimento; trabalho 

desafiante; práIcas de flexibilização do trabalho e equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional; mecanismos de feedback; práIcas de comunicação constantes; e 

oportunidades de progressão de carreira e desenvolvimento conpnuo (Cit. por Bryant 

& Allen; Erickson; James & Mathew, 2019). 

 Todavia, mais do que simplesmente adotar práIcas para a retenção de talento, 

importa referir que a seleção das práIcas mais adequadas, varia de acordo com o 

contexto organizacional, expectaIvas e necessidades dos trabalhadores, sendo por 

esse moIvo necessário personalizar e readaptar as práIcas, de acordo com as próprias 

necessidades e expectaIvas individuais dos seus membros. Este é um trabalho de 

alinhamento entre os objeIvos da organização e as expectaIvas dos trabalhadores, 

que ao estarem em sintonia, geram no indivíduo um senImento de saIsfação, 

pertença e compromeImento organizacional, gerando resultados efeIvos para a 

organização, em termos de compeIIvidade e de resultados. Garante-se assim a 

retenção, e evitam-se igualmente possíveis perdas, não só de lucro monetário, mas 

também de talento (MarIns & Da Cruz, 2019). 
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 Como já referimos a gestão de talento não surge indissociável do contexto em 

que se insere. De tal modo que, diferentes organizações podem percepcionar o talento 

de formas disIntas. Mayer et al. (2014) sugerem a ideia de que organizações que vêem 

o talento como algo que não estável ou intrínseco aos indivíduos, encaram-no como 

um potencial passível de ser desenvolvido. Nestas organizações, as práIcas de 

desenvolvimento de talento revelam-se fundamentais, na medida em que reconhecem 

no desenvolvimento individual e na capacitação do capital humano, a melhor forma de 

preparar os trabalhadores para lidar com os desafios e contrariedades futuras.  

 O desenvolvimento do talento é a etapa que procede à atração e à retenção no 

ciclo de gestão de talento, remete para a conpnua necessidade de avaliar o 

alinhamento das competências disponíveis face às necessidades da organização, 

recorrendo para esse efeito a práIcas de desenvolvimento que permitem realizar os 

devidos ajustes, maximizando o potencial dos talentos, para dar resposta aos novos 

desafios. São diversas as práIcas que podem ser desenvolvidas, porém dada a 

recorrência com que surgem, os autores tendencialmente destacam as seguintes: 

elaboração de planos de sucessão, planos de carreira e planos de desenvolvimento; 

integração em projetos de intercâmbio com filiais e de mobilidade interna, parIcipação 

em estágios ou programas de desenvolvimento e ações formaIvas quer em grupo, 

quer individualmente, recorrendo para esse efeito a técnicas de coaching , mentoring ,  4 5

shadowing , formação online ou presencial e gamificação formaIva (MarIns & Da 6

Cruz, 2019). 

 Para além disto, quando falamos do desenvolvimento de talento, surgem-lhe 

ainda associados os seguintes conceitos - avaliação/gestão de desempenho e liderança. 

 É uma metodologia recorrentemente uIlizada nas organizações para maximizar o potencial individual e 4

pessoal dos seus trabalhadores. Inclui uma série de sessões entre o coach (profissional cerIficado e 
especializado) e o coachee (colaborador em desenvolvimento). 

 Formação executada em empresas por trabalhadores mais experientes que ao possuirem uma 5

formação especializada tornam-se responsáveis por transmiIr, com base na sua experiência profissional, 
conhecimentos essenciais aos colaboradores mais novos. Este ao contrário do que acontece no 
coaching, não se segue um plano de conteúdos lecionados ou de tempo de formação.  

 É uma formação mais informal, que decorre no próprio local de trabalho, na qual um novo 6

trabalhadores acompanha um outro especialista profissional, durante um certo período de tempo de 
modo a observar e apreender com aquilo que é desenvolvido diariamente no posto de trabalho, sem 
que tenha que seguir uma linha formal de aprendizagem. 
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Quando falamos do conceito de liderança, subjacente ao desenvolvimento de talentos, 

referimo-nos à importância que os líderes representam para o desenvolvimento dos 

trabalhadores dentro das organizações, uma vez que são estes os responsáveis por 

fornecer as condições necessárias para que os trabalhadores sintam que lhes é dada a 

oportunidade de se desenvolverem. No entanto quando aqui falamos de líderes, não 

nos referimos apenas a cargos administraIvos, mas a todos os profissionais que tem ao 

seu encargo uma equipa para gerir. 

 A avaliação de desempenho “é uma apreciação sistemáIca do desempenho de 

cada pessoa, ou de uma equipa, em função das aIvidades que desenvolve, das metas e 

dos resultados a serem alcançados (…).” (Chiavenato,2014, p.209). Esta é uma 

ferramenta que se tem revelado fundamental para a atual gestão de talentos, na 

medida em que permite avaliar quais os objeIvos aIngidos e quais as competências 

necessárias para os aIngir. Permite efetuar uma avaliação e gestão sistemáIca do 

rendimento, da moIvação e do desempenho dos trabalhadores, idenIficando 

potenciais dissonâncias ou carências formaIvas, mobilizando os mecanismos 

necessários a fim de melhorar os resultados. Esta é uma ferramenta que deve ir para 

além de uma simples reunião anual de calibração de desempenho. Deve ser uIlizada 

no senIdo de permiIr aos trabalhadores e lideres uma reflexão e ponderação  sobre os  

aspetos posiIvos e negaIvos de desempenho, tomando-se consciência do progressos, 

das dimensões em que progrediram e aquelas que ainda devem ser desenvolvidas, por 

meio da formação (MarIns & Da Cruz, 2019). 

 Em síntese, e tal como tem sido demonstrado até este ponto, a conceção de 

Gestão de Recursos Humanos, sofreu grandes alterações no espaço cronológico, 

assumindo diferentes configurações adaptadas àquilo que são os desafios e as 

necessidades nas empresas à época. Neste senIdo e para clarificar aquilo que até aqui 

tem sido abordado, propomos  na tabela nº 3 uma breve síntese comparaIva entre 

dois modelos disIntos, que são possíveis de aplicar na Gestão de Recursos Humanos 

de uma empresa, um mais operaIvo e outro mais estratégico. 
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Tabela nº3 - Síntese comparaIva entre o modelo operaIvo de Gestão AdministraIva 

de Recursos Humanos e o modelo estratégico de Gestão de Talento 

Fonte: autora (baseado nas propostas concetuais) 
  

3. O conceito de competências 

 O conceito de competências é relaIvamente recente no domínio da sociologia 

das Organizações, do Trabalho e das Empresas, cujo desenvolvimento teve origem em 

meados dos anos 80 do século XX, como resposta às transformações laborais e 

empresariais que ocorreram na época. É um conceito que surge como resposta às 

flutuações constantes vividas nos sistemas organizacionais e do trabalho e que de 

algum modo caracterizam a atualidade (Cit. por, Dadoy, 2004). 

 Este é um conceito que ganhou representaIvidade num período marcado pelo 

aparecimento de novas profissões e o consequente desaparecimento de outras, as 

relações contratuais eram instáveis e flutuantes e no mercado de trabalho as 

qualificações e competências revelavam-se escassas. É neste senIdo que surgem as 

Gestão Administra4va de Recursos Humanos Gestão de Talento

As pessoas como recursos produIvos, 
orientados para lucro 

As pessoas enquanto recurso valioso, provedor de 
altos níveis de desempenho, com competências-chave 

para organização 

Era industrial Era do potencial humano

Gestão padronizada, uniforme, administraIva e 

operacional - modelo de gestão mecanizado  

(centralizado na produIvidade)

Gestão segmentada, individualizada e personalizada - 
modelo de gestão orgânico (centralizado nas pessoas)

PolíIcas e práIcas não formalizadas - 

hierárquicas

PolíIcas e práIcas abertas, justas, formalizadas e 
estratégicas - processual

Universalista e uIlitário Estratégico e desenvolvemenIsta 

Recrutamento externo e com foco nos 
interesses organizacionais. 

Recrutamento interno e externo, mais sofisIcado, 
assente na busca sistemáIca de funções-chave, que 

contribuem para a vantagem compeIIva da 
organização. 

PráIcas essencialmente operaIvas e 
administraIvas.

Sistemas de compensações e bene�cios, 
transparentes, justas e moIvadores, que viabilizam 

recompensar altos desempenhos.  
Condições e ambiente de trabalho agradáveis; 
flexibilidade dos horários de trabalho, trabalho 

desafiador. 

Trabalho isolado e pouco parIcipaIvo 
Cultura organizacional comunicaIva, parIcipaIva, 
acolhedora, empreendedora, atraIva (employer 

branding)
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primeiras problemaIzações acerca do conceito dentro da sociologia, encarando-o 

como um sucessor histórico e teórico do conceito de qualificação e não como uma 

mera subsItuição do termo. As competências remetem para uma nova forma de 

interpretar e encarar a realidade, que de alguma forma acompanha a mudança 

económica e tecnológica vivida nas úlImas décadas (Parente, 2004), resultado da 

intensificação das tecnologias da informação e da comunicação.  

 Segundo Stroobants (1999) a abordagem acerca das competências não surge 

com a finalidade de colocar em causa ou gerar reforma nas conceptualizações 

sociológicas sobre a qualificação, pois as propostas de análise e definição do conceito 

derivam da mesma natureza - a aIvidade laboral, alterando-se apenas os critérios 

formais de avaliação isto é, ultrapassam-se os critérios formais e rigorosos de 

apreciação provenientes somente de classificações profissionais e/ou de cerIficações 

escolares e estabelecem-se novos critérios que permitem definir uma separação clara 

entre aquilo que é “estar qualificado” para uma dada função e aquilo que é o nível de 

“qualificação do trabalhador”. 

 A inexistência de um entendimento consensual e unanime acerca das 

competências é percepvel, uma vez que representa um termo bastante amplo e 

divergente, com propostas conceptuais que emergem das mais diversas áreas do saber 

cienIfico, desde- Sociologia das Organizações e do Trabalho, a Gestão dos Recursos 

Humanos, a Psicologia, entre outras. Este é um termo heurísIco e interdisciplinar que 

traz consigo algumas limitações, nomeadamente no que se refere à definição das 

principais fronteiras limítrofes do termo, assim como as conotações concretas que lhes 

estão subjacentes. 

 No entanto, no que se refere às abordagens sociológicas existem dois aspetos 

consensuais que se manifestam sobre as diferentes propostas: (1) primeiramente as 

competências apenas se manifestam dentro do campo de trabalho, na qual se 

caraterizam como “competências em uso”. Isto é são conhecimentos cogniIvos que 

são colocados em práIca em contexto laboral. (2) Para além disso as “práIcas 

cogniIvas dos trabalhadores”, integram aquilo que são as competências e que não 

devem ser confundidas com cerIficações e formações profissionais e/ou escolares 

formalizadas (Malglaive, 2004, cit por. Parente). 
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 As competências podem ser definidas como o “(…) resultado da relação 

estabelecida entre as práIcas e as capacidades cogniIvas dos sujeitos e o seu 

reconhecimento numa dada situação de trabalho, determinada por condicionalismo de 

ordem organizacional e gesIonária. (…) As competências reportam para a capacidade 

de combinar e fazer uso dos recursos internos e externos, concreIzando-se desta 

forma em saberes em uso.” (Parente, 2004, pág.302). Por outras palavras, remetem 

para a combinação entre a vontade dos trabalhadores de aplicarem os saberes que 

detém, mobilizando-os em competências e as condições “organizacionais e 

gesIonárias” criadas, que possibilitam que estas se manifestem e se concreIzem 

dentro de uma organização ou empresa (Parente, 2004). 

 A obra “Gestão e Desenvolvimento de Competências” - (2006) de Mário CeiIl 

esboça uma análise detalhada sobre algumas propostas conceptuais acerca do 

conceito de competências, inserindo-o no domínio da Gestão dos Recursos Humanos e 

da Psicologia. Na sua abordagem o autor destaca quatro perspecIvas centrais sobre as 

competências, na qual podem ser descritas como: (1) atribuições, (2) qualificações, (3) 

caracterísIcas pessoais e  (4) comportamentos. 

 No que se refere às abordagens das competências enquanto atribuições, 

considera que estas são adquiridas de forma externa aos indivíduos. As competências “ 

(…) são consideradas prerrogaIvas que determinadas pessoas podem (ou devem) usar 

e que são inerentes ao exercício de determinados cargos, funções ou 

responsabilidades” (CeiIl, 2006, p.24). Surgem associadas a conhecimentos 

obrigatórios para o exercício de uma dada função ou seja, uma vez que os indivíduos 

ocupam um cargo, existem funções e responsabilidades a ter por inerência (CeiIl, 

2006). 

 RelaIvamente às perspeIvas das competências como qualificações, o termo 

surge como “(…) um conjunto de saberes ou de domínios de execução técnica que as 

pessoas podem adquirir, seja por via do sistema formal de ensino, seja por via da 

formação profissional (…)” ou até pela própria experiência pessoal (CeiIl, 2006, p.25). 

Neste senIdo, dizemos que uma pessoa está qualificada para o desempenho de uma 

dada função quando esta possui um conjunto de formações reconhecidas e 

formalizadas, que validam e cerIficam a qualidade do seu desempenho. Nesta 
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perspecIva e à semelhança da anterior, as competências também provém de agentes 

externos aos indivíduos, não sendo por isso uma caracterísIca intrínseca.  

 Segundo esta perspecIva as competências são encaradas como independentes 

do desempenho na medida em que, os indivíduos podem possuir as competências 

necessárias para o exercício de uma função. Contudo, isto não significa que o seu 

desempenho seja o esperado, face aquilo que é expectável para aquela função ou seja, 

o grau de qualificação académica que um indivíduo possui não significa que o seu 

desempenho seja equivalente (CeiIl, 2006). Segundo CeiIl, as abordagens das 

competências enquanto caracterísIcas pessoais, são dentro das propostas das 

competências as mais amplamente difundidas e bem aceites ao nível da sua 

consistência e coerência teórica. Na qual disInguem-se alguns autores emblemáIcos 

como: McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spencer & Spencer (1993). 

 McClelland (1973) define o conceito de competência como uma caracterísIca 

intra-pessoal de um indivíduo, sendo que esta caracterísIca pode estar relacionada 

com uma elevada performance na realização de uma dada tarefa ou situação. Ou seja, 

as competências referem-se a um conjunto de capacidades diferenciais que os 

indivíduos possuem e que são mobilizadas em situações específicas e necessárias, 

refleIndo-se em resultados específicos. Este conceito designam talento, como um algo 

natural de uma pessoa que pode ser aprimorado com habilidades e demonstrado na 

práIca. 

 Boyatzis (1982) à semelhança da proposta anterior também encarou as 

competências como “uma caracterísIca intrínseca de uma pessoa que resulta em 

efeIva ou superior performance na realização de uma aIvidade “ (Boyatzis, 1982, p.

21). Porém na sua abordagem foi ainda mais longe, procurando demonstrar a forma 

através do qual é possível idenIficar estas mesmas caracterísIcas diferenciadoras. 

Concluindo que não é apenas um fator que determina um indivíduo de alta 

performance, mas sim múlIplos fatores que interligados entre si conduzem a esta 

diferenciação, nomeadamente: qualidades pessoais, moIvações, experiência, 

caracterísIcas comportamentais, evidenciados em contextos específicos.  

 No seguimento das conceções apresentadas surge ainda Spencer & Spencer 

(1993), definindo o conceito como uma “(…) caracterísIca intrínseca aos indivíduos 
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que apresenta uma relação de causalidade com critérios de referência de efeIva e 

superior performance, numa dada situação.” (Cit. por Spencer & Spencer, 2006). 

 Por fim, no que remete às perspeIvas das competências enquanto 

comportamentos, aquilo que realmente importa não são as caracterísIcas pessoais 

que os indivíduos possuem, que os diferenciam e que se refletem num potencial bom 

desempenho numa dada função. Aquilo que aqui importa é a capacidade de aplicar as 

suas caracterísIcas em situações práIcas. Assim podemos dizer “(…) que a pessoa tem 

possivelmente a capacidade e o potencial para desempenhar bem determinadas 

aIvidades, contudo não tem as competências necessárias” (CeiIl, 2006, p.34). E se 

relacionarmos isto com aquilo que é a estratégia de gestão de talento concluímos que 

para procedermos à idenIficação de potenciais talentos, aquilo que importa observar 

não são as competências que os indivíduos possuem, mas sim a manifestação de 

competências específicas e a sua aplicação em situações práIcas. Entendemos que as 

competências são essenciais no processo de idenIficação de talento na medida em 

que “quando o fazemos” estamos a analisar o alinhamento entre as competências que 

são expectáveis para o desempenho de uma dada função e as competências que os 

indivíduos são capazes de manifestar na práIca.  

Capítulo II | O estágio e a inves4gação: diálogos de uma estratégia 

metodológica de inves4gação 

1. A empresa acolhedora do estágio  7

 A enIdade acolhedora para a realização do meu estágio na área da Gestão de 

Recursos Humanos foi uma empresa mulInacional da indústria automóvel, localizada 

na zona norte do país. O estágio realizou-se na Direção de Relações Humanas da 

empresa, mais especificamente, com maior intervenção junto do departamento de - 

Gestão de Talento e Formação. Este estágio curricular teve uma duração de 500 horas 

úteis, compreendidas entre o dia 04 de Novembro de 2019 e 29 de Fevereiro de 2020.   

