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Resumo  
 

Esta investigação nasceu da vontade de explorar a questão dos incentivos não 

monetários (INM) enquanto prática das políticas de recompensas. Inicia-se este trabalho 

com uma sistematização de conceitos e ideias relacionados com os INM na procura de 

uma definição que conjugue os princípios e objectivos desta prática de compensação. 

Posteriormente aprofunda-se a relação entre os INM e as teorias da motivação de 

Maslow (1970) e Herzberg (1993, 2003), já que se percebeu que o tema das 

recompensas obriga a uma reflexão acerca dos factores extrínsecos e intrínsecos que 

podem definir a eficácia das práticas de compensação na medida em que afecta a 

satisfação e motivação dos indivíduos.  

Uma das mais-valias desta investigação relaciona-se com o estudo de caso levado a 

cabo numa empresa industrial Portuguesa e que permitiu analisar e discutir três questões 

associadas ao tema dos INM: quais os objectivos da empresa na aplicação deste tipo de 

incentivos; o que pensam os colaboradores destas práticas e que interpretação se pode 

fazer das percepções dos colaboradores e da própria empresa tomando por referência as 

teorias da motivação de Maslow (1970) e Herzberg (1993, 2003).  

Este trabalho de terreno foi concretizado através de uma metodologia de investigação-

acção que combinou instrumentos de recolha de dados qualitativos e quantitativos 

(recolha documental, entrevistas, inquéritos e dinamização de focus group aos 

colaboradores). Este processo permitiu um diálogo constante entre as necessidades da 

organização acolhedora e os objectivos da investigação, todavia o produto final acabou 

por permitir, não só, um contributo ao nível científico numa temática ainda pouco 

explorada em Portugal, como também, iniciar um processo de transformação na 

empresa.   

Serão os INM uma alternativa de compensação nestes tempos de crise? 
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Abstract 
 

This investigation was born in the desire of exploring non monetary incentives (NMI) 

issue as a reward policy activity. This study begins with a systematization of concepts 

and ideas related to the NMI searching for a definition that connects the principals and 

goals of this rewarding system. After that, there is a deeper approach of the relation 

between the NMI and Maslow’s (1970) and Herzber’s (1993, 2003) motivation theories, 

because it is known that rewarding issue requires a reflection about the extrinsic and 

intrinsic factors that may define the rewarding system effectiveness as far as it affects 

the individual’s satisfaction and motivation. 

An added-value of this investigation is related to the case study developed in a 

Portuguese industrial enterprise that promoted the analyses and discussion of three 

factors related to NMI issue: what are the company goals in the application of this kind 

of incentives; what do the employees think about this system and what interpretation 

can be made of employees and company perceptions taking as reference Maslow’s 

(1970) and Herzberg’s (1993, 2003) motivation theories. 

This field work follows an action-research methodology that aggregates qualitative and 

quantitative data research instruments (documental research, interviews, inquiries and 

employees focus group). This process allowed a constant dialogue between 

organization’s needs and investigation goals. The final result has both theoretical 

contributions and practical implications became possible a scientific contribute in a few 

explored matter in Portugal, as well as a some transformation in the enterprise. 

Are the NMI an alternative rewarding system during this crisis situation?      
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Introdução 
 

“O dinheiro pode atrair as pessoas para a porta da frente das empresas, mas terá de 
ser outra coisa que os impedirá de sair pela porta das traseiras”  

Woodard-Chavez (2003) 
 

O trabalho que aqui se apresenta centra-se no tema das recompensas e, em particular, 

nos incentivos não monetários (INM). Nos últimos anos temos assistido a uma 

constante redefinição dos esquemas de recompensas e variadíssimas são as acções que, 

procurando ir de encontro às necessidades dos indivíduos, potenciando assim a sua 

motivação, satisfação e performance, se enquadram naquilo a que denominamos INM. 

Esta investigação pretende, portanto, aprofundar o tema genérico dos INM através de 

um estudo de caso numa empresa industrial Portuguesa – que aqui se designa DUALTI.  

Nesse âmbito, este trabalho pretende compreender a realidade dos INM, perceber o 

estado da arte nesta matéria e analisar práticas usadas na DUALTI. Espera-se que o 

desenvolvimento de um estudo de caso permita compreender as razões que conduzem à 

sua utilização, o seu enquadramento numa política global de recompensas e a forma 

como se executam estas práticas. A perspectiva dos colaborares da DUALTI acerca 

deste tipo de incentivos, os efeitos esperados e as questões motivacionais a eles 

associados são questões que se pretendem aprofundar com este estudo de caso.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos distintos: introdução, enquadramento 

conceptual, metodologia, resultados e conclusão.  

O enquadramento conceptual pretende introduzir o leitor nas questões da gestão de 

recursos humanos (GRH) e, particularmente, no tema dos sistemas de recompensas, 

seus constituintes, assim como nos aspectos motivacionais que os influenciam. A 

descrição e justificação de todo o processo de investigação-acção é tratada no capítulo II 

– onde se caracteriza e apresentam os indicadores de gestão da empresa objecto de 

estudo.  
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Por fim, apresentam-se os resultados, cruzam-se interpretações com as questões de 

investigação decorrentes deste processo e sistematizam-se as ideias conclusivas no 

capítulo IV. Ainda neste capítulo, analisam-se as implicações teóricas deste projecto 

enquadradas nas suas limitações.  

Na conclusão, sintetiza-se o projecto de investigação e discutem-se novas questões de 

investigação relacionadas com o tema das recompensas e incentivos.  
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I – Enquadramento Conceptual 
 

1.1) As práticas de compensação na GRH 
“A gestão seria fácil…se não fossem as pessoas.”  

Adesso (1996) 

 
Peter Drucker - considerado por muitos o principal responsável da gestão moderna – 

refere no seu trabalho “Management challenges for the twenty-first century” (Drucker, 

1999) que a gestão passou a ser uma actividade universal e não apenas focada nas 

empresas, o que significa que qualquer estrutura de gestão deve compreender soluções 

organizativas e não fórmulas universais de actuar. Isto porque aquelas que parecem ser 

as grandes transformações ao nível da gestão prendem-se com a importância crescente 

dada às pessoas. No séc. XXI não se gerem pessoas, lideram-se. Os colaboradores 

afirmam-se como mais importantes que os próprios clientes necessitando, portanto, a 

própria gestão de criar um espaço específico de gestão de pessoas e do capital humano 

(Cunha, Rego, Campos e Cunha, Cabral-Cardoso, Marques e Gomes, 2010). 

O planeamento de recursos humanos, o recrutamento e selecção, a formação, o 

desenvolvimento de carreiras, a avaliação do desempenho, a compensação e a criação 

de um ambiente de trabalho positivo são a vertente prática da gestão de recursos 

humanos (GRH) enquanto disciplina que se preocupa em criar e implementar políticas, 

e sistemas que influenciam o comportamento das pessoas, para aumentar a 

competitividade e fortalecer a aprendizagem (Cunha et al, 2010). 

A GRH tem como principal alvo potenciar a capacidade produtiva das pessoas em torno 

dos objectivos da organização, tendo sempre particular atenção os desafios de gerar 

ambientes de trabalho estimulantes e criadores e controlar/neutralizar comportamentos 

indesejados (Cunha et al, 2010). Assim, uma das principais actividades da GRH é atrair, 

motivar e reter as pessoas que a organização precisa, o que é, em parte, conseguido 

através da adequação dos sistemas de recompensas.  
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É culturalmente aceite atribuir-se uma relação directa e intrínseca entre o acto de 

trabalhar e o acto de receber dinheiro em troca. As práticas de compensação, na sua 

definição mais básica, não são mais do que a recompensa aos colaboradores do trabalho 

e do seu contributo para as organizações. Esta noção sobre a relação entre trabalho e 

compensação tem sido aprofundada, discutida e problematizada ao longo das últimas 

décadas. No entanto, o colaborador médio continua a ser referenciado como alguém que 

não tem particular prazer em trabalhar, habitualmente fá-lo por dinheiro e julga-se que 

é, precisamente, o dinheiro que o faz trabalhar mais (Matsumura e Kobayashi, 2008).  

Todavia, a compensação envolve uma multiplicidade de factores tão abrangente que se 

afirma como redutor encarar as práticas de compensação desta forma linear. A eficácia 

dos colaboradores, o absentismo, a produtividade e a qualidade do trabalho efectuado, 

entre outros elementos, justificam que as organizações coloquem elevadas percentagens 

dos seus gastos (entre 40 a 70% de acordo com a realidade americana) nas práticas de 

compensação (Lawler, 1983). Trabalhar é, portanto, muito mais do que fazer algo em 

troca do dinheiro que se recebe, e a compensação é, também, muito mais complexa do 

que uma mera recompensa monetária pelo que se trabalhou.  