 A apresentação da empresa segue de perto o discurso insItucional sobre a mesma que versa em várias 7

fontes da empresa que me abstenho de citar nominalmente para garanIr o sigilo da idenIdade. 
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 No que se refere à caracterização da empresa, procuramos essencialmente 

caraterizar o tecido empresarial, mesmo que numa dimensão mais micro, uma vez que 

permite dar a conhecer um pouco mais a dinâmica corporaIva e as dimensões 

privilegiadas pela empresa, uma vez que e tal como afirma MarIns & DaCruz (2019) 

todas as estratégias e processos devem ser analisados e enquadrados, considerando o 

contexto empresarial em que se inserem, dado que cada contexto é um contexto, e 

não seria sensato da nossa parte fazer uma mera transferência e agregação de análises 

pré-existentes, sem conhecer o próprio contexto empresarial e as suas 

parIcularidades. É ainda de ressaltar que, para a caracterização e a pedido da própria, 

a empresa não será idenIficada ao longo do trabalho, de modo a garanIr a sua 

salvaguarda, sendo apenas elaborada uma caracterização genérica, com as 

informações basilares que permitem contextualizar a organização de modo a integrar 

as temáIcas da gestão de talento em análise e possibilitar uma melhor compreensão 

das aIvidades  desenvolvidas no estágio. 

 A empresa acolhedora é uma filial de um grupo mulInacional, fundado em 

1871 e sediado na Alemanha. E desenvolve a sua aIvidade há mais de 30 anos, ligada à 

produção, desenvolvimento e comercialização de peças para veículos automóveis de 

passageiros, veículos comerciais, motos e bicicletas. Desde a sua fundação no território 

luso, o seu crescimento tem-se revelado notório, uma vez que atualmente configura-se 

como uma das cinco maiores fornecedoras da indústria automobilísIca à escala 

mundial. 

 Esta é uma empresa, fruto de um projeto de reestruturação das anIgas 

instalações de uma fábrica de pneumáIcos em Portugal, que decorreu em meados dos 

anos 90 do século passado e que ao ser adquirida pela sede mulInacional do Grupo, 

em 1989,  transformou-a numa das 21 unidades do Grupo e a primeira em Portugal. 

 Em Portugal, a mulInacional está sobretudo centralizada na zona norte do país, 

na qual conta com a presença várias unidades nomeadamente  a unidade em que 

desenvolvi o meu estágio. Para além destas unidades fabris, existem outras na região 

sul do país,  Em termos globais, atualmente, o Grupo conta com fábricas localizadas em 

cerca de 56 países, com maior incidência, na Europa, América do Norte e Ásia, 

revelando-se na atualidade um dos maiores exportadores da indústria automóvel  à 
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escala mundial.  (Plataforma Intranet , 2019)  8

 Em termos de produIvidade, a evolução da empresa ao longo destes 30 anos é 

notória, evoluindo de uma produção média diária de 5000 peças, em 1990. Para uma 

produção média diária atual de 56 000 peças, cerca de onze vezes mais da produção 

inicial, o que de alguma forma reflete a sua importância e dominância em termos de 

mercado, tendo ainda em consideração que mais de 98% da produção desIna-se à 

exportação, reconhecendo-se como um dos cinco maiores fornecedores mundiais da 

indústria automóvel. 

Em termos da políIca da empresa, a sua visão remete para por aquilo que 

denominam como - “Ser Líder”, e ser líder não só no mercado, mas também ao nível 

corporaIvo e dos seus processos, sendo que para isso consideram que é necessário: 

(1) ser-se eficiente; (2) ser-se capaz de inovar e de antecipar as necessidades dos seus 

clientes; (3) desenvolver produtos de alta tecnologia e de elevada qualidade; (4) 

promover a excelência de conhecimentos e de processos; (5) e criar valor de forma 

rentável e sustentável. (Plataforma Intranet, 2019) 

No que se refere à sua Missão, a empresa destaca as seguintes dimensões: 

criação de valor, de forma sustentada e socialmente responsável; confiança nos seus 

clientes a pela qualidade e alta tecnologia dos produtos e serviços que oferecem; a 

formação e o desenvolvimento conpnuo, como forma de alcançar a eficiência, a 

qualidade, a flexibilidade e a inovação; moIvação e a excelência dos seus 

colaboradores, recompensando o bom desempenho, e criando condições necessárias 

para a melhoria conpnua, garanIndo a igualdade de acesso às oportunidades. 

A Missão estabelecida pela corporação, sustenta-se sobre os próprios Valores 

estabelecidos pelo grupo mulInacional, e que são igualmente parIlhados pela 

empresa em que desenvolvi o estágio. Estes valores, pressupõem que toda a estrutura 

e cultura corporaIva, se suportem em torno daquilo que consideram ser os valores 

básicos e fundamentais, pela qual os colaboradores devem guiar-se nos seus 

comportamentos. Os valores pela qual se sustentam são: confiança ; paixão ; Liberdade 

;  Uns pelos outros - procuram construir uma rede corporaIva, suficientemente forte, 

empenhada na excelência da sua aIvidade e na comunicação interna, através de 

 Plataforma Intranet - corresponde à plataforma online disponibilizada pela empresa, e a base de 8

consulta das informações aqui apresentadas. 
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equipas mulIdisciplinares e do respeito pelo próximo, valorizando sempre o contributo 

individual (Plataforma Intranet, 2019). 

É ainda de ressalvar que defendem a premissa, de que nenhum destes valores 

se sobrepõem sobre os restantes, todos são igualmente importantes e é a parIr da sua 

aplicabilidade conjunta, que se torna possível aIngir o sucesso sustentável (Plataforma 

Intranet, 2012). 

Figura nº2 -  Nuvem de palavras que representam a cultura corporaIva da empresa 

Fonte: autora (baseado nas informações disponíveis nos documentos da empresa) 

Com cerca de 2500 trabalhadores, está estruturada sobre diferentes áreas de 

aIvidade , divididas entre - a administração financeira e a administração industrial. E 9

em cada uma destas divisões surgem departamentos especializados aqui não 

idenIficados por moIvos de sigilo, cada um deles dirigido por um diretor responsável e 

chefes de departamentos. 

 Para uma melhor clareza do que aqui está descrito, consultar a ilustração 3, referente ao organigrama 9

geral da empresa.
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Figura nº3 - Organigrama geral da empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Fonte: autora (informações recolhidas nos documentos disponibilizados pela empresa) 
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	 Após uma esquemaIzação generalizada sobre a estrutura pela qual a empresa 

está organizada, concentramos agora o nosso foco sobre a Direção de Relações 

Humanas, mais especificamente sobre o departamento de Gestão de Talento e 

Formação, uma vez que corresponde à área em que desenvolvi o meu estágio e aquela 

onde vão incidir as nossas futuras análises.  

 No discurso insItucional da empresa, os trabalhadores consItuem o seu aIvo 

mais valioso, encarando-os como pessoas que agregam em si qualificações e 

competências fundamentais, que devem ser canalizadas e desenvolvidas de modo a 

fomentar a criação de valor.  

Neste senIdo, cabe à Direção de Relações Humanas, a responsabilidade de 

prestar apoio e disponibilizar os mecanismos necessários, para que estes desenvolvam 

e tenham oportunidade progredir em termos de carreira. A Direção de Relações 

Humanas é composta por cinco áreas essenciais, com funcionalidades disIntas, tal 

como se pode observar na figura 4: 

 A Gestão de Compensações e Benercios, que é uma área que desenvolve um 

papel abrangente e transversal e que tal como a própria designação indica, está 

encarregue de tudo aquilo que são os bene�cios e as compensações na empresa e os 

seus respeIvos processos. É uma área que está encarregue de tudo aquilo que se 

relaciona com os programas, políIcas pensionais e atribuição de bene�cios, atuando 

de uma forma abrangente e cooperaIva com outras áreas do departamento para 

desenvolver a sua própria aIvidade. Para além dos bene�cios, é ainda responsável 

pelas políIcas e programas de compensações, o que depende, e tal como referido a 

cima de um trabalho cooperaIvo com o departamento de Gestão Operacional, no 

âmbito da gestão e revisão anual da evolução salarial das categorias dos diferentes 

colaboradores, em função dos registos de faltas. Por fim, destacam-se ainda as 

responsabilidades ao nível da gestão contratual e proteção de dados (compliance).  

A Gestão da Cultura Organizacional, está responsável por desenvolver toda a 

comunicação interna da empresa, que passa pela comunicação entre a DRH e os 

trabalhadores e o reportar de necessidades e ocorrências à administração. Esta é uma 

comunicação que segue uma estratégia, que promove uma cultura de transparência, 

proximidade e comunicação com os seus colaboradores. Fomenta o reconhecimento e 

o envolvimento, através do desenvolvimento de várias sessões e aIvidades de 
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reconhecimento e de premiação dos melhores desempenhos. E está também 

encarregue da execução e gestão das aIvidades de responsabilidade social, 

desporIvas e sócio-culturais, para a promoção e divulgação da imagem corporaIva, 

que trabalha pela preocupação com o bem-estar dos seus membros e a saIsfação seus 

clientes, sem esquecer do papel que desempenha na sociedade.  

Para além disso, existem outras tarefas que aqui são desenvolvidas e que 

passam pela - gestão da plataforma intranet; gestão dos serviços de restauração e café; 

elaboração de panfletos e cartazes de avisos; cartões dos colaboradores; aniversário de 

natal; entrega de brindes; kit de nascimento; entrega de vales de educação no inicio do 

período escolar, de modo a ajudar na compra dos materiais escolares; exposições, 

entre outras aIvidades. Estas são algumas das funções executadas pelo departamento 

e que de alguma forma consItuem um meio para recompensar os seus colaboradores, 

pelo trabalho que executam diariamente e por outras iniciaIvas que vão para além das 

exigências das suas funções diárias. 

A Gestão Operacional, carateriza-se como uma área transversal, cuja operação 

acompanha e atua sobre as dimensões das restantes áreas do departamento. Esta área 

está presente desde o momento que antecede à entrada de um novo colaborador, 

encarregando-se do levantamento de necessidades de recrutamento e na posterior 

atração, na qual atua de forma cooperaIva com o departamento da Gestão da Cultura 

Organizacional, sobre a estratégia de employer branding. É ainda responsável numa 

fase posterior, pelo processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores e o 

seu respeIvo acolhimento e integração, dividindo está úlIma responsabilidade com o 

departamento de Gestão de Talento e Formação. De um modo geral, a gestão 

operacional, desempenha um papel estratégico e aIvo sobre os vários processos e 

ferramentas do RH, acompanhando processos como: trabalho temporário, estágios, 

descrição e análise de funções, planos de sucessão de carreira, avaliação de 

desempenho shopfloor, matrizes de subsItuição, entrevistas de feedback e renovação 

contratual.  

A Gestão de Talento e Formação, remete para a área em que desenvolvi o meu 

estágio e que é responsável pela organização, execução e monitorização do plano anual 

de formação e por todos os processos que isto implica, nomeadamente: diagnósIco de 

necessidades de formação, junto das áreas clientes; processo formaIvo e qualificação 
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inicial e conpnua (matrizes de qualificação); realização e acompanhamento das ações 

de formação internas e externas; avaliação de formação e auditoria dos processos 

formaIvos. Para além das dimensões referidas, esta área é ainda responsável pela 

organização e gestão de programas específicos de desenvolvimento, pela a avaliação 

de desempenho dos colaboradores fixos, pelo planeamento de sucessão e carreira e 

pelas estratégias e programas de gestão de talento. 

Por fim, o departamento de Gestão de Remunerações, corresponde a uma área 

outsourcing do DRH, que desenvolve uma atuação mais operaIva no desempenho de 

funções-chave, no domínio do processamento salarial e gestão de dados. 

Figura nº4 - Organigrama da Direção de Relações Humanos da empresa 
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2. A4vidades desenvolvidas em contexto de estágio  

 Este estágio curricular surgiu por várias razões, de entre as quais destacamos a 

possibilidade de aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo de quatro 

anos de formação académica - Licenciatura e Mestrado em Sociologia - com um 

contacto direto com o contexto profissional, mais especificamente com a Direção de 

Relações Humanas da empresa acolhedora. Esta experiência foi igualmente importante 

ao nível do desenvolvimento pessoal, na medida em que permiIu a aquisição de novos 

conhecimentos e práIcas de trabalho e a melhoria da capacidade de comunicação e de 

resolução de problemas. De um modo geral, este estágio configurou-se num 

verdadeiro desafio tanto ao nível académico, como também ao nível profissional e 

pessoal, cujo resultado se traduz numa progressão e desenvolvimento em cada uma 

destas dimensões.  

 A preferência pela área da Gestão de Recursos Humanos surgiu a parIr de um 

interesse pessoal, durante a formação académica, pela área da Sociologia das 

Organizações e do Trabalho, com principal enfoque na área da Organização e Gestão de 

Pessoas, revelando-se uma óIma oportunidade para aprofundar e adquirir novos 

conhecimentos e técnicas na óIca da GRH, reveladora também da diversidade de 

conhecimentos e da capacidade de polivalência dos sociólogos e da Sociologia. Ainda 

como fator de moIvação de escolha, destaco o próprio contexto histórico, em que a 

função da Gestão de Recursos Humanos só recentemente se configurou como domínio 

de integração e reconhecimento dos sociólogos principalmente no contexto 

empresarial. Perante a crescente representaIvidade, reconhecimento e procura dos 

sociólogos nas empresas, surgiu a minha preferência. 

 A possibilidade de realizar este estágio parIu de uma proposta da orientadora 

insItucional, suportada com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

que inicialmente ficou responsável por estabelecer uma ponte de ligação com a 

organização, de modo a elaborar e definir o protocolo, ao qual justei a minha proposta 

de trabalho. Uma vez alinhadas as diretrizes primárias, realizou-se uma primeira 

entrevista com a empresa em questão, com a finalidade de realizar uma primeira 

avaliação e levantamento de expectaIvas, objeIvos e principais áreas de interesse em 

trabalhar, no domínio da Gestão de Recursos Humanos, na qual me foi proposto, de 
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acordo com os meus interesses e as necessidades da própria empresa, a minha 

integração no departamento de Gestão de Talento e Formação (GTF). 

 No que se refere à temáIca escolhida para este trabalho, foi definida de acordo 

com as próprias necessidades destacadas pela empresa, que apontavam para uma 

melhoria dos processos formaIvos. Neste senIdo, e uma vez que foi conferida a 

oportunidade de apresentar uma proposta de trabalho, em que poderia agregar, em 

simultâneo, as problemáIcas expostas pela empresa e o interesse pessoal, propus 

desenvolver uma análise parIndo da concepção de Gestão de Talento, que 

nomeadamente corresponde à estratégia pela qual a políIca e os processos do RH da 

empresa estão orientados, e parIr daqui analisar os próprios instrumentos e 

processos, propondo possíveis melhorias. 

 Logo no início do estágio algumas tarefas foram prontamente previstas, de 

modo a cumprir com aquilo que estava definido no protocolo e com o próprio objeto 

em estudo, nomeadamente: (a) prestar apoio no desenvolvimento do ciclo anual das 

aIvidades de formação; (b) promover melhorias no domínio da organização 

administraIva na área da Gestão de Talento e Formação; (c) apoiar na eliminação de 

documentação em formato de papel; (d) e prestar apoio nas aIvidades desenvolvidas 

pelo departamento.  

 O estágio  iniciou-se com algumas formações obrigatórias, isto é uma formação 

de Higiene e Segurança no Trabalho, em que foram transmiIdas algumas 

recomendações a seguir em casos de emergência, como por exemplo: acidentes, 

incêndios, derrames, entre outros riscos. Ocorreu ainda uma breve apresentação e 

explicação de um conjunto de normas e procedimentos estabelecidos pela empresa, 

de modo a evitar possíveis acidentes de trabalho. De seguida, fui integrada no 

Departamento da Direção de Relações Humanas, onde fui recebida por um dos 

técnicos da área, para a realização de uma breve receção e apresentação da empresa, 

assim como os seus valores, visão, missão, áreas de negócio, e objeIvos de trabalho, 

mais tarde fui direcionada para a orientadora de estágio interna, que ficou responsável 

por apresentar-me todo departamento de RH, assim como também apresentar-me aos 

restantes colegas da área da GTF. É ainda de salientar que durante este período deram-

me a oportunidade de parIcipar com um grupo em formação, numa visita guiada pela 
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fábrica, de modo a conhecer os diferentes espaços da organização e as suas respeIvas 

finalidades, assim como o próprio processo produIvo. Toda esta fase inicial, remete 

para aquilo que designam como a etapa de integração e acolhimento. 

 Após o período de integração e de formação inicial, realizaram-se algumas 

outras formações em contexto de trabalho, aquilo que denominam como formação on- 

job. A finalidade destas formações seria explicar todas as tarefas, que me seriam 

encarregues e os seus respeIvos procedimentos, assim como o próprio 

funcionamento, de forma generalizada, das áreas que integram o departamento e em 

específico a área da Gestão de Talento e Formação, assim como o respeIvo Ciclo Anual 

de Formação. 

Definidas e atribuídas, as principais tarefas a realizar ao longo do estágio e a 

respeIva exposição dos procedimentos necessários, iniciei o exercício das minhas 

funções, cujas tarefas foram progressivamente desenvolvidas à medida que ia tomando 

conhecimento e práIca sobre os processos, sempre sob a supervisão e orientação dos 

técnicos responsáveis no departamento da GTF. As tarefas executadas remetem para a 

seguinte ordem de trabalhos: receção, tratamento e arquivo das fichas de avaliação de 

reação da formação, cuja finalidade prende-se com a avaliação do impacto imediato 

das ações de formação. As avaliações de reação, são efetuadas no final de cada 

formação e tem como objeIvo obter o feedback dos formandos relaIvamente à 

metodologia, organização, conteúdos lecionados e desempenho do formador.  

Ainda no âmbito destas aIvidades, realizei a receção, tratamento e arquivo das 

fichas de avaliação de eficácia, que à diferença do que se verifica nas avaliações de 

reação, têm em vista a avaliação do impacto da formação, 3 meses após a sua 

realização, de modo a perceber o seu impacto efeIvo no contexto de trabalho. 

Podemos ainda destacar, a emissão de cerIficados de formação, aprovados e 

regulados pela DGERT , e a sua entrega aos formandos, após o término da formação 10

por via pessoal, e-mail ou por correio interno. 

 Elaborei e digitalizei Dossiers Técnico-Pedagógicos (DTP), que contemplam a 

documentação necessária para garanIr o controlo da execução das ações de formação, 

sendo este consItuído pelos seguintes documentos: lista de presenças, ficha de 

 A Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho é o orgão responsável por conferir 10

cerIficação às enIdades formaIvas. 
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sumários, avaliação de reação (relatório do formando e do formador), avaliação da 

aprendizagem na formação (relatório do formador), avaliação da eficácia da formação 

(relatório do formando e chefia direta) e idenIficação do formador. Para além destas, é 

ainda possível conter num DTP, documentações complementares, tais como - ficha de 

curso, plano de sessão, cronograma, ficha de ocorrência, comprovaIvo de entrega e 

receção de cerIficado e documentação. 

Por fim, realizei ainda tarefas ligadas à preparação e auditoria das salas de 

formação, na qual Inha a responsabilidade de preparar e garanIr a existência de todos 

os materiais necessários para a execução da formação e no seu termino, proceder a 

uma auditoria das salas, de modo a fazer a recolha de todos os materiais e garanIr que 

nada estava em falta. Prestei apoio na elaboração do inventário dos recursos 

pedagógicos de formação e auditoria dos DTP do ano de 2018, de modo a 

posteriormente efetuar seu respeIvo arquivamento. 

Em suma, no âmbito do contexto de estágio e face as necessidades da empresa,  

as tarefas realizadas foram as seguintes:  

• Prestação de apoio aos processos de formação em curso (emissão de DTP; 

cerIficados;…); 

• Auditoria ao processo formaIvo e dos documentos técnico pedagógicos; 

• Auditoria e apoio no processo de preparação das salas de formação; 

• Auditoria aos recursos pedagógicos das formações e o desenvolvimento do 

respecIvo inventário dos equipamentos; 

• Apoio ao desenvolvimento de ações de formação (preparação e encerramento); 

• Envio para as áreas de negócio, receção e tratamento das avaliações de formação: 

avaliação de reação e de eficácia e emissão dos respeIvos relatórios de avaliação; 

• Apoio na construção das fichas dos cursos de formação; 

• Realização de aIvidades de digitalização/transferência de processos para formato 

digital, nomeadamente DTP, cerIficados e outros documentos ligados ao processo 

formaIvo; 

• Atualização dos índices formaIvos; 

• Elaboração de relatórios de avaliação de impacto para formações externas; 

• Prestação de apoio ao atendimento; 

• Emissão, entrega e registo de cerIficados de formação (DGERT); 
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• Apoio nas aIvidades desenvolvidas no departamento. 

 3. Objeto de estudo, obje4vos e a estratégia metodológica 

	 A temáIca escolhida para este trabalho derivou de uma conjugação, entre as 

necessidades da empresa, no âmbito da gestão de recursos humanos e as preferências 

pessoais de estudo. Neste senIdo e de acordo com a minha integração na área da 

Gestão de Talento e Formação e a respeIva iniciação das minhas funções, definiu-se 

desde logo, o desenvolvimento de uma análise sobre a conceção e as práIcas de 

gestão de talento na empresa, como foco central do estudo. 

 Posto isto e tendo como objeto de estudo - a gestão de talento, iniciamos a 

ordem de trabalhos, suportada pela seguinte questão de parIda: Qual a conceção de 

gestão de talento na empresa e qual o alinhamento dos instrumentos de GRH 

implementados na empresa com este Ipo de proposta? Para responder a esta questão, 

e cumprir com aquilo que foi traçado, como objeIvo principal do trabalho, isto é - 

analisar a conceção e as práIcas de gestão de talento na empresa, foram definidos dois 

objeIvos gerais, que na sua globalidade agregam as duas dimensões de análise, que 

abordámos e aprofundámos com este trabalho: (1) primeiramente, compreender e 

caraterizar o conceito de Gestão de Talento, subjacente às políIcas e práIcas de 

Gestão de Recursos Humanos da empresa, (2) e posteriormente, idenIficar de que 

forma é que as diferentes práIcas e instrumentos de GRH contribuem para a Gestão de 

Talento.  

 Considerando aquilo que está definido como objeIvos gerais para este trabalho 

e de modo a que haja uma melhor compreensão acerca daquilo que pretendemos 

desenvolver com este objeto de estudo, consideramos relevante definir de forma mais 

incisiva e detalhada alguns objeIvos específicos, que de um modo geral contemplam 

tanto o objeto em estudo, como também as aIvidades que foram desenvolvidas em 

contexto de estágio, nomeadamente:  

i) Captar as opiniões e representações dos técnicos e chefias da Direção de 

Relações Humanas, sobre a conceção de Gestão de Talento, na empresa;  

ii) Entender em que medida é que os instrumentos de GRH servem a conceção 

de Gestão de Talento, parIndo para esse efeito de uma análise de coerência 
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entre alguns dos instrumentos de GRH, não só da GTF mas também dos 

restantes departamentos (à exceção da gestão de remunerações, por 

moIvos que serão apresentados mais a baixo) por exemplo: ciclo anual de 

formação; diagnósIco de necessidades de formação; gestão de 

desempenho, descriIvos de funções, matriz de qualificações, recrutamento 

e seleção, entre outros;  

iii) Compreender e conhecer a políIca e estratégia de recursos humanos da 

empresa; 

iv) De acordo com o alinhamento, ou não, da políIca e práIcas de GRH 

implementadas pela empresa com a gestão de talento, propor 

recomendações de melhoria nos processos e instrumentos, no senIdo de 

fomentar a coerência da GRH. 

 Inerente a estes objeIvos específicos foram ainda desenvolvidas algumas 

aIvidades em contexto profissional, que contribuíram igualmente para análise, 

nomeadamente: 

• A parIr do contacto direto com o contexto profissional, compreender os 

diferentes processos e práIcas de Gestão de Recursos Humanos; 

• Prestar apoio na realização das tarefas propostas, que permiIu adquirir e 

melhorar os conhecimentos técnicos acerca dos processos de formação; 

• A parIr das entrevistas e da parIcipação numa sessão de acolhimento de novos 

técnicos, percebi a especificidade de cada uma das áreas do departamento de 

relações humanas da empresa; 

• A parIr da aplicação de entrevistas percebi claramente  as opiniões dos técnicos 

da Direção de Relações Humanas da empresa face à conceção de Gestão de 

Talento; 

• A vivência e o contacto quoIdiano permiIram-me compreender os 

procedimentos, técnicas e os contornos do processo formaIvo da empresa, 

percebendo como o relacionam com  o desenvolvimento e Gestão de Talento. 

 No que se refere à metodologia uIlizada para o trabalho e considerando a 

variedade de modelos metodológicos existentes e aquilo que aqui se pretende analisar 
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- a conceção de Gestão de Talento no Departamento de Relações Humanas da empresa 

a parIr da opinião dos técnicos (fixos), incluindo chefias e diretor do DRH. A 

metodologia selecionada para a elaboração desta pesquisa seguiu uma lógica 

qualitaIva, que corresponde ao meio através do qual se explora e compreende 

significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um dado problema ou fenómeno 

social. É um processo de pesquisa que abrange questões, procedimentos e dados 

recolhidos no próprio ambiente dos parIcipantes. A análise dos dados é construída de 

forma induIva, a parIr de parIcularidades, que conduzem a temas mais gerais. E as 

interpretações são realizadas pelo próprio invesIgador e derivam de interpretações e 

significados extraídos dos próprios dados (Creswell, 2010, pág.26). 

 Considerando estas parIcularidades subjacentes à metodologia qualitaIva, 

esta revelou-se a mais adequada face o objeto de estudo uma vez que permite uma 

recolha de dados mais abrangente e diversificada, com vaivéns constantes entre a 

empiría e a teoria. Para além disso e uma vez que esta metodologia privilegia o 

contacto interpessoal no próprio ambiente em estudo, no nosso contexto de estágio 

curricular revelou-se fundamental no senIdo em que permite captar representações, 

significados, dinâmicas, procedimentos, entre outros elementos que não seriam 

facilmente percepveis a parIr de outras metodologias.   

 Passamos agora para um esboço mais detalhado e analíIco das técnicas 

selecionadas para efetuar a recolha dos dados, que no caso foi: a entrevista, a análise 

documental e a observação. No que se refere à entrevista, este é um método que se 

disIngue pela aplicação de processos fundamentais de comunicação e interação 

humana que permitem ao invesIgador reIrar informações e elementos de reflexão 

relevantes (Quivy, 2005, p.191). No que se refere ao presente trabalho, foram aplicadas 

entrevistas semi-estruturadas, seguindo um único modelo de entrevista, cujo guião foi 

sofrendo alterações e adaptações de novas questões sempre que o decurso da 

entrevista e a perInência das mesmas assim o jusIficava. Com estas entrevistas 

pretendemos idenIficar e compreender quais as perceções e interpretações que os 

técnicos possuem acerca da Gestão de Talento, assim como os procedimentos e 

instrumentos usados nesse senIdo.  

 A entrevista semi-estruturada é das mais uIlizadas em termos de invesIgação 

social e defini-se por esta terminologia no senIdo em que não é “(…) inteiramente 
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aberta, nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas.” (Quivy, 

2005, p. 192). Em termos da sua aplicabilidade, a entrevista semi-estruturada não 

segue uma ordem específica ou seja, o entrevistado tem liberdade suficiente para 

seguir o seu próprio discurso e ao invesIgador apenas cabe a função de reencaminhar 

o percurso da entrevista para os objeIvos previstos (Quivy & Campenhoudt, 2005). No 

presente trabalho, as questões colocadas seguiram uma ordem, que foi previamente 

definida num guião de entrevista, porém esta não seguiu um orientação rigorosa e 

estanque, na medida em que, por vezes senIu-se a necessidade de alterar a ordem das 

questões, introduzindo adaptações e questões diferenciadas de acordo com as 

especificidades das áreas da GRH.  E ainda de acrescentar novas questões, conforme a 

perInência que estas iam tomando no decorrer do diálogo. Este é um método que 

apresenta vantagens ao nível do aprofundamento da análise dos dados, na qual a 

flexibilidade e abertura do modelo permitem recolher a visão dos parIcipantes 

segundo as suas próprias interpretações e linguagem (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

 RelaIvamente ao nosso público alvo e tal como é possível de observar na 

tabela 4, num total de 15 entrevistas possíveis, optamos por entrevistar 9 

trabalhadores do Departamento de RH, sendo que 6 foram direcionadas aos técnicos 

de relações humanas e as restantes às chefias de departamento e respeIvo director do 

DRH. É ainda de enfaIzar que realizaram-se apenas 9 entrevistas, também devido à 

própria saturação dos dados.  

 Neste senIdo, foram realizadas as seguintes entrevistas: uma entrevista a um 

técnico da área da Gestão da Cultura Organizacional e da Gestão de Compensações e 

Bene�cios (2 entrevistas); duas entrevistas a dois técnicos da Gestão Operacional e da 

Gestão de Talento e Formação (4 entrevistas) e as restantes às respeIvas chefias de 

cada um dos departamentos, sendo que o chefe da Gestão de Compensações e 

Bene�cios e da Gestão da Cultura Organizacional é o próprio diretor do DRH (3 

entrevistas), realizando-se um total de 9 entrevistas. No que se refere ao 

departamento de Gestão de Remunerações, decidimos não o inclui-lo no estudo, dado 

que esta é uma área outsourcing no departamento e após algumas reuniões com a 

chefia de departamento, consideramos não ter um relação direta ou um impacto 

relevante sobre a Gestão de Talento, e porque reporta para uma área mais sensível 

dentro do DRH, em termos de confidencialidade de dados. 
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Tabela nº4 - Caracterização dos membros do DRH em estudo 

* o chefe de departamento desta área é o mesmo da área de compensações e benencios e é também 

diretor do DRH, por esse moIvo só contabilizei uma única vez no departamento de CB.  

Fonte: autora  

 É ainda de salientar que o moIvo pela qual selecionamos mais um técnico no 

departamento de Gestão Operacional e na Gestão de Talento e Formação face os 

restantes departamentos (Gestão de Compensações e Bene�cios e Gestão da Cultura 

Organizacional), prende-se com o facto de nestas áreas exisIr uma maior diversidade 

de funções e uma equipa mais abrangente e diversificada. Por este moIvo, 

consideramos relevante reter a visão de mais do que um técnico, de modo a 

enriquecer as nossas conclusões. Para finalizar, as entrevistas foram orientadas por um 

guião de entrevista e os dados foram registados, através de gravação de áudio, com a 

respeIva aprovação dos parIcipantes, que assinaram um consenImento informado 

que garanIa a confidencialidade dos dados. 

 Recorremos ainda à análise documental como metodologia complementar às 

entrevistas, cujo objeIvo prendeu-se com a idenIficação e análise do alinhamento dos 

instrumentos aplicados pelo DRH da empresa e a conceção de Gestão de Talento. 

Recorremos para esse efeito, à elaboração de fichas de leitura e àquilo que 

denominamos como uma análise de coerência entre os vários instrumentos e 

procedimentos. A análise documental incidiu sobre  alguns arIgos da empresa no 

Departamentos da 
DRH

Total de pessoas por 
departamento (técnicos + 

chefias)

Total de entrevistados 
por departamento 

Função que desempenhada 
pelos entrevistados 

Gestão de Talento e 
Formação

5 3
2 Técnico de recursos 
humanos + 1 Chefe de 

departamento 

Gestão Operacional 5 3
2 Técnico de recursos 
humanos + 1 Chefe de 

departamento 

Compensações e 
Bene�cios

3 2
1 Técnico de recursos 
humanos + 1 Chefe de 
departamento /diretor

Cultura organizacional 3 1*
1 Técnico de recursos 
humanos + 1 Chefe de 

departamento /director 

Total 15 9 ____
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âmbito da Gestão de Talento e ainda de outras documentações relaIvas aos processos 

e instrumentos das áreas de RH, disponibilizadas pela própria empresa.  

 Entre os instrumentos e processos que analisámos, estão: (1) ciclo anual de 

formação; (2) diagnósIco de necessidades de formação; (3) matriz de qualificações; (4) 

gestão do desempenho; (5) descriIvos de funções; (6) recrutamento e seleção. 

Em síntese aquilo que se pretende não é testar hipóteses teóricas para a sua 

refutação ou corroboração, mas sim compreender para descrever a complexidade da 

realidade social que nos propusemos estudar: a Gestão de talento. E neste senIdo a 

análise documental revela-se uma técnica fundamental, não só porque permite 

aprofundar os conhecimentos, acerca do objeto de estudo como é uma forma de 

enriquecer as restantes técnicas de recolha e análise da informação.  

 Por fim a úlIma técnica de recolha a que recorremos foi a observação direta 

parIcipante, uIlizando como instrumento de apoio o diário de campo para reIrar 

anotações e descrever de forma pormenorizada tudo aquilo que é passível de ser 

observado. A vivência quoIdiana permiIu observar aItudes, práIcas e conversas 

informais mas também a disposição e organização dos espaços de atuação. A escolha 

desta técnica, prende-se com o facto de a invesIgação se enquadrar num contexto de 

estágio profissional, sendo uma oportunidade de vivenciar o ambiente natural do que 

se estuda, servindo de complemento para toda a pesquisa, uma vez que permite 

idenIficar elementos que vão para além do diálogo. EsIvemos presencialmente 

envolvido no contexto de análise, o que proporciona uma descrição de situações a 

parIr da visão dos indivíduos observados e do senIdo que estes lhes atribuem e não 

no ponto de vista do invesIgador (Creswell, 2010). 