O desenvolvimento de trabalhos que associam conceitos como a satisfação, desempenho 

e sentimento de justiça à compensação tem potenciado o alargamento e refinamento das 

definições dos sistemas de recompensas. De acordo com Lawler (1983), as organizações 

não só crêem nas potencialidades das práticas de compensação enquanto recompensas 

pelo trabalho, mas também como elementos fundamentais para melhorar indicadores de 

performance. Todavia, é discutível se para melhorar esses indicadores de performance é 

indispensável usar o dinheiro como principal motivador.  

Contributos recentes defendem que nem sempre os colaboradores necessitam de 

incentivos financeiros para melhorarem o seu desempenho. Por exemplo, Brett, Cron e 

Slocum (1995) reconheceram o ambiente na organização, a identificação com a mesma 

e a sua estratégia, como factores que podem condicionar, de forma mais objectiva, o 

desempenho dos colaboradores. Também um trabalho recente publicado em Portugal 

(Silva, 2008), demonstra que a satisfação no trabalho é influenciada positivamente pelas 

percepções de justiça dos colaboradores face às recompensas que recebem. Para essa 

percepção de justiça o valor monetário “não é tudo”, mas apenas um dos potenciadores 

de todo um processo. Tão importante quanto o valor monetário, segundo o autor, está o 
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envolvimento dos funcionários em práticas de negociação e tomada de decisão, a 

preocupação com a comunicação, a transparência e o trabalho em grupo (Silva, 2008). 

No actual contexto socioeconómico, as práticas de GRH fazem parte da estratégia 

global das organizações e os sistemas de recompensas têm de crescer a partir dessa 

sinergia. Isto porque, cada vez mais as pessoas procuram uma recompensa global que 

incorpore um sentimento contínuo de compromisso com as organizações, um 

sentimento de realização pessoal e profissional e tudo isso é reforçado quando existe um 

sentimento de (in)justiça face ao sistema de recompensas.  

Um sistema de recompensas constitui-se a partir da estratégia global da empresa, da 

qual emanam práticas de compensação que representam a contrapartida da contribuição 

prestada pelo empregado para os resultados do negócio. É uma contrapartida pelo 

desempenho profissional e destinam-se a reforçar a sua motivação e produtividade. 

Contudo, essas práticas passaram a incluir elementos imateriais como os INM, 

complementando a componente material dos salários (Câmara, 2006). Esta perspectiva 

considera o conceito de recompensa para lá do acto de receber dinheiro e benefícios; é 

também estatuto social, poder e influência (Lawler, 1983).  

Esta temática tem vindo a ser muito discutida quer nas organizações, quer nas 

universidades. Apesar da investigação científica não ser consensual relativamente aos 

resultados dos INM, acredita que os sistemas de recompensas, para criarem um 

sentimento de justiça e satisfação nas pessoas, têm de integrar diversas componentes 

materiais e imateriais, monetárias e não monetárias, pessoais e colectivas procurando, 

assim, responder às distintas necessidades do seu público. E é, precisamente, neste 

contexto que surge este trabalho sobre os INM. 

 

Eu trabalho, recebo e fico satisfeito? 
 

Lawler (1983) levou a cabo uma meta-análise de vários estudos relacionados com a 

questão da satisfação dos indivíduos face às recompensas e verificou que mais de 50% 

da população norte-americana inquirida estava insatisfeita com o que as organizações 

lhe pagavam. Concluiu ainda, comparando dados desde a década de 70, que era evidente 

uma evolução negativa neste índice. Desta forma, o desafio dos sistemas de 
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recompensas torna-se ainda mais complexo, já que melhorar os índices de satisfação e 

percepção da justiça dos indivíduos relativos às recompensas não depende 

exclusivamente do acto de compensação, do salário e das componentes materiais.  

Se no paradigma clássico os sistemas de recompensas serviam para compensar a função, 

hoje em dia é necessário acrescentar variáveis como compensar o contributo que as 

pessoas dão à organização, as suas competências e o seu desempenho, sempre com a 

intenção de motivar quem recebe. Esta alteração de paradigma convergiu para uma 

construção de novos sistemas de compensação, mais sofisticados, que combinam 

diversas componentes: fixas, variáveis e benefícios (Cunha et al, 2010). 

A evolução do pensamento acerca dos sistemas de recompensas tem sido conduzida 

pela preocupação de criar nas pessoas um sentimento de justiça, relativamente ao que 

recebem, que as comprometa com a organização e eleve a sua performance. A 

compensação corresponde à retribuição que o trabalhador recebe pela sua actividade na 

organização, mas representa também um símbolo de estatuto, um determinante de estilo 

de vida, um elemento de diferenciação social e um factor político (Cunha et al, 2010). 

Desta forma, para compreender a satisfação dos colaboradores quanto às suas 

recompensas é necessário compreender a complexificação dos sistemas de recompensas 

face às crescentes exigências que se lhes colocam.   

Lawler (1983) aponta quatro factores essenciais que condicionam a satisfação dos 

colaboradores com o sistema de recompensas. Em primeiro lugar a satisfação depende 

da relação que cada indivíduo estabelece entre aquilo que recebe e aquilo que sente que 

deveria receber. Em segundo lugar, a comparação com os outros colegas de trabalho 

que, por sua vez, vai reforçar a relação entre aquilo que recebe e o que pensa que devia 

receber. Um terceiro factor, prende-se com as percepções erradas acerca das 

recompensas de outros, ou seja, as pessoas não só avaliam e conhecem mal as 

competências, trabalho e responsabilidades dos outros, como também percepcionam 

mal as suas recompensas, intensificando o sentimento de justiça/injustiça. Por fim, a 

satisfação global com as recompensas é também influenciada pela percepção que os 

indivíduos têm da realização das necessidades intrínsecas e extrínsecas, considerando 

duas dimensões distintas, uma relacionada com as necessidades básicas dos 

colaboradores e uma outra associada a questões de motivação individual.  
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Lawler (1983) apresenta uma visão holística da relação entre recompensas, satisfação e 

as percepções de equidade e justiça. A existência de factores 

moderadores/potenciadores da satisfação relacionam-se com questões sociais e 

motivacionais associadas ao trabalho e às relações que nele se estabelecem. Logo, as 

recompensas – mesmo quando incorporam outras dimensões para lá do dinheiro - são 

apenas um dos factores que contribui para a satisfação dos colaboradores com o 

trabalho, e, nem sempre, o mais determinante.  

Por exemplo, uma meta-análise recente realizada por Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw e 

Rich (2010), com o objectivo de aprofundar a relação entre as recompensas e a 

satisfação dos colaboradores, verificou que existe uma relação muito modesta entre a 

recompensa monetária e a satisfação das pessoas com o trabalho. Este estudo contraria, 

de certo modo, a ideia generalizada que o dinheiro é o principal factor condicionante da 

satisfação dos colaboradores com o seu trabalho e que nenhum outro incentivo 

motivacional ou de gestão pode ter o valor instrumental do dinheiro (Locke, Feren, 

MacCaled, Shaw and Denny, 1980).  

 

1.2) O que são os INM enquanto componente de 
um sistema de recompensas? 
 

Um sistema de recompensas incorpora em si mesmo factores monetários e não 

monetários. Os factores monetários estão associados ao conceito de recompensa 

extrínseca e os factores não monetários ao de recompensa intrínseca. Se por um lado é 

fácil compreender que as recompensas extrínsecas dizem respeito aos salários e prémios 

monetários, por outro lado, é importante precisar o que entendemos por recompensas 

intrínsecas.  

Segundo Cunha et al (2010) as recompensas intrínsecas prendem-se com as questões 

emocionais e sociais relacionados com o trabalho. O reconhecimento social pelo 

trabalho e o prestígio da função exercida são exemplos cujo valor monetário é difícil de 

calcular e que cabem dentro desta definição de recompensas intrínsecas. Estes autores 

defendem que ambas as dimensões são essenciais para a atracção de candidatos e 

motivação dos colaboradores e prevêem que os sistemas de compensação possam ser 
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sistematizados em três componentes essenciais: retribuição fixa, retribuição variável e 

benefícios ou compensação indirecta (fringe benefits).  

Dentro das retribuições fixas encontram-se os pagamentos associados à função e/ou às 

competências dos indivíduos; salário mensal, subsídios de Natal e férias e isenção de 

horário são exemplos de recompensas que se enquadram nas retribuições fixas.  

Já as retribuições variáveis assentam numa perspectiva dinâmica em que os resultados 

individuais ou colectivos determinam essas mesmas retribuições. Bónus, comissões de 

vendas, distribuição de lucros são apenas alguns exemplos de retribuições variáveis.  

Por fim, de acordo com a definição de Cunha et al (2010) surgem os benefícios que 

representam uma parte não remuneratória cuja proliferação está associada a uma 

crescente individualização da relação de trabalho. Estes benefícios cumprem uma 

missão importante na atracção e retenção de colaboradores já que acabam por ter um 

importante papel na vida pessoal dos colaboradores mesmo não estando presentes na 

folha de salário. As viaturas da empresa, os seguros de saúde, planos de reforma, 

incentivos à educação/formação do indivíduo ou família são exemplos que encaixam 

nesta definição.  

Em suma, os incentivos não monetários representam, numa política de recompensas e 

de acordo com esta linha de pensamento, benefícios adicionais, tanto quanto possível, 

individualizáveis.  

 

O que recebo resume-se ao dinheiro? 
 

Na literatura a procura de instrumentos não monetários que se adeqúem às necessidades 

das pessoas tem recebido diversas denominações como non-monetary incentives, fringe 

benefits, tangible benefits ou family-friendly benefits. Esta dispersão conceptual não 

contribui para a constituição de um corpo teórico que permita enquadrar o problema de 

forma única e objectiva. Todavia, procura-se de seguida definir, à luz de vários 

contributos teóricos, o que entendemos por INM.  

Como referiu Wright (2010), aludindo ao trabalho de Davis (2007) a natureza de 

recompensa é suficientemente ampla para incorporar cinco distintos elementos: salários, 
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incentivos, balanço entre trabalho e vida pessoal, reconhecimento pelo 

trabalho/performance e o desenvolvimento da carreira. Qualquer empresa que pretenda 

contribuir para uma maior satisfação dos seus colaboradores não pode descurar qualquer 

destes elementos. 

Lawler (1983) defende que o princípio subjacente aos INM prende-se com a 

necessidade das empresas se adequarem ao perfil dos indivíduos que querem 

recompensar. Dessa forma, através dos INM poder-se-á, não só satisfazer as 

necessidades dos colaboradores, como também ir de encontro aos seus interesses mais 

pessoais. Espera-se que desta forma se consiga melhorar a satisfação dos colaboradores 

com o trabalho podendo, a empresa, obter efeitos positivos ao nível do desempenho. 

Também nesta linha de raciocínio, Yeoh (2006) argumenta que o desenvolvimento de 

sistemas de recompensas deve combinar as políticas de INM com as demais políticas de 

recompensas e actividades de recursos humanos, permitindo analisar, planear e 

desenvolver um plano de acção que atenda às características da empresa, dos seus 

colaboradores e que procure responder às suas necessidades e gostos. 

Long e Shields (2010) defendem que os INM envolvem recompensas de natureza não 

monetária com o objectivo de premiar as performances, disseminar boas práticas e reter 

colaboradores. Reforços sociais - uma menção na newsletter da empresa ou placas 

distintivas - oportunidades de formação, viagens, ou uma gestão mais flexível do tempo 

são alguns exemplos referidos pelos autores de práticas concretas de INM. 

Farzin (2009) acaba por traduzir noutras actividades esta definição de INM, ao defender 

que as empresas podem melhorar a sua eficiência se oferecerem aos seus colaboradores: 

creche para os filhos, horários de trabalho flexível, possibilidade de teletrabalho, 

programas de formação ajustados às necessidades e gostos dos colaboradores, 

oportunidade de participarem em programas de sugestões e de decisões da própria 

empresa, promoção de eventos sociais que promovam a coesão social, assim como 

programas de reconhecimento e publicitação do desempenho profissional.  

Com base nestas definições, entendemos por INM, todas as práticas que se inserem 

numa política de recompensas e que não têm um valor monetário e/ou remuneratório. 

Estas práticas tendem a ajustar-se às necessidades e prioridades dos indivíduos, tendo 
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como objectivo final melhorar o seu comprometimento com a organização e, 

consequentemente, o seu contributo para o rendimento da mesma.  

1.3) Como podem as empresas gerir os INM? 
 
As práticas associadas aos INM são de tal forma abrangentes e diversas que 

impossibilitam a construção de um padrão comum de uso e implementação destas 

políticas. Cada organização que gere um plano de INM fá-lo de acordo com a sua 

interpretação dos constrangimentos e das mais-valias desta ferramenta e de acordo com 

os objectivos institucionais subjacentes. Para organizar estas diferentes formas de 

desenvolver políticas de INM, Long e Shields (2010), criaram uma matriz que 

sistematiza a utilização dos INM em três modos distintos: (1) como substitutos das 

compensações monetárias, (2) como complementos ou, (3) como práticas 

completamente separadas e distintas.  

Quando os incentivos são vistos como substitutos da componente monetária trata-se de 

um negócio, tácito ou explícito, de troca entre compensação em dinheiro e benefícios 

não monetários. De acordo com esta perspectiva, espera-se que as políticas de INM 

sejam duplamente positivas: deseja-se que actuem junto dos indivíduos como elemento 

preponderante para a sua satisfação e motivação e espera-se que reduzam os custos, 

trazendo à empresa maior eficácia financeira. Neste âmbito, os INM são amortizadores 

dos custos com salários e prémios monetários. 

Nesta linha, Baughman, Di Nardi, Holtz-Eakin (2003), verificaram que os INM, 

designadamente family-friendly fringe benefits, eram usados para compensar os salários 

baixos pagos aos colaboradores. Também Dorantes e Mach (2003), numa análise 

longitudinal das práticas de compensação nos EUA, efectuada entre 1988 e 1998, 

concluíram que os INM eram usados como contrapartida de salários mais baixos. Num 

outro trabalho, MacAdams (1995) defende que os INM fortalecem a motivação dos 

colaboradores mas também têm um custo mais reduzido para as empresas. Nesse 

estudo, envolvendo 600 empresas dos EUA, verificou-se que os incentivos monetários 

melhoraram a performance em 13%, mas custam às empresas 12 cêntimos por cada 

dólar adicional de vendas, enquanto os INM aumentaram a produtividade nas vendas 

em 13%, mas custaram apenas 4 cêntimos por cada dólar extra vendido. Também 

Serino (2002), através de um estudo às práticas de compensação no United States Bank, 
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demonstrou que um programa de reconhecimento não monetário obteve ganhos de 6.2 

de vendas por empregado, enquanto planos baseado em bónus em dinheiro obtiveram 

melhorias de 4.1 nas vendas.  

Em síntese, estes autores revelam que os INM para além de contribuírem para a 

satisfação e motivação dos colaboradores, também são eficazes para as empresas do 

ponto de vista da gestão de custos.  

Contudo, há autores, como Lawler (2000), que defendem que os INM devem 

complementar a remuneração, podendo não só coexistir como reforçar-se mutuamente 

dentro de um plano global de recompensas. Os INM e os incentivos monetários podem 

ser integrados numa lógica da total reward management system, onde o dinheiro 

cumpre a função de satisfazer as necessidades básicas e os INM trazer mais-valias do 

ponto de vista social e do reconhecimento. Um dos principais argumentos desta 

perspectiva assenta na própria natureza dos incentivos (monetários e não monetários) e 

a sua utilidade mútua para os seres humanos. Isto é, se por um lado, o dinheiro tem um 

poder de reconhecimento individual e permite a cada colaborador gerir a sua satisfação, 

motivação e sentimento de justiça de acordo com as suas percepções, por outro lado, o 

carácter público e social dos INM, reforça o estatuto social, o reconhecimento público e 

a valorização do mérito que poderá ter benefícios no comprometimento, satisfação e 

motivação dos colaboradores.  

Um forte argumento contra esta perspectiva é dado pela equity theory (Adams, 1965 in 

Cunha et al, 2010), segundo a qual quando os indivíduos se sentem injustamente pagos, 

a atribuição de outro tipo de incentivos, como os INM, é percebida como desonesta. 