  Quando falamos da observação é igualmente necessário considerar um 

conjunto de limitações que esta implica e que de alguma forma remete para um dos 

principais moIvos pela qual esta surge no presente trabalho, apenas como um método 

complementar, comparaIvamente à entrevista e à análise documental. Em primeiro 

lugar, a observação pode induzir-nos em erro, pois não existe uma total fiabilidade nos 

senIdos e como tal podem surgir impressões erróneas dos invesIgadores. E para além 

disso, existem ainda limitações face ao seu alcance, dado que os fenómenos sociais 

comportam um elevado nível de complexidade e durabilidade à qual esta técnica pode 

não ser capaz de suportar, aplicando isto ao caso específico da empresa de facto a 
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observação revelou-se uma metodologia muito limitaIva e complementar na pesquisa, 

dado que nem sempre aquilo que era passível de se observar correspondia à realidade 

revelando-se pouco eficaz, na resposta àquilo que foi traçado como objeIvo de estudo. 

 É ainda de salientar que a observação feita na empresa não se limitou às 

aIvidades em que diretamente parIcipei. ExisIram ainda outras aIvidades, de outras 

áreas à qual a empresa conferiu oportunidade de parIcipar e que se revelaram 

igualmente perInentes, nomeadamente a observação de duas reuniões de diagnósIco 

de necessidades de formação que se desenvolveram em dois departamentos de áreas 

disIntas, de modo a reter uma visão mais ampla e diversificada, no domínio da 

operacionalização deste Ipo dinâmica. Por fim, parIcipei e observei uma entrevista de 

recrutamento de estágio e numa sessão de acolhimento de novos técnicos.  

Capítulo III |  Reflexão sobre a estratégia de Gestão de Talento e as suas 

principais diretrizes  

	 A Gestão de Recursos Humanos, tal como tem sido abordado até esta fase do 

trabalho, afirma-se como uma área mutável e instável, alvo de conpnuas mudanças e 

readaptações, fruto dos condicionalismos externos e das pressões sociais, culturais e 

económicas, e que trouxeram para o cerne das empresas novas necessidades e 

desafios, que exigem uma grande capacidade de adaptação e flexibilização.  

 Estas são mudanças que surgiram como reflexo dos efeitos da globalização, e do 

consequente aumento da compeIIvidade no mercado de trabalho, assim como das 

alterações sociais e demográficas, que vieram transformar as dinâmicas, as relações 

laborais e a própria organização do trabalho. A globalização cria um espaço laboral de 

instabilidade e a imprevisibilidade do ponto de vista dos recursos humanos, sendo que 

o invesImento do capital humano aparece no discurso dos líderes como a solução mais 

viável para assegurar o futuro das suas empresas e garanIr o sucesso do negócio.  

Neste senIdo interessa perceber quem são as pessoas que integram a direção de RH e 

como a sua trajetória e expetaIvas influenciam as políIcas e as práIcas de gestão 

implementadas.    

 No âmbito da proposta de análise que foi descrita anteriormente, no presente 

capítulo procuramos elaborar uma reflexão sobre as informações recolhidas das 
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entrevistas, realizando uma análise mais incisiva acerca da conceção de Gestão de 

Talento na empresa, parIndo para esse efeito das entrevistas aplicadas aos técnicos e 

chefias do DRH e das suas respeIvas opiniões. 

1. Caraterização socioprofissional da direção de RH 

 Consideramos perInente iniciar a nossa abordagem, com uma breve 

caraterização daquele que é o publico alvo deste estudo, de forma a traçar um perfil 

sócio-profissional dos intervenientes, caraterizando o seu percurso profissional e 

educaIvo, e estabelecendo em simultâneo algumas correlações perInentes, entre os 

dados extraídos e as dinâmicas inerentes ao espaço de trabalho, nomeadamente as 

suas representações acerca da Gestão de Talento. 

  Para esta caracterização foi previamente definido no modelo de análise , um 11

conjunto de categorias e os respeIvos indicadores de análise, que a nosso ver trazem 

perInência para o estudo, considerando-se as seguintes dimensões: a variável idade, 

de forma a idenIficar quais as gerações que coexistem ou até se existe mais do que 

uma geração no contexto da empresa dado que a própria estratégia de Gestão de 

Talento e as práIcas aplicadas devem ter em consideração as diferentes necessidades e 

as expectaIvas geracionais; (2) as habilitações literárias dos entrevistados; e os (3) 

percursos profissionais antecedentes, incluindo o período temporal em experiências 

passadas e o respeIvo setor de aIvidade.  

 A análise da tabela 5, relaIva à caracterização dos entrevistados por função 

desempenhada no DRH e sexo, mostra que 5 dos entrevistados são do sexo feminino e 

desempenham funções técnicas e os restantes 4 são do sexo masculino, em que 

apenas um entrevistado, desempenha a função de técnico e os restantes são chefes de 

departamento e diretor do DRH.  

 ParIndo desta análise dos dados e da própria observação quoIdiana da 

estrutura orgânica da empresa em contexto de estágio, é perInente aludir ao 

fenómeno de feminização do trabalho. Há de facto um esforço e uma preocupação por 

parte da empresa face a estas questões, e uma vontade visível de tentar reverter este 

padrão e procurar progressivamente uma igualização dos géneros, o que foi passível de 

 O modelo de análise está disponível para consulta em anexo 3 11
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observar-se no próprio contexto quoIdiano, em que verificou-se algumas mulheres a 

desempenhar cargos de chefia e alguns homens em funções ligados ao atendimento e 

à prestação de serviços. No entanto a segregação ocupacional verIcal, que remete 

para a “(…) tendência das mulheres ocuparem postos de trabalho com pouca 

autoridade e com pouco espaço para crescer(…) ” (Giddens, 2013), ainda conInua a ser 

bastante evidente, tal como se pode observar na tabela a abaixo, em que as funções 

técnicas conInuam a ser essencialmente ocupadas por mulheres, e os cargos de chefia 

e com maior autoridade, maioritariamente desempenhados por homens.  

Tabela nº5 - Caracterização dos entrevistados por função desempenhada no DRH e 

sexo  

* Ressalva-se que um dos chefes de departamento é também Diretor de RH 

Fonte: autora 

 Para enriquecer esta análise, consideramos ainda perInente para a 

caraterização do público alvo, a recolha dos dados referentes à idade dos entrevistados 

(gráfico nº1), agrupando-os em diferentes classes etárias, na qual podemos observar 

que os entrevistado têm maioritariamente idades compreendidas entre os 40-49 anos 

(5 indivíduos), sendo no entanto que os escalões mais jovens que os 40 anos tem 

igualmente um peso considerável (3 indivíduos) comparaIvamente com os mais velhos 

(1 indivíduo) 

 Partindo da análise dos dados sobre a faixa etária dos entrevistados e 

procurando estabelecer uma relação com aquilo que foi referido no capítulo I, por 

MarIns & DaCruz (2019), relaIvamente à convivência mulIgeracional nas empresas, 

de facto aqui também se observa uma grande diversidade de gerações, em que apenas 

Função 
desempenhada 

pelos 
entrevistados 

Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Técnicos 5 1 6

Chefias — 3* 3

Total 5 4 9
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dentro de um departamento é possível observar a coexistência de duas gerações 

disIntas nomeadamente: a geração X (entre os 55 e os 40 anos) e a geração Y (entre os 

39 e os 20 anos), sendo que os nossos entrevistados são maioritariamente da geração 

X, e que segundo Lieber, valoriza as “(…) oportunidades de carreira, a aprendizagem, o 

desenvolvimento (…) e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.” (Cit. por 

MarIns & DaCruz, 2019).  

Gráfico  nº1- Faixa etária dos entrevistados (em anos) 

Fonte: autora 

 RelaIvamente ao percurso escolar, recorremos ao indicador correspondente ao 

nível de escolaridade (gráfico nº2), concluindo que mais de metade dos entrevistados 

revelam ter habilitações correspondentes ao ensino superior, e apenas 1 entrevistado 

revelou ter habilitações correspondentes ao ensino secundário, o que poderá estar 

relacionado com os próprios requisitos mínimos de admissão para a função, e que 

varia de acordo com o período temporal em que estes ingressaram na empresa, pois os 

requisitos de entrada alteraram-se e o nível de exigência tem vindo a aumentar.  

 Contudo, a maioria dos entrevistados que revela ter habilitações superiores 

(gráfico nº2) apenas possuiu uma Licenciatura, o que pode ser revelador de uma 

mudança naquilo que são os requisitos para ingressão no espaço de trabalho, na qual 
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as habilitações académicas conInuam a ser valorizadas para ingressar na empresa, 

contudo e a par daquilo que foi passível de se observar no próprio contexto de estágio 

e na dinâmica da própria empresa, começam a exisIr outras dimensões, igualmente ou 

até mais valorizadas, do que só apenas a educação e as qualificações académicas, 

deixando progressivamente de reconhecer-se como o requisito mais valioso na tomada 

de decisão, no momento da contratação de novos trabalhadores. (Giddens, 2013). 

Como já foi referido por Giddens (2013) quando nos fala do conceito de polivalência, 

mais do que a qualificação numa única área específica, começam a valorizar-se as 

especializações feitas em áreas diversas, que configuram-se para o trabalhador numa 

mais valia, no senIdo em que potenciam a sua capacidade de adaptação e 

flexibilização perante os vários desafios que possam surgir, tornando-os capazes de 

desenvolver múlIplas tarefas, aumentado a produIvidade e qualidade dos bens e 

serviços prestados.  

Gráfico nº2 - Nível de escolaridade 

Fonte: autora 

 Para finalizar a caraterização dos técnicos e chefias do DRH da empresa, 

procuramos ainda traçar o seu perfil profissional, recorrendo para esse efeito a dois 

indicadores que consideramos fundamentais, nomeadamente as áreas profissionais 
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em que os entrevistados atuaram antes de ingressaram na empresa e o respeIvo 

tempo. 

 Os entrevistados Iveram outras experiências profissionais (gráfico nº 3), onde 3 

entrevistados permaneceram entre 10 a 20 anos. Apenas 2 entrevistados revelaram ter 

mais de 20 anos de experiência profissional passada, e com menos representaIvidade, 

com apenas 1 entrevistado, que revelou ter menos de 10 ano de experiência 

profissional. Estes dados permitem-nos concluir que a empresa valoriza a experiência 

profissional para ingressar, contudo isto poderá ser variável de acordo com a função e 

com o nível de exigência e responsabilidade, uma vez que os cargos de chefia revelam 

maior tempo de experiência antecedente.  

 Consideramos ainda importante frisar, que embora não esteja descrito no 

gráfico nº 3, um dos entrevistados afirmou ainda não ter qualquer Ipo de experiência 

profissional passada, revelando-se este o seu primeiro emprego, e outros 2 

entrevistados, afirmaram que ingressaram na empresa através de estágio profissional, 

revelando-se também os estágios como uma porta de entrada para a idenIficação de 

potenciais talentos.  

Gráfico nº3 - Experiências profissionais passadas (em anos) 

Fonte: autora 

 Para finalizar e complementar a análise acerca do trajeto profissional dos 

entrevistados, procuramos ainda idenIficar, caso Ivessem experiências profissionais 
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antecedentes, quais as áreas de atuação (gráfico nº4), de forma a perceber se houve 

uma capitalização para a função que desempenham atualmente. Embora os 

entrevistados revelem alguma diversidade de áreas de atuação, as funções 

desempenhadas foram sempre no domínio da Gestão de Recursos Humanos, variando 

apenas o Ipo de responsabilidades. É ainda de evidenciar, que embora haja alguma 

diversidade de áreas em que trabalharam, num total de 6 entrevistados que possuem 

experiências passadas, 5 afirmaram já ter Ido pelo menos uma experiência dentro do 

setor da indústria onde se insere a empresa em análise. 

Gráfico nº4 - Áreas de atuação em experiências profissionais passadas 

Fonte: autora 

 2.  Gestão de talento uma prá4ca implícita na Gestão de Recursos 

Humanos da empresa  
 Para uma análise sobre a estratégia de Gestão de Talento revela-se antes de 

mais indispensável, olhar primeiramente sobre aquilo que são as políIcas de Gestão de 
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Recursos Humanos aplicadas na empresa, uma vez que a estratégia de Gestão de 

Talento não surge dissociada destas políIcas e das diretrizes pela qual orientam as suas 

práIcas e intervenções.  

 Pensarmos naquilo que é a políIca de GRH da empresa, invoca-nos para as 

barreiras limítrofes e as linhas de orientação para alcançar aqueles que são 

idenIficados como os resultados esperados. Assim, e redirecionado o foco para o caso 

específico da empresa de estágio, percebemos que o departamento de relações 

humanas desempenha um papel preponderante no reforço da cultura corporaIva, 

procurando desenvolver a sua aIvidade orientada para as pessoas e com as pessoas, 

reconhecendo-as como o aIvo mais valioso da organização, pelo menos ao nível do 

discurso. Há uma visão unanime entre técnicos e chefias, de que a empresa encara as 

pessoas como provedoras de competências e qualificações, e como tal valorizam e 

potenciam o seu desenvolvimento conpnuo, através de políIcas de gestão de 

desempenho e de formação profissional. 

 Assumem que há uma preocupação em garanIr a igualdade de acesso às 

oportunidades aos seus trabalhadores, valorizando a cima de tudo as competências e o 

potencial que as pessoas possuem, contudo esta não é uma visão parIlhada entre os 

entrevistados, dado que, e no que se refere à gestão de talento há quem igualmente  

defenda que “existem oportunidades que à parIda estarão vedadas a certas funções”. 

Após a caracterização daquelas que são idenIficadas como as políIcas pela qual a 

Direção de Relações Humanas rege toda a sua aIvidade no capítulo II, neste 

subcapítulo iremos focar a nossa análise sobre aquilo que é a conceção de Gestão de 

Talento na empresa, parIndo para esse efeito, das opiniões expostas pelos 9 técnicos e 

chefias do DRH. Estas foram recolhidas a parIr da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas e da sua posterior categorização e análise das respeIvas dimensões 

idenIficadas no modelo de análise , de modo a perceber: Como é que esta conceção 12

surge na empresa? Qual o entendimento que os técnicos e chefias do DRH têm acerca 

desta estratégia? Assim como também, avaliar o seu respeIvo alinhamento com as 

políIcas anteriormente descritas.  

 Para uma melhor compreensão da análise e categorizarão destas  dimensões, está disponível 12

para consulta no anexo 3, o respeIvo modelo de análise. 
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 2.1. Representações sobre a estratégia de gestão de talento na 

empresa 
 A parIr da questão colocada aos entrevistados sobre  o que entende por gestão 

de talento na empresa, conseguimos de forma sinteIzada, perceber a parIr das 

opiniões expostas pelos entrevistados, que a conceção de gestão de talento está 

orientada em dois senIdos de intervenção: por um lado para a idenIficação de 

potencial, sendo que é uma idenIficação que é feita a parIr das próprias 

competências dos indivíduos. E por outro lado, para fomentar o desenvolvimento das 

pessoas em que lhes é idenIficado um potencial, sendo que este desenvolvimento 

também ocorre em termos de competências, orientando os indivíduos para aquilo que 

são os objeIvos da empresa e assegurando respostas eficazes para os desafios futuros 

da organização.  

 Isto pode ainda verificar-se e comprovar-se a parIr das seguintes citações: 

“(…) sustentados pela avaliação de desempenho e com base nos nossos perfis 

de entrada e o desenvolvimento que o colaborador faz ao longo do seu percurso 

na organização. E é com base nisso, na idenIficação das tarefas, que são 

tarefas e competências core para a sua função e a própria resposta que ele dá 

às solicitações que lhe são feitas, ao nível da função, (…) que é feita assim a 

gestão de talento.” — (Entrevistado 2) 

“A gestão e talento é no fundo potenciarmos as competências ou idenIficarmos 

aqueles colaboradores cujo o perfil está alinhado com aquilo que é a estratégia 

da empresa.” (…) E alinhado com esses desafios e com essa estratégia 

idenIficarmos aqueles colaboradores que tem potencial para nos ajudar a 

crescer e a desenvolver (…) e a esses vamos ter que criar programas de 

desenvolvimento para desenvolver essas mesmas competências (…)”— 

(Entrevistado 6) 
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 O entrevistado 4 vai mais além na sua abordagem, referindo-se ao talento 

como algo que todos possuem e que é passível de desenvolver-se, porém nem sempre 

possível de evidenciar-se: 

“(…) quando nós falamos na gestão do talento na empresa, estamos a olhar 

para todos os colaboradores de uma forma geral, todos os colaboradores tem 

talento (…) muitas das vezes esse talento é evidente e consegue-se aplicar 

exatamente ao contexto profissional em que a pessoa está, e em outras alturas 

não, e por alguns moIvos, não porque existe um não talento, mas às vezes 

porque existe uma não vontade, porque o contexto o facilita ou não, e esse 

talento não é tão evidente (…) e cabe-nos a nós depois ajudar a idenIficar se 

esse talento está adequado para a função ou se é necessário fazer alguma coisa 

para o desenvolver.” 