Esta perspectiva coloca em causa a ideia de que os INM possam ser usados como 

complemento de salários baixos, já que isso será percepcionado como injusto. Por 

exemplo, num estudo efectuado por Long e Shields (2010) com 349 empresas do 

Canadá e da Austrália verificou-se que os planos de INM são frequentes nos dois países 

e que os empresários os usam, essencialmente, como estratégia de reconhecimento 

social dos colaboradores e como reforço dos comportamentos desejáveis. Os resultados 

deste estudo revelam o sucesso dos INM no que diz respeito ao crescimento da 

motivação das pessoas face ao trabalho. Os indivíduos reconheciam os INM enquanto 

parte integrante dos sistemas de recompensas e consideravam-nos um meio de 

reconhecimento social importante. 
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Uma terceira perspectiva considera os INM e a remuneração como práticas distintas e, 

desta forma, não passíveis de serem investigadas enquanto partes integrantes e 

mutuamente influenciáveis numa política global de compensação como vimos nas 

anteriores perspectivas. A investigação de Long e Shields (2010) revelou que em 

algumas empresas – menos desenvolvidas no que concerne às práticas de GRH – o que 

acontece relativamente às práticas de INM ou de remuneração são meras imitações ou 

cópias das práticas de outras empresas mais inovadoras na GRH. Estas acções não são 

integradas numa política de compensação global e aplicam-se de forma pontual e 

casual. Nesta perspectiva, são mais as circunstâncias sociais e económicas que 

determinam a forma como se usam os incentivos monetários e não monetários do que 

uma estratégia premeditada e intencional, o que contraria as perspectivas anteriores 

quanto a um efeito positivo ou negativo quando agem em simultâneo (Long e Shields, 

2010).  

Um dos argumentos a favor desta perspectiva é apresentado por Delery (1998), 

defendendo que a coexistência de planos de INM com planos de incentivos monetários 

torna-os redundantes e confusos para os colaboradores. Outro dos argumentos para esta 

perspectiva é-nos apresentado pelos estudos de Stajkovic e Luthans (2003). Estes 

autores demonstraram que os ganhos em termos de performance individual são 

similares quando comparados planos de INM e programas de incentivos em dinheiro. 

Contudo, numa meta-análise mais recente, os mesmos autores, verificaram que a 

coexistência de ambos os programas não traz os mesmos ganhos ao nível da 

performance individual como o fazia em separado. Esta corrente de pensamento 

argumenta que os planos de INM ou planos de incentivos monetários produzem efeitos 

mais significativos em separado do que em conjunto Stajkovic e Luthans (2003).  

Deste debate e da divergência de resultados obtidos na literatura, nascem questões de 

investigação relevantes para este estudo: como são percepcionados os INM na 

DUALTI? Serão vistos como substitutos, complementares ou independentes? O que 

motiva a empresa a implementar um sistema de INM? A possibilidade de reduzir custos 

ou o desejo de complementar a política salarial actual?  
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1.4) O que os colaboradores pensam dos INM 

 

Quando se quer indagar sobre as concepções e percepções dos colaboradores 

relativamente aos INM temos de ter em consideração que as pessoas quando 

questionadas acerca das práticas de compensação nem sempre respondem de acordo 

com o que pensam e sentem (Jeffrey, 2002). Partindo desta premissa, este autor, levou a 

cabo uma investigação laboratorial na Universidade de Chicago, abordando esta 

temática através da resolução de desafios cognitivos em troca de incentivos monetários 

ou INM. Os resultados indicaram que apesar das pessoas verbalizarem, numa fase 

anterior, a sua preferência por incentivos monetários, o seu esforço na resolução do 

desafio era maior quando expostos a INM.  

Segundo Jeffrey (2002), espera-se que os INM, produzindo efeitos positivos e 

significativos na satisfação das pessoas, também possam influenciar o seu empenho na 

organização e na execução do trabalho. Os INM terão um papel mais determinante na 

satisfação dos colaboradores se actuarem junto das emoções das pessoas, daquilo que é 

mais próximo das suas necessidades e interesses porque é aí que os INM podem ter um 

poder de diferenciação que o dinheiro não tem (Jeffrey, 2002). 

Nesta linha de raciocínio, Câmara, Guerra e Rodrigues (2007) sustentam, que dentro das 

recompensas intrínsecas o factor preponderante deixa de ser o dinheiro para passar a ser 

o prestígio, a credibilidade, o simbolismo das acções e a visibilidade social das mesmas. 

Eisenhardt (1989), por sua vez, acrescenta que os prémios em dinheiro podem ter um 

efeito dissuasor do esforço e do empenho dos colaboradores. Segundo o autor a 

percepção do trabalho e empenho extra necessário para atingir um prémio monetário 

pode ser percebido como muito maior do que a probabilidade em vencer esse prémio. 

Pelo contrário, a dificuldade em quantificar o valor dos INM pode proporcionar uma 

percepção mais optimista no que concerne à relação empenho-satisfação.  

Tendo em conta estas percepções dos trabalhadores, para que uma política de INM seja 

bem definida terá de incorporar quatro elementos fundamentais: ser pessoal, 

memorável, visível e constante (Jeffrey, 2002). Segundo Jeffrey (2002), os incentivos 

têm de ser individuais e pessoais, potenciando as emoções e o sentimento de 

exclusividade em quem os recebe. Esta exclusividade também está associada à questão 

da recordação que o incentivo deixará no colaborador, isto porque, quanto maior for a 
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significância dos incentivos, maior será o empenho do colaborador para obter mais 

incentivos. A visibilidade é fulcral no desenvolvimento de uma política de INM porque 

se está a trabalhar, a potenciar e a incorporar dimensões emocionais e sociais dos 

colaboradores, logo é essencial que esta política seja visível e comunicada de forma 

eficaz. E, por fim, é relevante que esta política incorpore um plano de acção constante e 

que não apareça junto dos colaboradores como algo isolado, inacessível e pontual. Só 

assim estas políticas poderão ser eficazes ao nível de indicadores como a produtividade, 

satisfação ou retenção.  

Por exemplo, um estudo levado a cabo com 120 empresas do Estado de Nova Iorque 

revelou que os apoios à saúde dos colaboradores e família têm efeitos notórios na 

retenção dos indivíduos que disso beneficiam (Baughman, et al, 2003). Ainda quanto ao 

tema dos incentivos relacionados com a saúde, um outro estudo de Dorantes e Mach 

(2003) revelou diferenças de género na percepção dos benefícios associados aos 

cuidados de saúde: as mulheres reagiam de forma mais positiva do que os homens, o 

que de alguma forma reitera a questão da significância do incentivo para quem os 

recebe.  

Um outro estudo, efectuado por Rose e Ahrens (1996 in Baughamn et al, 2003), com 

uma amostra de gestores norte-americanos, revelou que 82% dos entrevistados 

acreditavam que o balanço entre o trabalho e benefícios na sua vida pessoal tinha 

importantes resultados na produtividade, na redução do absentismo e no stress. Apesar 

da questão dos cuidados de saúde ser muito particular nos EUA (devido às 

condicionantes no acesso aos serviços de saúde), estas pesquisas revelam que o balanço 

entre trabalho, vida pessoal e os benefícios associados à saúde são factores que 

condicionam a satisfação no trabalho.  

Resultados muito similares foram obtidos num estudo em duas empresas de Singapura 

(uma de fabrico de componentes electrónicos e outra de construção civil, com cerca de 

50% da população estrangeira), realizado por Lee, Lee e Lum (2008). Verificaram que 

os INM, particularmente aqueles associados ao balanço entre família e trabalho, 

estavam directamente relacionados com o compromisso com a organização e com a taxa 

de retenção. Os autores justificam estes resultados com base no princípio da 

reciprocidade. Os colaboradores tendem a responder aos benefícios apresentados pelas 
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organizações de forma positiva e daí aumentar a taxa de retenção e o sentimento de 

compromisso com a organização, como forma de retribuir os benefícios recebidos. 

Para além destes benefícios associados aos cuidados de saúde e ao balanço entre o 

trabalho e a vida pessoal, existem vários estudos que comprovam a eficácia de outros 

INM nos mais diversificados contextos empresariais. Por exemplo, Yeoh (2006) levou a 

cabo um estudo de caso, numa empresa Canadiana, com o objectivo de compreender os 

efeitos práticos de um tipo de incentivos não monetários: as viagens. A autora defende 

que este tipo de incentivos tem uma eficácia significativa na motivação e satisfação dos 

colaboradores. Apesar destes INM serem mais desejados e melhor aceites por 

populações com rendimentos mais elevados, neste estudo a autora conclui que a 

persistência na memória das pessoas e a percepção de se ter ganho um troféu perante a 

comunidade eram os principais argumentos a favor do sucesso das viagens enquanto 

INM.  