 ParIndo das opiniões expostas podemos inferir que na empresa a Gestão de 

Talento está associada a um processo de análise de competências, no senIdo de 

idenIficar e desenvolver potencial, com recurso a duas ferramentas fundamentais -  a 

avaliação de desempenho e os descriIvos de funções, na qual este úlImo indica as 

competências que são necessárias para o desempenho de uma dada função, sendo 

que as funções em causa serão, e tal como referido a cima por Collings e Mellahi 

(2009), funções-chave idenIficadas dentro da empresa e que devem ser ocupadas por 

profissionais com elevado potencial. E uma vez idenIficado um potencial, são aIvados 

mecanismos de desenvolvimento, sustentados pelos dados fornecidos na avaliação de 

desempenho, e que indicam as necessidades de desenvolvimento em termos de 

competências, tendo em vista um alinhamento final e harmonioso, entre aquilo que é 

expectável para a função e as competências que o indivíduo realmente possui.  

Para sinteIzar aquilo que é a estratégia de Gestão de Talento na empresa, 

baseado nas opiniões dos técnicos e chefias do DRH, observe-se a figura 5.
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Figura nº5- Estratégia de Gestão de Talento na empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora  
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 RelaIvamente à finalidade pela qual surge esta estratégia de gestão de talento 

no DRH da empresa, percebemos, a parIr das opiniões expostas, que a sua 

aplicabilidade prende-se com a capacidade estratégica de fomentar a atração:  

“(…) porque não podemos perder pessoas e portanto este é mais um fator de 

atração das pessoas (…) e portanto ao idenIficar estes talentos, quer dizer que 

entram nos programas e esses programas vai permiIr moIva-los a conInuar 

connosco. “  — Entrevistado 6.  

Verificamos também que a estratégia de Gestão de Talento viabiliza uma 

políIca que valoriza o desenvolvimento conpnuo dos seus trabalhadores e a igualdade 

de acesso às oportunidades:  

   

“(…) oportunidade a todas as pessoas de fazer este diálogo com a chefia, (…) 

sobre o seu desempenho, sobre as suas dificuldades, sobre as necessidades de 

desenvolvimento e com isso contribuir para uma melhor performance na sua 

função. “  — Entrevistado 4.  

“Portanto (…) quero que a minha empresa conInue cá amanhã, que faça 

melhor (…) e se quero que a minha empresa faça melhor, eu preciso de ter 

pessoas que estejam preparadas (…) e por tanto eu diria que esta Gestão de 

Talento é assegurar o futuro da organização. “ — Entrevistado 5 

 Ainda no senIdo de caracterizar aquela que é a estratégia de Gestão de Talento 

desenvolvida na empresa, uma outra questão que foi colocada aos entrevistados, 

prendeu-se como uma tentaIva de perceber quem são os principais intervenientes 

responsáveis pela estruturação e aplicabilidade do processo. Evidenciou-se três 

elementos: a área de Gestão de Talento e Formação, referida por 3 entrevistados; os 

interesses individuais, referido por 2 entrevistados; e por fim a totalidade da empresa, 

também esta referida por 3 entrevistados.  

 ParIndo da premissa que todas as pessoas têm talento, o entrevistado 4 

afirma: 
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“(…) primeiro cabe aos próprios indivíduos, enquanto gestores da sua carreira 

e do percurso profissional, idenIficar as lacunas e desenvolve-las, portanto 

desenvolver os seus talentos. ” 13

O mesmo é referido por outro entrevistado que aponta a ideia de que:  

“ (…) a gestão de talento, tem que ser o próprio colaborador a estar preparado 

para isso (…) e tem que demonstrar à empresa (…)” —Entrevistado 1  

 Por outro lado é igualmente atribuída responsabilidade à área de Gestão de 

Talento e Formação, em termos da construção e desenvolvimento das ferramentas e 

dos processos de Gestão de Talento, com o apoio: “(…) da Direção da Relações 

Humanas, que tem que ter as ferramentas e os processos instalados, de forma a 

desenvolver as pessoas, (…) para que se adequem mais facilmente e mais rapidamente 

àquilo que é exigido em cada função.” — Entrevistado 4 

“ A gestão de talento é feita pela área de gestão de talento, nós temos uma 

figura na empresa que é o Talent Management & OrganizaIonal Development (TMOD), 

onde a Gestão de Talento é feita a parIr dessa área. “— Entrevistado 3  

 Por fim, 3 entrevistados referem ainda que esta é uma estratégia que depende 

de toda empresa na medida em que 

“ (…) não pode depender só de uma pessoa (…) nós estamos organizados por 

áreas clientes (…) e cada um deles é responsável por interagir com a direção, do 

cliente interno e essa interação é baseada naquilo que são as necessidades 

dessa direção (…)” — Entrevistado 6. 

  Neste senIdo,  

“(…) não considero eIcamente correto inItular alguém como responsável por 

este processo, pois seria injusto fazê-lo, todos são igualmente importantes e 

 Quando no discurso do entrevistado é feita referência ao talento e ao desenvolvimento de talento, 13

referem-se aquilo que são as competências. 
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todos dependem do todo para que a gestão do capital humano funcione (…)” — 

Entrevistado 7  

 Estas citações levam-nos a concluir que na empresa existe uma 

responsabilidade triparIda da Gestão de Talento entre o interesse individual dos 

próprios trabalhadores para evoluir em termos de carreira, transmiIndo essa mesma 

vontade à própria empresa que através da DRH operacionaliza, ou não, a Gestão do 

Talento, tal como esquemaIzado na figura nº6.  

A Direção de Relações Humanas, com maior incidência na área da Gestão de 

Talento e Formação, são responsáveis por desenvolver e operacionalizar as 

ferramentas e os processos de Gestão de Talento ao serviço da totalidade da empresa, 

onde está inserido o todo organizacional (chefias, direções, áreas clientes), prestando 

apoio no processo de operacionalização das ferramentas e estabelecendo uma rede de 

comunicação, entre os trabalhadores e a empresa, fazendo chegar ao DRH aquilo que 

são os interesses e expectaIvas individuais dos trabalhadores, em termos de 

progressão de carreira e necessidades de desenvolvimento. 

 

Figura nº6 -  EnIdades responsáveis pela estratégia de Gestão de Talento 

 

 

 

Fonte: autora 
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 De modo a agregar valor a esta análise e complementar a caracterização da 

concepção de Gestão de Talento na empresa, procuramos agora saber para quem é 

que está maioritariamente orientada esta estratégia. As opiniões dos entrevistados 

dividiram-se essencialmente sobre dois públicos disIntos: por um lado as funções 

técnicas e por outro os cargos de chefia e de liderança, verificando-se uma maior 

tendência para esta úlIma. De forma a comprovar aquilo aqui foi referido, esboçamos 

abaixo uma síntese de opiniões dos entrevistados, que referiram os cargos de chefia e 

liderança como público alvo dominante:  

“(…) nós temos essa gestão muito preparada e focada (…) nos nossos lideres, 

(…) porque depois isto é um processo em cascata, se eles de facto conseguirem 

ter uma liderança eficaz e eficiente, então isso quer dizer que eles também 

estão a captar as suas equipas e a formar os seus colaboradores e a 

acompanhar (…) e a fazer com que a própria equipa vá no rumo certo, naquele 

rumo que a empresa entende que seja o rumo certo“— Entrevistado 2 

“(…) do que eu já percebi é muito no senIdo de preparar novas chefias, ir 

trabalhando as pessoas para virem a assumir a função de líderes (…)” — 

Entrevistado 1 

 Embora com menor representaIvidade do que os cargos de chefias e de 

liderança, as funções técnicas também foram referidas por 3 dos 9 entrevistados: 

 “Estamos a falar das áreas técnicas, de pessoas (…) que tem uma formação 

superior que já desenvolveram competências muito diferenciadas daquilo que são os 

operadores, ao nível da comunicação, ao nível do domínio das línguas, ao nível do 

domínio das ferramentas informáIcas e portanto necessariamente essa gestão de 

carreira é aplicada aos técnicos (…)”— Entrevistado 6 

“(…) faz algum trabalho também no que diz respeito às áreas técnicas (…)”  mas com 

um foco maior nas áreas de gestão de áreas na empresa, direção e chefes de 

departamento. “ — Entrevistado 3 
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 No entanto, é ainda de ressalvar que embora a estratégia de Gestão de Talento, 

revele estar maioritariamente direcionada para cargos de chefias e de liderança, na 

medida em que estes têm ao seu encargo equipas, na qual uma boa liderança e gestão  

pode fazer a diferença no desempenho final e no senImento de compromisso e de 

integração dos seus membros, relaIvamente aquilo que são os objeIvos e os valores 

da empresa, não excluem do plano estratégico, as funções inerentes à área produIva.  

a “Gestão de Talento funciona para 100% das pessoas (…)” — Entrevistado 4 

 ”(…) isto não quer dizer que nós não wnhamos em conta os perfis da área da 

produção, uma vez que na própria área de produção também temos lugares de 

supervisores, de superintendentes, técnicos de processo, programadores, em 

que recebemos também um número considerável de operadores de produção 

que de certa forma (…) Iveram um grau de formação superior ou por um 

conjunto de formações técnicas que lhes permiIu ascender a lugares superiores 

(…)” - Entrevistado 6.  

 2.2. Uma análise sobre as competências talento: a importância das 

competências transversais 

 Quando falamos em Gestão de Talento, as questões que nos surgiram quase de 

forma imediata são — O que é ? Como é que se operacionaliza? E como é que se 

idenIfica um talento? De facto, dar resposta a estas questões não é de todo uma tarefa 

fácil e imediata na medida em que entendemos que a forma como é estruturada e 

percecionada, pode variar em função dos contextos empresariais em que é aplicada.  

 Neste senIdo, após uma reflexão e análise daquilo que é a conceção de Gestão 

de Talento na empresa, percebemos que esta é uma estratégia de idenIficação de 

potencial, que ocorre em função de uma análise sobre as competências, alinhando-as 

àquilo que é o expectável para uma dada função. Neste senIdo, consideramos 

relevante quesIonar os entrevistados sobre aquelas que são as competências que 

valorizam e que devem ser evidenciadas num talento. Concluímos que existe uma 

unanimidade entre os entrevistados relaIva à importância das competências definidas 

pela própria empresa e que remetem para comportamentos transversais que esperam 
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que sejam demonstrados por todos os membros, independentemente da área e do 

nível de responsabilidade, tal como se observa na tabela 6.  

 No entanto, para além das competências transversais definidas pela própria 

empresa são ainda idenIficadas outras competências que podem ser agrupadas por 

um lado em competências técnicas , ligadas ao saber-fazer e por outro lado às 14

competências interpessoais, ligadas aos comportamentos e às aItudes dos indivíduos, 

revelando-se as competências interpessoais como as mais valorizadas. Esta valorização 

das competências interpessoais, deve-se em parte e contrariamente do que acontece 

nas competências técnicas que são facilmente adquiridas e desenvolvidas através da 

formação que a própria empresa disponibiliza, ao facto de serem mais di�ceis de 

desenvolver e de adquirir, sendo por esse moIvo mais valorizadas.  

Tabela nº 6 - Competências transversais definidas pela empresa  

Fonte: documento das competências core disponibilizado pela empresa  

Competências transversais na empresa

Visão 

Tem uma visão inspiradora sobre o futuro,  sempre com orientação para a 
inovação e para o desenvolvimento, avalia as oportunidades que tem maior 
potencial para o crescimento da empresa, adequadas àquilo que são os 
valores da empresa. Potencia e adapta-se facilmente à mudança.

Empreendedorismo 

Revela preocupação e orientação para o cliente, desenvolvendo práIcas 
focadas nos stakeholders. Apresenta um grande espírito empreendedor, 
baseado na promoção de confiança e assegurando sempre padrões elevados 
de qualidade e excelência dos bens e serviços prestados. 

Interação 
Revela uma boa capacidade de comunicação e um forte espírito de trabalho 
em equipa, capaz de moIvar os outros, respeitando sempre as diferenças e 
promovendo a inclusão dos seus pares.

Execução 
Capacidade para realizar as tarefas de forma eficiente e eficaz, revela-se 
capaz de idenIfica e solucionar os problemas de forma rápida e cautelosa, 
com consciência dos possíveis erros e do seu respeIvo impacto.

Orientação 
Assume posições de liderança, e realiza as suas aIvidades com compromisso 
e paixão. Revelam-se profissionais proaIvos e com  forte orientação para os 
resultados. 

Aprendizagem 
Procura conInuamente desenvolver-se e busca por feedback acerca do seu 
desempenho, idenIficando necessidades de desenvolvimento. Desejo por 
saber mais e de progredir profissionalmente.

 Por moIvos de gestão de espaço, colocamos disponível para consulta em anexo 4 a tabela com as 14

competências idenIficadas pelos entrevistados. 
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3. Etapas e procedimentos do ciclo de gestão de talento na empresa: 

atração, retenção, desenvolvimento e desvinculação 

 Após uma caracterização sobre o conceito de Gestão de Talento na empresa, 

concentramos a nossa análise neste ponto sobre os procedimentos e ferramentas pela 

da estratégia de gestão de talento, idenIficando quatro etapas ou momentos do Ciclo 

de Gestão de Talento, parIndo da proposta de MarIns & Da Cruz (2019): a atração, a 

seleção, a retenção/desenvolvimento e a desvinculação de talento.


3.1. Atração de talento humano  

 A análise das entrevistas aos técnicos e chefias da DRH da empresa cruzada 

com aquilo que são os registos de observação direta em contexto de estágio, permite-

nos perceber que há uma preocupação estratégica da empresa orientada para aquilo 

que são os objeIvos da conceção de Gestão de Talento. Esta preocupação surge muito 

antes da entrada das pessoas na organização, e remonta para aquilo que denominam 

de etapa da atração de talento, onde são desenvolvidas estratégias e aIvidades, tendo 

em vista a atração desses mesmos potenciais.  

 Afirmam que a Gestão de Talento, “(…) começa muito antes do colaborador 

entrar na empresa (…)” — Entrevistado 4 “(…), “começa na atração, e é a atração das 

pessoas pelas mais variadas vias” — Entrevistado 8, “(…)  ou seja, quando nós estamos 

a fazer por exemplo, as parIcipações nas feiras de emprego, quando estamos a fazer as 

visitas às escolas profissionais, quando estamos a ter estas parcerias com 

agrupamentos de escolas (…) logo aí estamos também à procura de talentos (…) e se 

associarmos a isto aquilo que é employer branding e as aIvidades de promoção da 

marca da empresa, nós de facto começamos a atuar nos talentos muito cedo, por 

forma a que tenhamos um reconhecimento no mercado e uma atraIvidade (…) pois 

queremos que sejam as melhores pessoas que venham trabalhar connosco.”— 

Entrevistado 4 

  

ParIndo das citações expostas e ainda de algumas anotações de campo, 

extraídas das reuniões que se realizaram com as chefias de departamento, podemos 

inferir que há de facto um trabalho que é desenvolvido na empresa para promover a 
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atração das pessoas com elevado potencial, recorrendo para esse efeito: as estratégias 

de employer brandyng e as aIvidades de socialização organizacional. Entre estas 

destaque para: o estabelecimento de parcerias com agrupamentos de escolas; 

disponibilização de apoios através de patrocínios a eventos e a projetos específicos, 

que estão alinhados com aquilo que são os valores e os objeIvos da empresa, 

potenciando assim a visibilidade da marca e dos seus produtos; organização de visitas 

às escolas primárias, de forma a fomentar desde logo, no público mais novo aquilo que 

é a imagem da empresa, os seus produtos e aquilo que ela representa em termos de 

mercado, pensando sempre na hipótese de estes poderem transformar-se no futuro, 

em potenciais trabalhadores ou futuros consumidores. Para além disso, desenvolvem 

aIvidades ao nível da parIcipação em feiras de emprego, realização de conferências e 

desenvolvimento de estágios de verão, desInados aos filhos dos trabalhadores, 

estágios curriculares e técnico-profissionais e por fim eventos de premiação e 

reconhecimento daqueles que são idenIficados como os melhores alunos nas 

universidades com a qual estabelecem parcerias. 

“(…) a forma como nós comunicamos para o exterior, e como nós 

apresentamos a nossa empresa, vendemos a nossa imagem e fazemos 

senIr ao outro o que é a nossa empresa, também tem interferência na 

atração de talento.” — Entrevistado 2 

 3.2. Seleção de talento humano 

 Após a atração, prossegue-se a fase de seleção de talento, que, segundo os 

dados recolhidos nas entrevistas, pode ser idenIficado em dois momentos disIntos:  

numa fase mais prematura, na entrada de novos trabalhadores, através do processo de 

recrutamento ou numa fase posterior, direcionado a trabalhadores que já estão 

integrados na empresa, através de conferências de gestão de talento.  