Já na Suécia, Saqid e Akerlind (2003) citadas no recente trabalho de Wagborn (2008), 

questionaram, através de entrevistas, funcionários de três diferentes empresas e 

concluíram que o dinheiro não funcionava para eles como factor primordial de 

satisfação com o trabalho. Reconhecimento, apreciações positivas, feedback em relação 

ao seu trabalho, tratamento justo e uma liderança eficaz eram, para estes colaboradores, 

mais relevantes no seu sentimento de satisfação com o trabalho.  

Por outro lado, os resultados da investigação são menos consensuais quanto à relação 

entre INM e produtividade dos colaboradores. Se, por um lado, Baughman et al. (2003) 

não observaram um aumento de produtividade dos colaboradores associados aos INM – 

apesar de haver uma menor taxa de abandono nas empresas (turnover), motivada pelos 

benefícios associados aos seguros de saúde e assistência às crianças; por outro, Jenkins, 

Mitra, Gupta e Shaw (1998) num trabalho que envolveu 2773 trabalhadores nos EUA, 

concluíram que os incentivos meramente financeiros estavam associados a uma maior 

quantidade produtiva. Todavia, neste mesmo estudo os investigadores revelaram que os 

incentivos monetários estavam associados a uma maior produtividade, mas não à 

qualidade da produção. Os autores concluíram que resumir os incentivos à componente 

monetária pode conduzir as pessoas a produzir mais, mas não necessariamente a 

fazerem melhor o seu trabalho.  
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Jansen, Merchant e Stede (2009) efectuaram um estudo comparativo entre o mercado de 

revendedores automóveis dos EUA e da Holanda de forma a compreender a forma 

como ambos reagiam às mesmas práticas de incentivos. Os resultados deste estudo são 

contraditórios. Nos EUA não se verificou uma relação positiva entre incentivos 

monetários e produtividade, mas verificou-se uma relação positiva entre os mesmos 

incentivos e a satisfação com o trabalho. Já na Holanda quer a produtividade, quer a 

satisfação com o trabalho não estavam correlacionadas com os incentivos monetários. 

Estes resultados levam-nos a considerar a componente cultural e social como relevante 

na análise da questão dos INM.  

A literatura sobre INM revela resultados distintos no que concerne à relação entre 

incentivos e produtividade. Existem estudos (MacAdams, 1995; Serino, 2002) que 

apontam para uma crescente produtividade por efeito de INM, como também existem 

perspectivas (Baughman et al., 2003) que não verificaram uma correlação positiva entre 

INM e produtividade. Contudo, a mesma indefinição se verifica relativamente aos 

incentivos monetários. Se, por um lado, Jenkins et al. (1998) verificaram um aumento 

da produção relacionado com incentivos monetários, por outro lado, Jansen et al. (2009) 

não o notaram. Crê-se que o contexto sócio-económico possa influenciar estes 

resultados o que sugere que qualquer política de recompensas e planos de INM, em 

particular, deve adequar-se às características da sua população-alvo.  

Apesar da diversidade de estudos que procuram compreender a relação entre os 

incentivos (monetários e não monetários) e a performance individual continua a não 

existir evidência empírica que comprove a proficiência de uns e a ineficácia dos outros. 

Contudo, a literatura sugere que as pessoas não vêem o trabalho apenas como meio de 

ganhar dinheiro e assim satisfazer as suas necessidades mais básicas, sendo o trabalho 

(ele próprio) uma fonte de satisfação e de efeitos sociopsicológicos. Neste sentido, os 

INM são práticas que representam um valor financeiro para os colaboradores mas 

representam também experiências simbólicas e emocionais que podem ter importantes 

efeitos na satisfação dos colaboradores (Brun e Dugas, 2008). 
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Quem? Como? Onde? Porque? …me motiva 
 

Como atrás se enunciou a discussão dos INM é indissociável das questões 

motivacionais. A discrepância de resultados evidenciados revela não só abordagens 

conceptuais e metodológicas distintas, como pressupostos divergentes sobre o que 

motiva os indivíduos no trabalho e “como motiva”. Por isso propõe-se uma reflexão 

sobre as teorias da motivação, e em particular os trabalhos de Maslow (1970) e 

Herzberg (1993, 2003). 

 

1.5) A teoria da motivação de Maslow 
 

O pensamento de Maslow percorreu todas as áreas da actividade económica, ultrapassou 

as barreiras da psicologia, e é nos dias de hoje uma teoria transversal a outras áreas 

científicas estando disseminado pela literatura académica e empresarial. O autor 

americano propôs uma interpretação da motivação humana escalonada numa pirâmide 

de cinco patamares que correspondem a uma hierarquia das necessidades humanas. Esta 

pirâmide prevê que só a satisfação de uma necessidade do nível anterior permite a 

passagem para o nível subsequente. Necessidades fisiológicas, segurança, sociais, 

estima e auto-realização compõem a pirâmide.  

Dentro das necessidades fisiológicas, ou necessidades básicas, encontra-se a procura 

constante de equilíbrio de qualquer ser-vivo (a homeostase), como: comer, beber, 

respirar. O autor refere-se a este primeiro nível como o mais preponderante, já que 

mesmo numa situação em que outras necessidades estejam devidamente satisfeitas o 

corpo cederá perante estas necessidades fisiológicas (Maslow, 1970). A título de 

exemplo, ninguém conseguirá fazer bem o seu trabalho, por mais que goste do que faz, 

por mais que o reconheçam por isso, se estiver com fome ou debilitado fisicamente.  

No patamar seguinte encontra-se a segurança. A segurança do próprio corpo, do 

emprego, da saúde ou da família. Este patamar funciona como o principal organizador 

do comportamento, já que mobiliza quase todos os recursos do ser humano tendo em 

vista a sua satisfação (Maslow, 1970).  
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No terceiro patamar vemos as necessidades de pertença social e que são definidas pelo 

contacto e relação que mantemos ao nível familiar, amoroso ou com os amigos. 

Posteriormente as necessidades de estima correspondem à auto-estima, à confiança e ao 

respeito pelos outros. Por fim, no último patamar encontram-se as necessidades de auto-

realização, que estão relacionadas com a moral, a criatividade, a capacidade de resolver 

problemas e a consciência da realidade complexa que nos rodeia. Tal como ilustra o 

autor, “um músico deve fazer música, um poeta deve escrever, porque o que um homem 

pode fazer, deve fazê-lo” (Maslow, 1970, pp. 162). 

Maslow (1970) defende que esta teoria não é uma teoria sobre o comportamento, apenas 

contribui para o compreender à luz deste escalonamento de necessidades. É também 

importante compreender que a ascensão na pirâmide de necessidades não é estanque, já 

que é prevista a possibilidade de se avançar para um patamar posterior mesmo que as 

necessidades anteriores não estejam totalmente satisfeitas.  

Podemos enquadrar a temática dos INM, à luz do pensamento de Maslow. Se um 

sistema de compensação, em toda a sua complexidade, assumisse a figura da pirâmide 

de Maslow, poderíamos dizer que os INM representariam a acção que decorre nos 

patamares superiores da mesma, contribuindo para satisfazer as necessidades de 

pertença social, de auto-estima e auto-realização dos colaboradores. Em particular, 

Yeoh (2006) defendeu que os INM eram mais eficazes em populações com as suas 

necessidades básicas satisfeitas. Esta autora verificou que a oferta de viagens tinha 

efeitos mais positivos ao nível da performance individual dos indivíduos quando o seu 

salário e estatuto dentro da organização eram superiores, o que pode ser interpretado à 

luz da progressão piramidal proposta por Maslow.  

A perspectiva de Maslow também permite compreender porque é que os INM podem 

ser interpretados como desonestos quando postos em prática em populações que se 

sentem injustamente e mal pagas. Parece-nos que o facto de as necessidades básicas não 

estarem garantidas impede o sucesso de acções que actuam em patamares superiores de 

motivação, já que as necessidades básicas dos indivíduos são mais prementes. 
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1.6) A teoria bi-factorial de Herzberg  
 

A teoria bi-factorial de Herzberg foi desenvolvida pelo autor desde 1959 até aos tempos 

modernos com reedições do seu trabalho. O seu postulado teórico tem como bases dois 

campos distintos: por um lado, o trabalho de campo realizado em diversas indústrias de 

Pittsburg e, por outro lado, as consecutivas meta-análises à literatura sobre esta 

temática. Esse duplo trabalho deu origem à teoria bi-factorial que distingue os factores 

higiénicos e de motivação (Herzberg, 1993, 2003).  

A principal inovação no pensamento do autor prende-se com a distinção que faz entre 

aquilo que “satisfaz” e aquilo que “motiva”. Algo que em linguagem corrente parece 

sinónimo, para Herzberg, corresponde a níveis de actuação diferentes. Tudo se resume a 

duas necessidades humanas distintas: uma primeira necessidade básica que envolve 

sentimentos como a segurança, o ter dinheiro para viver e cuidar da família ou, mesmo, 

ter um emprego, a que Herzberg chama de factores higiénicos. O outro nível de 

necessidades relaciona-se com experiências psicológicas individuais e que se traduzem 

na importância dada ao reconhecimento, aos desafios e ao prazer que as 

tarefas/actividades proporcionam, que o autor denomina de factores motivacionais 

(Herzberg, 1993; 2003).   

Segundo o autor (ver figura 1), no campo das necessidades higiénicas situam-se as 

condições de trabalho, a forma como as pessoas são tratadas, o modo de supervisão e 

chefia e o salário. No campo dos factores motivacionais considera-se a responsabilidade 

que é atribuída, a autonomia com que se exercem as funções, a possibilidade de ser 

ouvido e as suas opiniões ponderadas nas tomadas de decisão, o reconhecimento, o 

significado que o trabalho tem para quem o executa e a qualidade do trabalho produzido 

(Herzberg, 1993; 2003).  
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• Responsabilidade
• Autonomia
• "Ser ouvido"
• Reconhecimento
• Qualidade e significado do trabalho

Factores 
Motivacionais

• Condições de trabalho
• Forma como as pessoas são 

tratadas
• Modo de supervisão e chefia
• Salário

Factores 
Higiénicos

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o pensamento de Herzberg, existem, por um lado, factores motivacionais que 

operam ao nível intrínseco e, por outro lado, factores higiénicos que actuam 

extrinsecamente. O salário, as condições de trabalho e a relação com as chefias são 

factores externos ao indivíduo e que lhe garantem (ou não) condições básicas de 

sobrevivência (física e social), considerados factores higiénicos. Já o sentimento de 

realização pessoal e profissional, o reconhecimento por parte dos pares e chefias, a 

responsabilidade, os desafios colocados, a relação com a própria tarefa que se realiza 

são factores intrínsecos e que influenciam a motivação, considerados factores 

motivacionais.  

A teoria bi-factorial ajuda a compreender a razão pela qual os factores que contribuem 

para a (in)satisfação no trabalho são diferentes dos que contribuem para a 

(des)motivação no trabalho (Herzberg, 2003). Esta distinção pode ser útil aquando da 

construção de um sistema de recompensas e principalmente na discussão sobre o papel 

dos INM. 

Por exemplo, a teoria bi-factorial de Herzberg permite interpretar alguns dos resultados 

reportados na literatura sobre os efeitos da aplicação de planos de INM. Os autores (eg. 

Farzin, 2009; Jeffrey, 2002; Lee, Lee e Lum, 2008) que verificaram que os INM 

poderiam fortalecer a relação dos indivíduos com a organização e a sua performance 

corroboram a tese de Herzberg quanto à importância dos factores motivacionais. 

Quando os INM corresponderem às necessidades que os indivíduos têm em se sentirem 

reconhecidos, terem autonomia e serem ouvidos pela organização, é natural que 

Figura 1: Representação da teoria bi-factorial de Herzberg (1993; 2003). 
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fortaleçam a relação dos indivíduos com a organização. Por outro lado, o apoio aos 

encargos com os filhos quer ao nível da educação, quer ao nível da saúde; a gestão 

flexível de horários, enquadram-se naquilo a que Herzberg referenciou como factores 

higiénicos e que influenciam a (in)satisfação dos colaboradores. De acordo com esta 

teoria da motivação, ambos os factores, sendo distintos, são indissociáveis no seu 

contributo para garantirem uma força de trabalho mais satisfeita e motivada.   

 

1.7) Em síntese… 

 

Consideram-se, portanto, INM todas as práticas integradas numa política global de 

compensação que não têm um carácter remuneratório e/ou monetário. Visam adequar as 

recompensas às necessidades e interesses individuais dos colaboradores com a intenção 

de os motivar e satisfazer, tendo como retorno o comprometimento organizacional e, 

possivelmente, um acréscimo de produtividade.  

Do ponto de vista da sua implementação, os INM, podem ser vistos como substitutos, 

complementares ou independentes dos incentivos monetários (Long e Shields, 2010). A 

evidência científica encontrou argumentos para cada uma das perspectivas, embora a 

maioria dos estudos aqui referenciados aponta para a complementaridade. Ou seja, 

defende-se a definição de uma política de compensação que integre elementos 

monetários e não monetários, mas contribuindo para objectivos comuns e ajustados à 

linha orientadora e missão da organização.  

Por fim, a questão dos INM não pode ser dissociada das questões motivacionais. Por 

exemplo, a teoria de Maslow evidencia que é necessário em primeiro lugar satisfazer as 

necessidades básicas antes de se atingir um patamar superior de motivação (Maslow, 

1970), enquanto a teoria de Herzberg (1993, 2003) salienta a diferença entre aquilo que 

nos satisfaz e o que nos motiva, podendo os INM ter esse papel importante de alavancar 

a motivação. Como tal, concluímos ser importante compreender que o que nos 

(in)satisfaz é diferente daquilo que nos motiva (Herzberg, 1993, 2003), estando certos, 

porém, que há determinados níveis de necessidades básicas que são essenciais e só 

quando satisfeitas se pode agir num patamar superior de motivação (Maslow, 1970).  
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Nesse âmbito o projecto pretende explorar as seguintes questões de investigação: 

 

1. Qual a perspectiva da empresa DUALTI quanto aos INM? Como são 

percepcionados? Serão vistos como substitutos, complementares ou 

independentes? O que motiva a empresa a implementar um sistema de INM? A 

possibilidade de reduzir custos ou o desejo de complementar a política salarial 

actual? Que resultados esperam obter? 

2. Qual a perspectiva dos indivíduos, ou seja, de que forma são percebidos os INM 

pelos colaboradores? Que opinião têm sobre eles? Em que grau conhecem as 

suas características? Como e de que forma os valorizam? 

3. Por fim, qual o papel dos INM? Satisfazem? Motivam? Estará presente a 

distinção entre os factores que contribuem para a satisfação e os que impelem à 

motivação? A forma como os colaboradores sentem e perspectivam os INM 

estará associada ao patamar (em alusão à pirâmide de Maslow) em que se 

encontram e, portanto, dependente da satisfação ou insatisfação das suas 

necessidades básicas? 
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II - Metodologia 
 

Para esclarecer as três questões de investigação: conhecer a perspectiva da empresa 

acerca dos INM; aprofundar o pensamento dos indivíduos acerca do tema; e relacionar 

os resultados obtidos nas questões anteriores com as teorias da motivação de Maslow e 

Herzberg, seguiu-se uma metodologia qualitativa de estudo de caso. Estudo esse que 

retracta uma empresa do sector químico industrial Português - DUALTI. 

Esta metodologia, como referiu Eisenhardt (1989), permite uma estratégia de 

investigação centrada nas dinâmicas da organização, dentro de um contexto 

organizacional onde a combinação de recolha de informação, entrevistas aos principais 

agentes (de recursos humanos), questionários e outras formas de ouvir os colaboradores 

permitirá uma relação duplamente ganhadora para a investigação e para a realidade 

estudada.  

2.1) Caracterização da DUALTI 
 

A DUALTI – nome fictício em cumprimento da obrigação do anonimato – é a empresa 

acolhedora do nosso estudo de caso. Pertence a um grupo económico que, entre outras 

actividades, opera no sector da indústria química. O próprio grupo define-se, nos 

documentos oficiais, como um grupo de base e controlo familiar com uma intervenção 

diversificada na economia, apoiado numa cultura de incentivo à inovação, competência 

e desenvolvimento humano. 