 A fase de recrutamento foi idenIficada por 2 entrevistados, como o primeiro 

momento em que há uma idenIficação de potenciais talentos, mesmo que prematura 

e pouco consistente, na medida em que à parIda serão selecionados para entrar na 
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empresa as pessoas que apresentam um conjunto de competências, que vão de 

encontro com aquilo que é o esperado para a função em aberto: 

“(…) Nós vamos dizer que todas as pessoas que entram na empresa é lhes 

idenIficado algum talento (…) acreditamos que quando nós vamos ao mercado 

e vamos procurar um determinado perfil e depois esse perfil é enquadrado nos 

nossos, enquanto colaborador (…) encontra obviamente ali um conjunto de 

competências que tem caracterísIcas de talento, para aquilo que é esperado 

para a função”— Entrevistado 2 

 Numa fase intermédia, denominada de etapa de “calibração”, buscam 

desenvolver um acompanhamento muito próximo dos seus trabalhadores, de forma a 

perceber quais são as suas moIvações, expectaIvas e nível de saIsfação face à função, 

de modo a idenIficar se há uma eventual desadequação do perfil do recrutado à 

função. Há dois caminhos que podem ser tomados caso se idenIfique uma 

desadequação da pessoa à função: são acionados um conjunto de mecanismos de 

desenvolvimento que vão de encontro com aquilo que são as necessidades 

idenIficadas; se um trabalhador desempenha de forma eficaz a sua função, mas 

apresenta outro Ipo de expectaIvas e moIvações, pode ser idenIficado pelas chefias 

como um potencial talento - em conferências de gestão de talento e aqui já estaremos 

numa segunda fase, mais consistente, de idenIficação do talento.  

 As conferências de gestão de talento foram idenIficadas por 3 entrevistados e 

ocorrem numa fase em que os indivíduos já estão dentro da empresa, e afirmam-se 

como um momento:  

“(…) onde todas as lideranças da empresa se reúnem e falam sobre os seus 

potenciais, e aí são idenIficas medidas de desenvolvimento para as pessoas 

(…)” — Entrevistado 1.  

Sendo que esta idenIficação, ocorre em função daquilo que foram os resultados da 

avaliação de desempenho e da idenIficação por parte da chefia. A parIr daqui são 
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elaborados planos de desenvolvimento individuais, em que, de acordo com as 

expectaIvas dos trabalhadores, podem ser indicados para:  

Integrar em programas de liderança; 

Desenvolver planos de gestão de carreira (planos de sucessão);  

Integrar equipas mulI-disciplinares para o desenvolvimento de projetos aliciantes;  

“Flutualidade funcional”; 

Intercâmbio entre fábricas; 

ParIcipação em visitas a outras unidades; 

Inserção em programas de desenvolvimento de competências: coaching, 

mentoring, shadowing, acompanhamento formaIvo; 

Indicação para um assessment center para avaliar e testar as competências, de 

modo a perceber o seu alinhamento com os valores da empresa e confirmar o 

potencial idenIficado pela chefia.  

  “(…) existe um momento de gestão de talento, feita com a gestão da empresa 

onde são idenIficadas as pessoas ou os colaboradores com potencial de talento (…) 

Tendo em conta aquilo que foi o desempenho avaliado (…) são idenIficadas um 

conjunto de pessoas e que depois são (…) selecionadas para processos de 

desenvolvimento muito próprios (…)” — Entrevistado 3.  

3.3. Retenção e desenvolvimento de talento humano  

 A retenção de talento corresponde à etapa que na empresa procede à seleção e 

à idenIficação de potencial, em que todas as áreas do departamento contribuem, 

individualmente ou de forma cooperaIva, para garanIr o compromisso e o 

envolvimento dos seus trabalhadores, através do desenvolvimento de práIcas e 

ferramentas que tal como definido, por MarIns & Da Cruz (2019), podem variar de 

acordo com as políIcas e os objeIvos da empresa. Neste caso em específico e parIndo 

da análise das entrevistas, percebemos que há uma preocupação e um invesImento, 

em práIcas que visam o desenvolvimento e o reconhecimento dos seus profissionais.  

 Neste senIdo, no presente sub-capítulo procuramos idenIficar quais as 

ferramentas e os procedimentos que na empresa estão alinhados com a estratégia de 

Gestão de Talento, parIndo da opinião dos técnicos e chefias de recursos humanos e 
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de algumas anotações de campo, elaboradas em contexto de reunião de diagnósIco 

de necessidades e em reuniões exploratórias informais com as chefias de 

departamento, assim como também a parIr da análise documental das respeIvas 

ferramentas. 

 Para a idenIficação das ferramentas, procedemos a uma categorização das suas 

dimensões de análise, que permiIu a sua distribuição pelas diferentes áreas da Direção 

de Relações Humanas, tal como se observa na figura 7. 

Figura nº 7 - Ferramentas e processos orientados para a Gestão de Talento 

Fonte: autora  
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 A gestão de talento, e tal já foi referido acima, está sobretudo centralizada na 

área da Gestão de Talento e Formação, daí a própria designação. Os processos e 

ferramentas que surgem alinhados com esta estratégia, podem ser observados a parIr 

da análise da tabela 4, relaIva às ferramentas idenIficadas em contexto de entrevista, 

por número de entrevistados e área de responsabilidade operacional. Os entrevistados 

idenIficam essencialmente as ferramentas que são desempenhadas pela Gestão de 

Talento e Formação, e que estão inseridas naquilo que denominam como o ciclo anual 

de formação, que são: (1) as conferências de gestão de talento; (2) a gestão 

desempenho; (3) o diagnósIco de necessidades; (4) assessment center; (5) formações 

de liderança; (6) e ferramentas de feedback.  

 Com isto não significa que as restantes áreas não sejam igualmente relevantes 

para a estratégia, pelo contrário, uma vez que tem processos que contribuem, mesmo 

que de uma forma informal para esta estratégia, assumindo um papel preponderante 

em outras fases do ciclo, tais como: na atração, seleção e desvinculação de talento e 

prestando suporte em algumas das aIvidades desenvolvidas pelo GTF.  

 “Nas outras áreas aquilo que vai acontecendo é de uma forma mais informal, se 

posso dizer assim, em que na gestão do dia a dia os responsáveis pelas várias 

áreas, os vários managers, vão percebendo aquilo que é cada uma das pessoas, 

aquilo que são as suas expectaIvas, as suas capacidades e competências e vão 

fazendo essa gestão do talento(…)” - Entrevistado 3 

 São várias as ferramentas e os processos idenIficados pelos entrevistados, que 

estão alinhados com aquilo que é a estratégia de Gestão de Talento, e se olharmos 

para aquilo que é a primeira fase da atração do talento, dois entrevistados idenIficam 

o employer brandyng, como uma práIca que se destaca: 

“(…) quando estamos a dizer: “ vamos promover a atracIvidade da marca!”, de 

facto aí estamos a falar do employer branding e das aIvidades de atração e 

promoção da marca junto do mercado de trabalho (…) ”— Entrevistado 4  
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 A Gestão de Talento remete, em termos macro, para um conjunto de processos 

de idenIficação de potencial e de apoio para o desenvolvimento profissional, que no 

caso específico da empresa, desenrola-se sobre quatro fases disIntas: a primeira surge 

logo no início do ano, em Janeiro, com aquilo que denominam de planeamento do ano, 

cujo objeIvo é analisar aquilo que são as avaliações de desempenho do ano 

antecedente, e alinhar os resultados obIdos com o planeamento do próximo ano que 

se inicia, definindo novos objeIvos de trabalho. É ainda nesta fase inicial que é feito o 

levantamento e idenIficação de necessidades de desenvolvimento, sendo que estas 

também decorrem das informações extraídas das avaliações de desempenho e da 

“calibração” que é feita em reuniões de levantamento de necessidades, com as 

diferentes chefias de departamento, tal como comprovam os seguintes excertos  

“(…) A avaliação de desempenho é uma forma extremamente úIl para 

idenIficar talento, para idenIficar pontos de melhoria, para fazer não só a 

avaliação mas também a gestão do desempenho, coisas francamente 

disIntas.”—Entrevistado 5.  

E esta é uma ferramenta que está inImamente alinhada com aquilo que é a 

estratégia de Gestão de Talento na empresa, na medida em que  

“(…) quando estou a fazer a avaliação de desempenho, estou a olhar para 

aquilo que é o desempenho daquela pessoa, e o desempenho daquela pessoa 

adequada ou não, aquilo que é a sua função (…) e eu só consigo dizer se uma 

pessoa tem ou não a competência mediante a evidencia de três pilares: tenho 

que ter o conhecimento (saber), tenho que ter um contexto onde o aplicar e 

tenho que o fazer bem feito.” — Entrevistado 4 

  

A avaliação de desempenho e tal como é passível de se observar mais abaixo na 

tabela 7, surge dentro do leque de ferramentas orientadas para a gestão de talento, 

como aquela que é mais idenIficada pelos entrevistados. Surge na empresa como uma 

ferramenta fundamental, que permite idenIficar falhas e correspondências, entre 

aquilo que são as competências que uma pessoa realmente possui e aquilo que é 

exigido para a função, sendo que estas competências exigidas à parIda serão 
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previamente definidas nos descriIvos de funções, que contemplam todas as 

competências necessárias para a execução eficaz e eficiente de uma dada função. 

 Na empresa são idenIficadas duas Ipologias de trabalhadores - os fixos e os 

variáveis. Sendo que, os fixos são aqueles que não estão diretamente ligados com o 

processo produIvo e que englobam: diretores, chefes de departamento, supervisores, 

chefes de equipa e técnicos das várias direções, na qual as relações humanas estão 

incluídas. os variáveis, são todos os restantes trabalhadores que estão diretamente 

ligados com o processo produIvo e que englobam: técnicos da direção de produção, 

operadores, técnicos de processo, transportadores de materiais, entre outros.  

 A avaliação de desempenho também está estruturada sobre estas duas 

Ipologias na medida em que a forma como se operacionaliza e os formulários de 

avaliação aplicados são também estes disIntos, consoante as funções a que estão a ser 

direcionadas ou seja, se a “(…) a avaliação de desempenho for shopfloor, é a área da 

gestão operacional que faz a gestão e o controlo desse sistema (…)” — Entrevistado 6.  

Estas avaliações de desempenho ocorrem uma vez por ano e são 

exclusivamente direcionadas para os trabalhadores variáveis, em que avaliam os 

seguintes indicadores: a qualidade do trabalho, a assiduidade e o trabalho em equipa, 

configura-se como, “(…) um momento de parIlha, daquilo que será a avaliação da 

chefia, mas também o senImento do colaborador em relação àquilo que foi o seu 

trabalho (…)” — Entrevistado 6 

 Por outro lado, se a avaliação de desempenho for direcionada para os 

trabalhadores fixos, este processo passa a ser da responsabilidade da área de Gestão 

de Talento e Formação, disInguindo-se do processo anterior na medida em que, as 

variáveis avaliadas são disIntas. Neste caso, estão essencialmente ligadas à mudança, à 

orientação para a qualidade e à orientação para o cliente. A avaliação de desempenho 

dos trabalhadores fixos, também se disIngue na medida em que para além da chefia, o 

próprio trabalhador também tem a oportunidade de fazer a sua auto-avaliação 

individual e só posteriormente serão debaIdos e alinhados os diferentes pontos de 

vista com a chefia. Deste diálogo resultará num plano de desenvolvimento individual, 

em que estarão descritas todas as necessidades de desenvolvimento e as medidas a 

ser implementadas para a concreIzação dos objeIvos.  
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 Outra ferramenta essencial e que está alinhada com a avaliação de 

desempenho, prestando apoio no processo de desenvolvimento dos trabalhadores, 

indicando ao GTF aquilo que são as necessidades de desenvolvimento, são as reuniões 

de diagnósIco de necessidades, que se realizam todos os anos, na fase I do 

planeamento anual da formação, e que tem como finalidade idenIficar lacunas entre 

aquilo que é o expectável para uma função e aquilo que efeIvamente os trabalhadores 

revelam no momento, definindo-se a parIr daqui medidas de desenvolvimento. Nestas 

reuniões e tal como foi possível observar em contexto de estágio, desenvolve-se um 

trabalho colaboraIvo entre a área do Gestão de Talento e Formação e da Gestão 

Operacional, na medida em que para além das chefias de direções e o técnico da 

Gestão de Talento e Formação, pode ainda estar presente um técnico da Gestão 

Operacional, que tem como finalidade avaliar e garanIr, através do feedback das 

chefias, se os trabalhadores recém contratos estão saIsfeitos e moIvados na função 

ou se, por outro lado, estes revelam indícios de insaIsfação e que podem ser 

potenciais perdas e assim atuar rapidamente sobre estas situações de risco. É uma 

ferramenta que surge:  

“(…) muito na lógica do acompanhamento posterior à avaliação de 

desempenho”— Entrevistado 5 

“(…) alimentando-se dos dados fornecidos por esta, surge como uma 

ferramenta em que “(…) as necessidades de desenvolvimento, (…) é idenIficada 

pelas respecIvas chefias, em conjunto com os recursos humanos, que têm um 

catálogo de formações idenIficado. E nesse planeamento é idenIficado as 

formações que cada colaborador deverá ter, de modo a ajuda-lo a melhorar as 

suas competências ou a suprir algumas carências em termos de competências, 

de forma a obter um excelente desempenho. “ — Entrevistado 6.  

 A meio do ano, entre Junho e Julho, existe ainda um segundo momento de 

avaliação de desempenho em que é feito um follow-up com o trabalhadores ou seja, 

realiza-se um balanço entre os objeIvos que foram definidos no início do ano e que já 

foram aIngidos e aquilo que ainda está por aIngir. E mais tarde, em Setembro e 

Outubro, realizam-se as conferências de gestão de talento, que tal como já foi referido 
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anteriormente, permitem fazer uma “calibração” entre o desempenho e o potencial 

dos trabalhadores, idenIficando-os para programas de desenvolvimento específicos, 

que podem resultar em indicações para planos de sucessão, para parIcipar num 

assessment center ou para planos formaIvos específicos de coaching, mentoring, 

formações de liderança, entre outros.  

 Por fim, e embora não tenha sido diretamente referido nas entrevistas, foi 

ainda possível verificar, a parIr das observações feitas em contexto de estágio e do 

apoio que prestei em algumas aIvidades que foram desenvolvidas, que existe uma 

quarta fase do Ciclo de Gestão de Talento na empresa, que corresponde à etapa de 

desvinculação do talento e que reporta para uma preocupação que a empresa mantém  

sobre os seus (ex)trabalhadores , preservando uma boa relação e valorização 15

daqueles que já foram colaboradores e que agora conInuam a ser embaixadores da 

marca, mesmo após a sua saída. Esta relação é manIda através da inclusão dos 

(ex)trabalhadores em eventos e cerimonias fesIvas da empresa,  tais como, e a ptulo 

de exemplo a realização de jantares de natal para reformados e entrega de cabazes em 

épocas fesIvas.   

 Em modo de síntese e tendo em conta aquilo que é apresentado na tabela 7, 

podemos concluir que as ferramentas que estão mais orientadas para a gestão de 

talento segundo a opinião dos entrevistados, são aquelas que estão sob a 

responsabilidade da Gestão de Talento e Formação e que por vezes estão mais 

orientadas para funções técnicas e de liderança, como é o caso e a ptulo de exemplo 

da avaliação de desempenho, das reuniões de diagnosIco de necessidades. É ainda de 

anotar que algumas destas ferramentas a responsabilidade operacional é igualmente 

parIlhada com a área de Gestão Operacional, porém neste caso mais direcionada para 

os colaboradores variáveis e funções mais operaIvas.  

 Quando aqui referimos (ex)trabalhadores, referimo-nos essencialmente a trabalhadores que 15

desvincularam-se da empresa por situação de reforma.
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 Tabela nº 7 - Ferramentas idenIficadas pelos entrevistados segundo a  área do 

DRH responsável 

*IdenIficação dos departamentos da Direção de Relações Humanas, responsáveis pela 

operacionalização das respecIvas ferramentas e processos. 

Fonte: autora 

Capítulo IV | Conclusões e recomendações 

1. Considerações Finais  
 O presente trabalho assumiu como principal objeIvo caraterizar a estratégia de 

Gestão de Talento implementada na empresa de estágio, à luz daquilo que são as 

opiniões dos técnicos e chefias da DRH, idenIficando os processos e ferramentas que 

surgem neste domínio. Neste senIdo, consideramos relevante desenvolver neste 

úlImo capítulo, uma breve síntese sobre algumas considerações que dão resposta aos 

objeIvos inicialmente definidos. 

 Porém, e antes de parIrmos para aquilo que são as conclusões obIdas com 

base nas entrevistas, no que ao próprio estágio é referente podemos inferir que, a 

nossa integração no contexto organizacional demonstrou-se bastante significaIva no 

Ferramentas iden4ficadas
Número total de entrevistados 
que identificaram a ferramenta 

Responsabilidade 
operacional *

Formações de Liderança 3 GTF

Avaliação de Desempenho (fixos e 

shopfloor)
6 GTF + GO

Diagnós4co de Necessidades 5 GTF + GO

Assessment Center 2 GTF + GO

Ferramentas de Feedback 2 GTF + GO

Employer Branding 2 CO + GO

Sessões de reconhecimento 1 CO

Comemorações e fes4vidades 1 CO

Processos de recrutamento 2 GO

Descritivos de Funções 1 GO

Gestão de Expectativas 1 GO

Matriz de Sucessões 1 GTF
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senIdo em que permiIu estabelecer um contato direto com as dinâmicas e as práIcas 

desenvolvidas no espaço de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender novos 

conhecimentos e técnicas de GRH e desenvolver competências, principalmente no 

domínio da Gestão de Recursos Humanos, revelando-se graIficante a nível profissional. 