No sector industrial, este grupo, tem defendido uma actividade pautada pela qualidade, 

a inovação tecnológica e a actuação responsável. A qualidade é um valor aplicável não 

só à produção, mas também à gestão dos recursos humanos onde a competência e o 

desenvolvimento pessoal aparecem associados a essa qualidade. A inovação tecnológica 

é algo vital para o sucesso empresarial, já que o sector da indústria química o exige, 

quer do ponto de vista dos avanços tecnológicos que representam mais-valias, quer do 

ponto de vista do negócio e da própria segurança. Por fim, a actuação responsável 

associa-se às preocupações ambientais, respeitando as normas de segurança de forma 

escrupulosa e com contínuas acções de melhoria.  
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Ao longo dos últimos 20 anos esta empresa sofreu várias alterações, ao nível do negócio 

e dos produtos fabricados e ao nível dos recursos humanos. A redefinição do negócio, a 

constante inovação tecnológica e a fusão com outras empresas levou a uma redução dos 

postos de trabalho e a um processo contínuo (e de longa duração) de homogeneização 

das diferentes práticas de compensação resultante da fusão de empresas públicas com 

empresas privadas. Apesar de nos dias de hoje a situação se encontrar relativamente 

estável (como se pode ver na figura 2, através da evolução dos gastos com pessoal), 

existem ainda alguns problemas pontuais advindos das transformações das últimas duas 

décadas. 

 

DUALTI 2006 2007 2008 2009 

Custos com pessoal 6.355.174 6.417.489 6.363.619 6.841.618 

RLE 892.080 9.258.551 13.026.660 4.171.633 

 

Figura 2: Custos com pessoal e os resultados líquidos da empresa DUALTI (2006 – 2009) 

 

Ao nível económico a empresa tem-se demonstrado estável e em constante crescimento 

e expansão. Os resultados dos últimos três anos têm sido positivos e os investimentos 

têm-se multiplicado o que transmite, quer para o corpo accionista, quer para os próprios 

trabalhadores uma ideia de segurança, estabilidade e crescimento.  

A DUALTI emprega 244 funcionários, dos quais 90% são do sexo masculino, dado o 

seu cariz industrial e as exigências físicas inerentes a grande parte das funções 

desempenhadas na fábrica. Uma das principais características desta empresa é a 

antiguidade dos seus colaboradores. Em 2010, 76% dos colaboradores trabalhavam na 

empresa há 10 ou mais anos, 61% há 20 ou mais anos, 31% há 30 ou mais anos e cerca 

de 7% já representa a empresa há 40 ou mais anos. Em suma, existe uma grande 

percentagem de colaboradores que têm um vínculo contratual e, por consequência, 

afectivo à empresa que dura há mais de uma década. Estas características sócio-

demográficas são importantes para enquadrar os dados que a seguir se apresentarão.  
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2.2) Que políticas de recursos humanos? 
 

Nos últimos anos, as políticas de recursos humanos da empresa têm sido muito 

direccionadas para a integração, ao nível da compensação e adaptação profissional, de 

empresas fundidas. Segundo o director de recursos humanos (DRH): “As questões da 

política salarial são questões críticas porque nós temos um histórico que foi a fusão de 

duas empresas (uma pública e outra privada) com grandes diferenças ao nível da 

política salarial: a pública com intervalos salariais curtos, a privada com intervalos 

salariais muito elevados e a integração destas duas realidades levou a que nós 

tenhamos algumas situações de “injustiça” interna.” 

No que concerne aos seus princípios de actuação existem três importantes valores: 

competência, inovação e desenvolvimento humano. Aos colaboradores do grupo é 

pedido determinação, rigor, conhecimento e capacidade de tomar decisões dentro de 

prazos e que criem valor para a empresa, mas também um espírito de antecipação e de 

abertura à mudança. No grupo reina também a noção que as pessoas podem e devem 

crescer com a organização potenciando as suas experiências e aprendizagens, daí a 

aposta no desenvolvimento humano.  

Segundo o director de recursos humanos: “a principal preocupação da empresa é 

definir, claramente, uma política de gestão de recursos humanos, numa perspectiva de 

curto, médio e longo prazo. Essa preocupação está relacionada com o desenvolvimento 

profissional de todos os colaboradores porque a motivação e a satisfação também está 

relacionada com um dos aspectos críticos da empresa: o rejuvenescimento.” É no 

seguimento destas linhas de acção que nos últimos quatro anos o grande desafio tem 

sido a implementação de um sistema de gestão de performance adequado aos objectivos 

do grupo e às características deste negócio.  

No médio prazo e nas palavras do DRH, “Nós queremos ser uma empresa onde as 

pessoas gostem de trabalhar. Já somos uma empresa de referência na nossa área, 

devido à reestruturação que fizemos, mas agora queremos ser uma empresa que seja de 

referência na gestão de recursos humanos. Esta é a nossa ambição. Queremos que seja 

uma empresa atractiva, em que as pessoas não queiram sair daqui.” E para que isto 

aconteça não é suficiente pagar mais e melhor. A experiência acumulada nos últimos 30 
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anos na empresa permite ao DRH acreditar que “muitas vezes, nós pensamos que 

estamos a fazer as coisas bem-feitas, dando dinheiro às pessoas de uma forma não 

pensada e estamos a contribuir não para a motivação mas para a desmotivação. Eu tive 

exemplos muito concretos nos últimos anos, em que nós demos dinheiro às pessoas e 

isso não foi minimamente reconhecido, bem pelo contrário, aumentou a desmotivação.” 

Há, portanto, um longo caminho a percorrer na criação de alternativas que contribuam 

para a concretização dos objectivos antes anunciados.   

Este projecto surge num contexto de implementação de políticas de mudança na GRH 

que têm por finalidade melhorar o bem-estar dos colaboradores e, dessa forma, 

influenciar positivamente variáveis como a motivação, o empenho e dedicação, a boa 

convivência entre colaboradores, a retenção de talentos, tal como os próprios resultados 

da empresa.  

O actual contexto económico obriga as empresas a serem pró-activas preparando já o 

pós-crise económico-financeira. Nessa lógica, este projecto enquadra-se numa 

intervenção mais ampla na empresa que se denomina: sistema integrado de 

compensações, benefícios, incentivos e reconhecimento. O principal objectivo desta 

parceria foi estudar medidas ao nível do sistema de recompensas que potenciem a 

motivação e comprometimento dos colaboradores com a instituição e, 

concomitantemente, melhorem os níveis de produtividade e previnam uma diminuição 

da taxa de retenção (expectável no período pós-crise).  

No discurso do DRH: “o principal objectivo deste projecto seria a definição clara de 

uma política a três níveis: condições de trabalho, políticas de compensação e 

desenvolvimento dos processos de liderança. A actuação nestes três níveis iria 

contribuir definitivamente para a satisfação, motivação, capacidade de retenção e 

atracção da empresa.”   
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2.3) Um processo de investigação-acção 
 

Em termos metodológicos este estudo de caso seguiu uma lógica de investigação-acção 

colocando o curso do projecto nas mãos das necessidades, exigências e particularidades 

que o terreno colocou. A investigação-acção distingue-se de outras formas de 

investigação devido ao seu carácter dialogante com a realidade que estuda, ou seja, o 

principal objectivo não é captar uma realidade pré-existente, mas antes envolver as 

pessoas no estudo e transformação da realidade em que participam. Como se pode ver 

na figura 3, o percurso de um processo de investigação-acção passa por um ciclo – que 

se repete sempre que a realidade assim o obriga - e que inclui seis etapas: observar, 

reflectir, agir, avaliar, modificar e procurar novos caminhos/soluções (MacNiff e 

Whitehead, 2006). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

De acordo com Esteves (1986 in Silva e Madureira, 1987) esta metodologia de 

investigação-acção enquadra-se em três objectivos primordiais: a produção de 

conhecimento sobre a realidade (investigação); introdução de transformações dando 

solução a problemas identificados (inovação) e desenvolvimento de um processo de 

aprendizagem social que envolve todos os participantes em função dos anteriores 

objectivos (formação de competências).  

Figura 3: Fases do percurso de investigação-acção: adaptado de MacNiff e Whitehead (2006) 
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Para atingir estes objectivos do ponto de vista metodológico utilizaram-se diversos 

instrumentos de recolha de dados: entrevistas (vide anexo 1), questionários (vide anexo 

2) e focus group. Esta mistura de instrumentos pretendia complementar dados 

qualitativos com dados quantitativos dentro das limitações colocadas pela empresa no 

acesso à informação.  

A fase da observação permitiu contactar, conhecer e viver na realidade da DUALTI de 

forma a perceber o seu percurso até ao início deste projecto. O contacto com os 

colaboradores e a familiarização com as actividades de recursos humanos da empresa 

constituíram, também, peças fundamentais desta fase de observação, para a qual foi útil 

a presença física do investigador. Nesta tese também se recolheu informação e, 

consequente, análise documental que sustentou o conhecimento da realidade 

organizacional. 