A nível pessoal a permanência na empresa e as aIvidades propostas nem sempre 

foram de acordo com as expectaIvas, contudo a permanência no local de trabalho foi 

fundamental para o conhecimento do objeto de estudo, quer vivendo-o por dentro e 

observando-o, quer acedermos aos entrevistados com liberdade de movimentos 

suficiente para os quesIonar tantas vezes quando necessário para esclarecer os 

assuntos, muitas vezes vagos e difusos.  

 Percebemos que ao nível do DRH  há uma segregação ocupacional verIcal que 

é passível de se observar na empresa, a parIr do modo como as funções dos técnicos e 

chefias do DRH estão distribuídas. Há uma tendência para que as funções técnicas 

sejam ocupadas por mulheres e os cargos de maior responsabilidade e poder 

conInuam a ser tendencialmente desempenhados por homens. Podemos ainda 

concluir que o DRH da empresa se evidencia uma convivência mulIgeracional, com a 

coexistência de duas gerações disIntas, nomeadamente: a geração X e a geração Y, 

sendo que é a geração X que revela maior representaIvidade. Esta convivência 

mulIgeracional pode trazer novos desafios para a função do gestor de recursos 

humanos, que, cada vez mais deve ser capaz de desenvolver estratégias que tenham 

em consideração a disparidade de gerações e respeIvamente de expectaIvas e 

necessidades.  

 ParIndo daquilo que é o nível de escolaridade dos entrevistados podemos 

ainda observar mudanças ao nível dos requisitos de contratação no mercado de 

trabalho, pois para além das qualificações académicas, as competências técnicas são 

outras dimensões privilegiadas, nomeadamente as especializações e formações 

profissionais, que são até mais valorizadas do que as cerIficações superiores. 

Considera-se que através das especializações os trabalhadores conseguem tornar-se 

polivalentes e flexíveis, revelando-se mais facilmente capazes de desempenhar várias 

tarefas, e consequentemente um recurso humano mais valioso. 
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 A Gestão de Talento, tal como foi demonstrado, surge como uma alternaIva 

estratégica que visa potencializar o capital humano em função dos interesses de 

negócio e da maximização do lucro (económico e corporaIvo). A gestão de talento 

surge nesta empresa como um processo de análise de competências, que intervém em 

dois senIdos: um deles é a idenIficação e o outro é o desenvolvimento de potencial 

humano, sendo que ambas ocorrem em termos das competências.  

A análise a parIr do ciclo de gestão de talento orientado para quatro etapas de 

atuação - a atração, a seleção, a retenção/desenvolvimento e a desvinculação de 

talento – mostra que cada uma das áreas do departamento contribui para este 

processo quer seja de uma forma mais aIva e direta como é o caso da área de Gestão 

de Talento e Formação, principal responsável pelo ciclo anual de talento e a Gestão 

Operacional, responsáveis pela operacionalização das ferramentas que maior impacto 

revelaram neste processo (avaliação de desempenho e descriIvos de funções), quer de 

forma menos aIva e indireta como é o caso da Cultura Organizacional e Compensações 

e Bene�cios, que através da operacionalização de um conjunto de práIcas prestam 

auxilio as restantes etapas do ciclo. Porém, para operacionalizar a idenIficação e o 

desenvolvimento de potenciais talentos são referidas apenas  duas ferramentas 

fundamentais que na empresa surgem orientadas para dar resposta a este processo 

nomeadamente, a avaliação de desempenho e os descriIvos de funções. A avaliação 

de desempenho possibilita a idenIficação de potenciais necessidades de 

desenvolvimento nos trabalhadores, fornecendo informação relevante acerca das 

intervenções necessárias, assim como também, permite idenIficar potenciais 

sucessões. Os  descriIvos de funções permitem analisar as competências necessárias 

para o desempenho de uma função. O alinhamento e coerência entre a GRH e a gestão 

de talento é assim parcial e restrito a algumas ferramentas específicas que servem uma 

conceção limitada de gestão de talentos. 

 Para finalizar concluímos ainda que para idenIficarmos um potencial talento é 

igualmente necessário olhar para aquilo que são as competências, alinhando-as com 

aquilo que é expectável para uma dada função. Neste domínio, percebemos que as 

competências mais valorizadas na idenIficação de um potencial talento são, para além 

das competências transversais já previamente definidas pela empresa, relacionadas 
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com o saber-estar (comunicação, trabalho em equipa, proaIvidade, etc), uma vez que 

revelam-se competências mais di�ceis de adquirir e de desenvolver através da 

formação.  

A gestão de talento parece não ter uma configuração própria e diferenciadora, 

sendo apenas uma orientação para a retenção de funções essencialmente técnicas e 

de liderança. É mais uma designação que faz uso das ferramentas tradicionais da GRH e 

que acentua a discriminação posiIva deste Ipo de perfil de trabalhadores que devem 

ter as competências transversais, que correspondem respeIvamente à: visão, 

empreendedorismo, interação, execução, orientação e aprendizagem.  

2. Recomendações e propostas para uma conceção explícita de gestão de 

talentos 

 Neste úlImo ponto e considerando aquilo que foi definido como um dos 

objeIvos finais deste trabalho, propomos um conjunto de recomendações de melhoria 

sobre os processos e instrumentos do DRH, no senIdo de fomentar a coerência das 

práIcas de GRH para com a gestão de talento. Tratam-se de algumas propostas que 

consideramos relevantes e alinhadas com aquilo que é a políIca de GRH da empresa e 

a possível estratégia de Gestão de Talento.  

 Foi, por vezes, referido pelos entrevistados, a questão de informalidade 

processual que está subjacente à gestão de talento e que a reconhece como uma 

gestão que ocorre de uma forma muito informal entre a chefia e os trabalhadores, sem 

que para isso haja um processo formalizado de idenIficação, acompanhamento e 

formação dos trabalhadores. Consideramos que esta gestão informal que ocorre no dia 

a dia do espaço de trabalho, pode revelar-se de facto preponderante para o sucesso da 

estratégia de gestão de talento, por vezes mais ainda do que as próprias ferramentas e 

processos formais que orientam, auxiliam e facilitam a execução do processo. É ao 

viver esta gestão no quoIdiano, demonstrando aos seus trabalhadores que têm  

confiança, que têm espaço para fazer sugestões e que aquilo que referem é de facto 

ouvido e tomado em consideração, e é ao conferir-lhes oportunidade para se 

desenvolverem e liberdade para expor dúvidas e inquietações, desenvolvendo uma 
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comunicação muito próxima sobre estes, que se pode fazer toda a diferença numa 

gestão de talento bem sucedida.  

 Porém, esta informalidade que pode revelar-se fundamental para o sucesso 

desta estratégia, evidencia também alguma falta de consistência entre as diferentes 

práIcas de GRH e as práIcas de gestão de talento. 

 Tal é evidenciando como uma possível lacuna que pode e deve ser melhorada e 

trabalhada, e que tem a ver com aquilo que é o conhecimento, ou neste caso o 

desconhecimento que as áreas do DRH, por vezes, revelam quando quesIonadas 

acerca dos processos e ferramentas que são desenvolvidos e executados pelas áreas 

vizinhas do departamento e que tem influência sobre esta estratégia. Por outras 

palavras, à exceção dos processos e das ferramentas que são desenvolvidas pela GTF, 

que por sua vez, é onde está centralizada esta estratégia e que são reconhecidos pela 

generalidade dos entrevistados como essenciais na Gestão de Talento, quando 

procuramos idenIficar os processos que estão orientados para esta gestão de talento 

nas restantes áreas do departamento, as opiniões não são consistentes, decorrente da 

própria informalidade e abordagem empírica de que se revestem, sem qualquer 

sistemaIcidade e reflexão prévia. Reconhecendo que a estratégia de Gestão de Talento 

devia derivar de um trabalho cooperaIvo, em que todas as áreas atuam, 

individualmente mas também em colaboração, sobre diferentes etapas do ciclo e uma 

vez que existem processos que estão alinhados entre si e que são da responsabilidade 

de diferentes áreas do DRH, propunha uma comunicação ou um procedimento interno 

sistemáIco do conhecimento de todas as áreas do DRH. Este devia ser construído de 

forma colaboraIva, aberta e transparente, capaz de promover o envolvimento de 

todos, assente numa interação clara entre todas as áreas de RH,  construindo-se assim 

aquilo que seria a estratégia de Gestão de Talento, a sua importância e o impacto que 

cada uma das áreas tem sobre o mesmo. 

 A segunda recomendação, está relacionada com a ferramenta de avaliação de 

desempenho shopfloor ou “trabalhadores variáveis” uma vez que, e contrariamente do 

que acontece na avaliação de desempenho dos “trabalhadores fixos”, para estes há um 

formulário de avaliação de desempenho que é previamente preenchido pela chefia e 

que expõem a sua avaliação sobre o desempenho de um trabalhador e que é 

posteriormente discuIdo e comunicado ao respeIvo interveniente avaliado, através de 
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um diálogo que estes devem realizar à posteriori. Já o trabalhador apenas tem 

oportunidade de fazer sua avaliação e expor as suas opiniões, insaIsfações, 

expectaIvas e necessidades no momento de diálogo com a chefia, na qual deve expor 

o seu ponto de vista oralmente. O que propomos é a elaboração de um formulário de 

auto-avaliação para os ”trabalhadores variáveis”, uma vez que consideramos que 

possuir como única forma de avaliação, aquela que é feita pela chefia, pode-a tornar 

mais suscepvel de  erros, colocando em causa a validade e a fidelidade da mesma, uma 

vez que a avaliação final está sujeita à interpretação que é feita pela chefia no próprio 

diálogo com o trabalhador. Assim como também, o facto de o trabalhador não ter um 

momento e um espaço específico, em que possa individualmente expor a sua avaliação 

também pode enviesar e inibir as opiniões.  

 Por fim, para reforçar o alinhamento entre as ferramentas que foram 

idenIficadas a parIr da opinião dos técnicos e chefias do DRH da empresa, propomos 

uma nova ferramenta, inspirada em MarIns e Da Cruz (2019) (figura nº 8), que na 

nossa opinião permite reforçar o alinhamento entre várias ferramentas e facilitar o 

processo de idenIficação e de desenvolvimento do capital humano na empresa. 

Figura nº 8 - Matriz de Talento Humano (trabalhadores fixos)  

Fonte: autora 
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 Esta ferramenta também reconhecida como “nine box” (MarIns e DaCruz, 

2019), é bastante uIlizada no domínio da GRH, para efetuar a planeamento das 

sucessões e do desenvolvimento dos trabalhadores, parIndo para esse efeito das 

avaliações de desempenho e da respeIva idenIficação e classificação do nível de 

potencial e de desempenho dos trabalhadores. Esta ferramenta deve ser uIlizada de 

acordo com o manual construído em anexo 5, e aplicado nas conferências de gestão de 

talento, para orientar e auxiliar o processo de avaliação e de idenIficação de 

“talento” , fornecendo em simultâneo informações fundamentais para os planos de 16

sucessão, para o diagnósIco de necessidades e auxiliando ainda o planeamento 

individual de desenvolvimento, na qual as medidas devem ser decididas em 

conformidade com o nível e as necessidades de cada trabalhador.  

 Sendo que aqui, e parIndo da premissa de que todos têm talento, o talento é aquele que está 16

adequado à função, está saIsfeito e moIvado, e que revela níveis de desempenho a cima daquilo que é 
expectável  e demonstra vontade e potencial para crescer. 
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Anexo 1 | Esquema de análise de pesquisa 
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Esquema de análise de pesquisa  
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Anexo 2| Modelo de Guião de Entrevista 
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Modelo de Guião de Entrevista 
  

Finalidade do Estudo:  

 Pretendemos idenIficar qual a concepção de Gestão de Talento aplicada numa 

empresa mulInacional. Assim como, analisar o respecIvo alinhamento dos 

instrumentos implementados pela sua Direção de Relações Humanas, face à proposta 

apresentada pela empresa. Para esse efeito, parIremos das representações dos 

próprios técnicos da Direção de Relações Humanas, da empresa em questão com o 

intuito de compreender e caracterizar o conceito de Gestão de Talento, subjacente às 

práIcas de gestão de recursos humanos. Assim como, perceber de que forma é que as 

práIcas e ferramentas aqui implementadas contribuem para o desenvolvimento desta 

estratégia.  

Pergunta de par4da:  

 Qual a concepção de gestão de talento no âmbito da empresa e qual o 

alinhamento dos instrumentos de GRH implementados na empresa com este Ipo de 

proposta?  

Objec4vos Gerais:  

1. Compreender e caraterizar o conceito de gestão de talentos subjacente às políIcas e 

práIcas de gestão de recursos humanos na empresa.  

2. IdenIficar como as diferentes práIcas de GRH contribuem para a gestão de talentos.  

Objec4vos Específicos:  

i) Captar as representações dos técnicos de recursos humanos e chefias sobre GT na 

empresa;  

ii) Perceber em que medida os instrumentos de GRH servem a conceção de gestão de 

talentos a parIr de uma análise de coerência entre os diferentes instrumentos de 
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recursos humanos: diagnósIco de formação, avaliação de desempenho, descriIvos de 

funções, matriz de qualificações, recrutamento e seleção, entre outros.  

iii) De acordo com o alinhamento, ou não, da políIca e práIcas de GRH implementadas 

pela empresa propor recomendações de melhoria, por exemplo, nos instrumentos.  

Esta entrevista surge no seguimento da minha formação no 2ª ano de Mestrado em 

Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cujo objeIvo será captar 

as opiniões dos Técnicos da Direção de Relações Humanos de uma empresa 

mulInacional, face à concepção de Gestão de Talento na empresa. Para a entrevista, 

prevê-se uma duração média de 30 minutos.  

1) O que entende por gestão de talento na empresa?  

2) Que processos RH contribuem para a gestão de talento? (práIcas, instrumentos, 

metodologias, etc…)  

3) Quando e por quem são realizados os processos de gestão de talento? Qual o 

ciclo anual?  

4) Com que finalidade entende que existem estes processos na empresa?  

5) Como é que se considera alguém como “talento”? Quais as competências/

atributos que considera necessários e/ou importantes, para se ser um talento na 

empresa? (indicar as competências que considera perInentes e explicar o porque 

dessas e não de outras)  

6) Uma vez considerado “talento”, quais as medidas implementadas ou a 

implementar para o seu desenvolvimento? (plano de ação)  

7) A literatura aponta para uma relação entre a gestão de talento e a gestão por 

competências ? Concorda? Porquê?  
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8) Na sua opinião, e tendo em conta a função que desempenha no seu 

departamento, quais as ferramentas que considera estarem orientadas para a 

gestão de talento? (indicar quais as ferramentas e porquê)  

9) E nos processos e ferramentas que uIliza, existem partes ou aspetos orientados 

para a gestão de talento?  

10) Qual o papel dos técnicos de Relações Humanas, da empresa, no processo de 

gestão de talento?  

11) Qual a relação dos valores da empresa com o processo de gestão de talento?  

Caraterização Pessoal:  

1)  Idade;  

2)  Formação académica e/ou formações complementares;  

3)  Experiências profissionais passadas; (ligadas ou não com os recursos humanos);  

4)  AnIguidade na empresa e na função que ocupa na atualidade (período de  

tempo na empresa)  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Anexo 3 | Modelo de análise das entrevistas 

 !  121



Modelo de análise de entrevistas 

Obje2vos de 
análise Conceitos Dimensões/ Categorias de 

análise 
Subcategorias 

de análise Indicadores Questões orientadas para os 
obje2vos de análise

Iden%ficar o 
perfil 

profissional, 
social e 

educa%vo dos 
técnicos e 
chefias da 
empresa

Atores Sociais

• Caraterização socio-demográfica 

_____

• Idade 
• Sexo 

1) Idade; 

2) Formação académica e/ou 

formações complementares; 

3) Experiências profissionais 

passadas, ligadas ou não com os 

recursos humanos; 

4) An%guidade na empresa e na 

função que ocupa atualmente;

• Percurso escolar dos técnicos e 
chefias da direção de relações 
humanas 

• Formação académica ou 
cursos complementares

• Percurso profissional dos 
técnicos e chefias da direção de 
relações humanas 

• Trajeto profissional e 
tempo de permanência 
na função atual 

Analisar e 
caraterizar a 
estratégia de 

gestão de 
recursos 

humanos na 
empresa 

Estratégia de 
gestão de 
recursos 

humanos na 
empresa 

Concepção de gestão de talento 

_____

• Opiniões dos técnicos e 
chefias de recursos 
humanos da empresa à 
cerca da concepção de 
gestão de talento  

• Qual o papel dos 
técnicos no processo de 
gestão de talento 

• Quem os técnicos e 
chefias iden%ficam 
como responsáveis pelo 
processo 

 1) O que entende por gestão de 

talento na empresa? 

2) Quando e por quem são 

realizados os processos de gestão 

de talento? Qual o ciclo anual? 

3) Com que finalidade entende 

que existem estes processos na 

empresa?  

4) Para quem é que direcionada a 
gestão de talento?

Público-alvo da estratégia de 
gestão de talento

Responsabilidade 

Finalidade estratégica
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Iden%ficar e 
caraterizar as 

polí%cas, 
prá%cas e 

ferramentas 
orientadas 

para a 
estratégia de 

gestão de 
talento na 
empresa 

Procedimentos 
de gestão de 

talento na 
empresa

Medidas de iden%ficação de 
talento _____

• Quais as medidas 
referidas pelos técnicos 
e chefias para a 
iden%ficação de talentos 

1) Uma vez considerado “talento”, 

quais as medidas implementadas 

ou a implementar para o seu 

desenvolvimento?  

 2) Que processos RH contribuem 

para a gestão de talento? 

3) Na sua opinião, e tendo em 

conta a função que desempenha 

no seu departamento, quais as 

ferramentas que considera 

estarem orientadas para a gestão 

de talento? 

4) E nos processos e ferramentas 

que u%liza, existem partes ou 

aspetos orientados para a gestão 

de talento?

Procedimentos após a 
iden%ficação de potenciais 

talentos

• Gestão de 
Talento e 
Formação 

• Quais as prá%cas 
referidas pelos técnicos 
e chefias de DRH como 
relevantes para o 
processo

Ferramentas da polí%ca de gestão 
de talento 

• Gestão de 
Talento e 
Formação 

• Quais as ferramentas 
iden%ficadas pelos 
técnicos e chefias de 
DRH como relevantes 
para o processo 

• Alinhamento das 
ferramentas com a 
polí%ca de gestão de 
talento  

• Análise do alinhamento 
(ou não) das 
ferramentas de DRH 
com a estratégia de 
gestão de talento, a 
par%r da análise 
documental  

• Recrutamento e 
seleção 

• Cultura 
Organizacional 

• Informalidade 
processual 
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Iden%ficar, de 
acordo com a 

perspec%va 
dos técnicos e 

chefias, as 
competências 
transversais e 

especificas que 
são mais 

valorizadas 
num talento

Competências 
fundamentais 
num talento 

Competências Core

_____

• Competências 

transversais definidas 

pela empresa

1) Como é que se considera 

alguém como “talento”? Quais as 

competências/atributos que 

considera necessários e/ou 

importantes, para se ser um 

talento na empresa? 

2) A literatura aponta para uma 

relação entre a gestão de talento 

e a gestão por competências ? 

Concorda? Porquê?

Competências especificas para o  
talento  

• Quais as  
competências 

mencionadas pela 

Chefia, como essenciais 

num talento  

• Quais as competências 

iden%ficadas pelos 

técnicos de RH

Alinhamento entre Gestão de 

competências e Gestão de talento 

• Opinião dos técnicos e 

chefias do DRH à cerca 

deste alinhamento (ou 

não) 
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Anexo 4 | Competências de talento iden4ficadas pelos 

entrevistados 

 !  125



!117

Competências Talento Iden2ficadas - Resultados das Entrevistas 

Total Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Competências Técnicas (saber-fazer)

Agilidade de 
resposta

x x x 3

Qualidade x 1

Autonomia x 1

Conhecimentos /
habilidades 
opera2vas  

x x 2

Disponibilidade x 1

Capacidade de 
sistema2zação x 1

2. Competências Inter-pessoais (saber-estar)

Comunicação x x x x x 5

Espírito crí2co x x 2

Organização x 1

Proa2vidade x x x x 4

Gestão de 
conflitos

x 1

Gestão de equipas 
/ liderança 

x 1

Trabalho em 
equipa /

colaboração 
x x x x 4

Orientação para 
os resultados 

x x 2

Apropriação 
(adaptação)

x x 2

Disciplina x 1



Anexo 5 | Manual de operacionalização de uma Matriz 

de Talento Humano 
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Proposta de Ferramenta: 

Manual de operacionalização da 

 Matriz de Talento Humano  

!119



O que é uma “Matriz de Talento Humano” ? 

 A “matriz de talento humano” também conhecida como — “nine box” (Mar.ns & DaCruz, 2019), é uma ferramenta bastante u<lizada na área 

da Gestão de Recursos Humanos para efetuar o planeamento das sucessões e do desenvolvimento dos colaboradores, que desta forma irá ser 

efetuado de uma forma mais eficaz, percepGvel e eficiente. Esta é uma ferramenta interessante quando o foco da empresa está no capital humano, e 

na consequente procura pela maximização e desenvolvimento das suas performances.  

 Esta é uma ferramenta que tem em vista a avaliação do potencial e do desempenho dos colaboradores, par<ndo para esse efeito da 

informação que é fornecida e recolhida das avaliações de desempenho, e que aqui são classificadas e medidas numa escala de três níveis de avaliação 

- baixo, médio e alto. Nesta matriz serão visíveis dois eixos: o eixo X, correspondente à barra horizontal, que mede o nível de desempenho dos 

trabalhadores e o eixo Y, correspondente à barra ver<cal, onde será medido o potencial. Em função do nível de avaliação (baixo, médio e alto), que é  

atribuído em ambos dos lados da escala (X e Y), os trabalhadores devem ser encaixados na “box” corresponde ao seu nível de avaliação e na qual é 

lhe atribuída uma classificação na “matriz de talento humano”. (Mar.ns & DaCruz, 2019) 

 Esta ferramenta deve ser u<lizada nas conferências de gestão de talento, como forma de organizar e auxiliar na iden<ficação dos 

trabalhadores e das suas respec<vas necessidades e posicionamento na corporação, e cuja classificação deve decorrer de um diálogo e um consenso 

entre os intervenientes presentes (chefias e o TMOD). 
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Vantagens da Matriz de Talento Humano: 

Facilita a comunicação entre os membros da empresa na medida em que, é uma estratégia que implica o envolvimento de todos os 

colaboradores, chefias de departamento e recursos humanos, disponibilizando informações claras e transparentes, sobre aquele que é o 

desempenho dos trabalhadores e sobre o seu progresso. 

O debate proveniente da operacionalização desta ferramenta, gera um feedback que vem facilitar a elaboração do planeamento individual dos 

colaboradores; 

Permite iden<ficar e caraterizar com melhor clareza e facilidade o perfil de cada colaborador, em termos de desempenho e potencial; 

Permite iden<ficar os talentos, que no caso remete para pessoas que tem alto nível de desempenho e alto potencial; 

Permite avaliar e enquadrar as medidas de intervenção mais adequadas para a retenção e desenvolvimento dos colaboradores, que estarão 

alinhadas com aquilo que são as necessidades iden<ficadas; 

É uma ferramenta que contribui para o “empowerment” das equipas:  

Permite estabelecer um alinhamento, entre as avaliações de desempenho e os planos de sucessão/planos de carreira, uma vez que facilita no 

processo de iden<ficação dos trabalhadores que estão preparados para a sucessão, quer esta seja ver<cal ou horizontal. 

Fornece “input´s” para os diagnós<cos de necessidades, uma vez que evidencia necessidades de desenvolvimento.  

Pérez (2014), “Matriz de Administración de Talento Humano de las 9 Cajas”, [Consult. a 20.07.2020]. Disponível em: <hjps://

blog.peoplenext.com.mx/matriz-de-administacion-de-talento-humano-de-las-9-cajas>
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Principais erros comeEdos na sua aplicabilidade: 

• Tendência para a “subjeEvidade" - caráter subje<vo na atribuição das classificações; 

• Efeito de rotulagem -  é uma ferramenta que deve ser u<lizada no sen<do de facilitar o momento de tomada de decisão e não uma mera 

rotulagem das pessoas, neste sen<do deve ser dado o respe<vo feedback aos trabalhadores sobre o seu desempenho, mas não deve ser par<lhada 

a classificação atribuída nesta matriz, uma vez que pode por em causa o envolvimento e compromisso dos profissionais;  

• Tendência central para avaliações no ponto médio da escala - surge quando o avaliador evita atribuir classificações excessivamente altas ou 

significa<vamente baixas; 

• Erros constantes - propensão para complacência atribuindo uma avaliação benevolente, que fica acima do nível médio da escala ou a tendência 

para atribuir uma avaliações rigorosas, abaixo do ponto médio da escala; 

Ferreira (2018), [Consult. a 24.07.2020]. Disponível em: <hjps://blog.peexbrasil.com.br/sua-matriz-9-box-funciona-confira-os-erros-mais-comuns/

> 
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O que entendemos por potencial ? 

 O potencial remete para a ambição de alcançar cargos superiores, aliado a uma boa execução da função. O potencial tem à ver com os 

conhecimentos, comportamentos e as a<tudes dos trabalhadores. Refere-se às pessoas que tem espaço para se desenvolver e que tem não só a 

capacidade, como também a vontade para crescer. Este potencial pode ser iden<ficado através das avaliações de desempenho, de ferramentas de 

feedback 360º ou até na par<cipação num assessment center.  

O que entendemos por desempenho ? 

 O desempenho reporta para aquilo que é a performance de um trabalhador, para o conhecimento e as capacidades que os indivíduos acionam 

para executar determinadas operações, e que são avaliadas naquilo que é o seu desempenho e na própria resposta que o trabalhador dá aquilo que 

lhe é solicitado, e que está de alguma forma enquadrado naquilo que é a função que ocupa.  
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Tabela nº1 - Classificação das dimensões de avaliação  

Classificação das categorias de avaliação

1) Futuros Líderes

Futuros líderes são profissionais talentosos, iden<ficados como as melhores opções para a 

sucessão e para ocupar cargos hierarquicamente superiores, com maior responsabilidade. Estes 

são profissionais que revelam elevados níveis de desempenho, acima daquilo que é expectável para 

a função, e revelam competências de liderança. Desempenham de forma eficiente e eficaz as suas 

funções, e possuem conhecimentos em diversas áreas (polivalência). São profissionais que  

demonstram um forte comprome<mento com a empresa e uma grande orientação para os 

resultados, procurando sempre desenvolver-se e potenciam igualmente o desenvolvimento dos 

seus pares. 

2) Potenciais Líderes

Potenciais líderes são profissionais que estão em crescimento e que podem revelar-se potenciais 

líderes no futuro, demonstram um nível elevado de potencial, com mo<vação e vontade para fazer 

mais e para ocupar outras funções, no entanto ainda revelam um nível de desempenho médio, 

estando ainda evidentes necessidades de desenvolvimento. Estes trabalhadores revelam-se 

disponíveis para adquirir novos conhecimentos e apoiam o desenvolvimento conGnuo, executam as 

suas funções de forma autónoma. 

3) Alta Performance

Os profissionais que se enquadram nesta categoria evidenciam um alto nível de desempenho e um 

potencial médio, apontam para potenciais líderes, que devem ser mo<vados para progredirem, 

mesmo que dentro da própria área (progressão horizontal).
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4) Diamante em Bruto 

São trabalhadores com elevado potencial, mas que apresentam um baixo nível de desempenho, 

executam as suas funções de forma ineficaz, demonstrando resultados abaixo daquilo que é o 

esperado para a sua função. Revelam-se desmo<vados e pouco envolvidos, esta situação pode ser   

fruto de uma desadequação da função ou de uma falha por parte da chefia que pode ainda não ter 

iden<ficado este potencial.  

5) CompromeEdos 

Os profissionais comprome<dos são aqueles que revelam um nível de desempenho excecional, 

mas por outro lado um baixo potencial, são trabalhadores que estão comprome<dos e com a qual 

a empresa pode contar, conhecem bem as suas funções e desempenham-nas de forma eficiente e 

eficaz, possuem um conhecimento sólido dos processos e tem total autonomia para os executar, 

revelando-se capazes de orientar, transmi<r e formar os futuros trabalhadores. (shadowing e 

mentoring)

6) Trabalhadores Indispensáveis 

Os trabalhadores indispensáveis, são aquelas que apresentam um nível medio de potencial e de 

desempenho, não são excecionais mas são trabalhadores chave na empresa na medida em que, 

executam bem as suas funções e de forma autónoma, sem exceder o expectável. Estes são 

trabalhadores sólidos e indispensáveis na empresa, que por norma não tem aspirações de de ter 

outra função, mantendo-se sempre na mesma função.

7) Eficaz

Os trabalhadores que estão na categoria eficaz, tendem a revelar um baixo nível de potencial e um 

nível de desempenho médio, estes são trabalhadores que desempenham as suas funções dentro 

do expectável, sem exceder. No entanto, não lhes é iden<ficado potencial para que no futuro 

possam vir a ocupar outras funções. 
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Fonte: Mar<ns & DaCruz, 2019 

8) QuesEonável  

Trabalhadores que demonstram um baixo nível de desempenho e médio potencial, estes 

profissionais revelam algum potencial, porém a empresa deve ter uma atenção especial porque 

pode não estar função adequado à função. 

9) Desadequado 

São trabalhadores que revelam baixo potencial e baixo desempenho, por norma abaixo daquilo 

que é expectável para a função, é ainda de relevar que nesta categoria podem estar inseridos 

indivíduos que estão a desempenhar uma função à pouco tempo, se este não for o caso e 

es<vermo-nos  referir-nos a trabalhadores que estão na empresa à um tempo considerável de 

a<vidade é necessário a tomar outro <po de medidas. 
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Tabela nº2 -  Proposta de medidas de intervenção para cada categoria de avaliação 

Ações a tomar após a categorização

1) Futuros Líderes

Estes profissionais devem ser reconhecidos e recompensados, considerando-os para possíveis 

sucessões para cargos hierarquicamente superiores e com maiores responsabilidades, preparando 

assim os líderes do futuro.

2) Potenciais Líderes

Estes trabalhadores devem ser inseridos em projetos desafiantes, com equipas mul<-disciplinares 

que os re<re da sua zona de conforto, de forma a desenvolverem e melhorarem o seu 

desempenho. 

3) Alta Performance
Analisar uma possibilidade de progressão dentro da própria área (progressão horizontal) e 

con<nuar a potenciar o seu desenvolvimento. 

4) Diamante em Bruto

Aconselha-se o desenvolvimento de uma comunicação mais próxima, tanto com a chefia como com 

o trabalhador, de modo a avaliar as causas que mo<vam o baixo desempenho e inves<r no seu 

desenvolvimento ou em caso de desadequação promover a flutualidade funcional. 

5) CompromeEdos 

Estes são trabalhadores que estão a desempenhar a função certa e que não demonstram intenções 

de mudar de função, nestes casos é necessário rever as polí<cas de reconhecimentos e de 

compensações, como forma de os manter comprome<dos e envolvidos.

6) Trabalhadores Indispensáveis 

Estes trabalhadores devem ser mo<vados e desafiados para que se desenvolvem, cabe à empresa  

inves<r no seu desenvolvimento e recompensa-los, para que permaneçam mo<vados e sa<sfeitos 

na execução das suas funções, dando sempre o melhor de si. 

7) Eficaz
Avaliar a possibilidade de uma movimentação horizontal 
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Fonte: Mar<ns & DaCruz, 2019


8) QuesEonável  
Avaliar a sa<sfação face a função, é possível que não haja uma adequação e seja necessária uma 

mudança de função

9) Desadequado 

Nestes casos é necessário desenvolver uma comunicação constante e mais próxima, de forma a 

avaliar as possibilidades disponíveis, que pode passar por uma realocação em outra função, ou em 

úl<ma hipótese a demissão. 
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Os trabalhadores que estão inseridos 

nas caixas destacadas a vermelho, são 

aqueles que revelam classificações 

mais elevadas e que provavelmente  

podem ser indicados para planos de 

sucessão, quer porque já se revelam 

preparados para isso ou porque são 

potenciais ainda em preparação.
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Os trabalhadores que estão inseridos 

nas caixas destacadas a vermelho, são 

aqueles que revelam classificações 

mais baixas na matriz,  ou porque 

estão em situações de risco ou por 

que revelam necessidades de 

desenvolvimento e intervenção 
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Direção:


Área:


Departamento: 

Matriz de Talento Humano
Este documento tem como obje<vo atribuir uma classificação da matriz de talento humano, que ocorre em função do 

cruzamento entre o nível de desempenho e do nível de potencial iden<ficado. Este é um documento que deve ser preenchido 

em conjunto, após uma discussão e decisão unanime entre as chefias e o DRH, em contexto de conferencia de gestão de 

talento e que pode incluir igualmente, necessidades de desenvolvimento iden<ficas e possíveis medidas de intervenção.

Nº do 
colaborador Nome do colaborador Área 

Nível de 
desempenho Potencial 

Classificação matriz 
de talento humano

Necessidades 
idenEficadas 

Medidas de 
desenvolvimento 

propostas

Jorge Manuel Azevedo DPI ☹ ! Ques<onável 

☺ ☺ Futuros Líderes 

Legenda:  

☺ Supera o expectável - remete para o nível mais alto de avaliação, quando revelam resultados excecionais que são acima do esperado.                          
! Expectável - remete para o nível médio de avaliação, o potencial médio e desempenham as funções, dentro daquilo que é esperado, sem exceder as 
expecta<vas.      

☹  Abaixo do expectável - é o nível mais baixo da avaliação, não revelam vontade de evoluir e desempenham as suas funções abaixo daquilo que é o 
expectável. 


Obs.:

Validação: 
Chefia  

(assinatura)
Recursos Humanos  

(assinatura)

Data: 


____/______/________
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