Na fase de reflexão, confrontou-se a realidade estudada com a revisão bibliográfica que 

teve por base os problemas, necessidades e particularidades da empresa. Assim, esta 

etapa da reflexão afigurou-se, também, relevante na própria sistematização do objecto 

de estudo face às necessidades da organização.   

Agir é a terceira fase deste modelo. É uma fase sustentada na observação e reflexão 

anterior e que condiciona todas as acções subsequentes. Aqui, sistematizou-se a 

informação recolhida, identificaram-se dimensões prioritárias de acção dentro do 

sistema integrado de recompensas, incentivos e reconhecimento e começou-se a discutir 

aquilo que seria uma política integrada de recompensas com particular ênfase nos INM. 

Aquando da sistematização dos princípios orientadores dessa política e, concretamente, 

das acções que se consideraram pertinentes levar à prática, foi sentida a necessidade de 

avaliar a sua adequação à população-alvo: os colaboradores DUALTI. 

Esse trabalho de avaliação, apesar de contínuo entre a equipa de trabalho, teve maior 

preponderância quando se construiu um modelo de participação dos colaboradores da 

DULATI nesta dinâmica. Através da modalidade de focus group procurou-se reflectir, 

discutir e auscultar os indivíduos sobre o trabalho efectuado nas fases de observação, 

reflexão e acção. Julgou-se relevante discutir estes assuntos em pequenos grupos de 

colaboradores, para compreender o efeito grupo e dar oportunidade a todos de 

participarem de forma activa na discussão. 
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Os dados obtidos através dos focus group permitiram modificar a própria realidade em 

estudo e, ao mesmo tempo, procurar novas soluções e caminhos para o problema 

inicial. A perspectiva dos colaboradores, as reflexões sobre os princípios subjacentes ao 

sistema integrado de recompensas, incentivos e reconhecimento e a avaliação que 

fizeram das hipotéticas acções a implementar possibilitaram uma reconstrução do plano 

de acção inicial. 

Como se compreende, estas etapas não se constituíram como fases estanques, tendo 

havido uma interdependência, o que permitiu uma crescente modificação e 

complexificação dos problemas iniciais. Todavia, salienta-se que neste percurso 

metodológico se procurou, acima de tudo, seguir um fio condutor comum (entre a 

equipa de investigação e a organização) para, posteriormente se encontrar formas 

diferentes de pensar a acção de recursos humanos e, nesse processo reflexivo encontrar 

novos caminhos para os desafios organizacionais quanto às questões das recompensas, 

incentivos e reconhecimento (MacNiff e Whitehead, 2006).  

Este processo de investigação-acção incorporou três instrumentos de recolha de dados. 

A análise documental e conhecimento presencial da empresa com particular incidência 

para as políticas e dinâmicas do departamento de RH. A aplicação de inquéritos aos 

colaboradores DUALTI com o objectivo de recolher dados quantitativos acerca das suas 

percepções sobre os INM. E um terceiro instrumento de recolha de dados qualitativos 

associado a dinamização do focus group.  

 

2.4) Uma visão quantitativa: inquéritos 

 

No âmbito do projecto foram efectuados inquéritos a 141 indivíduos, num universo de 

244 colaboradores da DUALTI. Do ponto de vista da investigação, o principal objectivo 

deste inquérito passava por obter informação quantitativa que complementasse a 

abordagem qualitativa do focus group. A informação dos inquéritos, tal como a do focus 

group, está concentrada na unidade social que é a empresa acolhedora, mas os 

inquéritos permitem-nos dados equivalentes ao número de indivíduos envolvidos, não 

considerando as especificidades individuais de quem respondeu, nem as relações sociais 

em que os sujeitos estão envolvidos (Silva e Madureira, 1987), algo que acontece no 
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focus group. O contraste entre as opiniões individuais dos colaboradores com as 

sugestões dos grupos poderia tornar-se interessante em termos de análise e interpretação 

de dados.  

Do ponto de vista da organização era relevante que os inquéritos pudessem produzir 

informação quantitativa que permitisse sustentar um plano de acção futura que estivesse 

de acordo com as necessidades e preferências dos indivíduos. Por outro lado, afirmou-se 

como um desafio tentar construir um instrumento que auscultasse os indivíduos de 

forma mais profunda e concreta possível relativamente aos INM mas que, ao mesmo 

tempo, impedisse que os elementos presentes no inquérito comprometessem a 

organização na sua concretização ou atribuição. A DUALTI considerava 

contraproducente organizar uma forma de recolha de dados (inquéritos) que por si 

mesmo comprometesse a empresa com a sua concretização, já que os colaboradores o 

poderiam entender como um momento de validação desses mesmos incentivos.  

Assim, construiu-se um questionário que previa duas fases de preenchimento. Na 

primeira, os inquiridos deveriam escolher 8 de 22 afirmações de acordo com a sua 

preferência. Na segunda fase, os indivíduos deveriam avaliar as 22 afirmações numa 

escala de 1 a 4 (em que 1 seria o valor mais negativo e 4 o mais positivo). Pretendeu-se 

desta forma conciliar dois tipos de dados: saber quais as afirmações que mais 

significado tinham para os colaboradores e compreender, através de uma avaliação 

global, a relevância de cada uma das afirmações para o universo inquirido, sem 

necessidade de preterir umas em detrimento de outras.  

As afirmações registavam um estilo declarativo, afirmativo ou negativo, e tinham 

subjacentes ideias e actividades relacionadas com práticas de recompensas. A escolha 

das mesmas foi levada a cabo pela equipa de investigação e os responsáveis de recursos 

humanos da DUALTI e teve como ponto de partida três fontes:  

- Sugestões referentes às práticas de recompensas da empresa já citadas por 

colaboradores noutros momentos de discussão;  

- Práticas de outras empresas resultantes de acções de benchmarking; 

- Ideias e acções construídas por esta equipa no decorrer do processo de investigação-

acção. 
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Todas as afirmações tinham, para a equipa de investigação, uma relação directa a 

princípios e acções de políticas de recompensas e sobre as quais se queria auscultar a 

opinião dos colaboradores DUALTI. Para não se gerar expectativas infundadas houve 

um trabalho de semântica à volta das afirmações com o principal objectivo de não 

comprometer a DUALTI com as actividades ali enunciadas. Assim, transformaram-se as 

22 acções/actividades escolhidas em afirmações neutras, que tivessem subjacentes o 

incentivo proposto, e que não deixassem de salientar as suas características mais 

importantes, de forma a perceber a opinião dos indivíduos (exercício aqui tornado 

explicito através de alguns exemplos presentes na tabela 1). 

É importante referir que faziam parte do inquérito afirmações que representavam as 

várias perspectivas teóricas e ideológicas acerca dos INM. Por exemplo, afirmações que 

reiteravam a complementaridade que os INM podem ter face aos incentivos monetários, 

mas também estavam presentes afirmações que rejeitavam os INM em detrimento de 

incentivos exclusivamente monetários.  

 

Salientamos também que se escolheu uma escala par (onde 1 = discordo totalmente; 2 = 

discordo; 3 = concordo e 4 = plenamente de acordo) para a avaliação de cada uma das 

afirmações presentes no questionário com o objectivo de evitar o elemento neutro 

presente nas escalas ímpares.  
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Tabela 1: Exemplificação da transformação de INM em afirmações neutras 

 
 

Incentivo Afirmação 

Re-editar Jantar de Natal e Convívio de 
Primavera. 

Conviver com os colegas de trabalho é 
importante para potenciar o espírito de 
grupo. 

Cheques-ensino; bolsas de mérito para 
filhos de colaboradores.  

A formação/escola dos meus filhos é 
preocupação minha, desde os primeiros 
meses de vida. 

Ofertas simbólicas (dia de nascimento de 
filhos, ou outros)  

O nascimento de um filho é algo que deve 
celebrar e comemorar em qualquer 
momento 

Iniciativas de responsabilidade social 
(voluntariado empresarial, ou outros) 

Sinto-me verdadeiramente útil à sociedade 
quando ajudo os que mais precisam 

Seguro de saúde (alargar a família) Se eu pudesse teria um seguro de saúde 
para toda a família 

Execução de um plano de 
formação/coaching para líderes. 

O reconhecimento diário em relação ao 
meu trabalho e muito importante para a 
minha motivação. 

Redefinição do programa de homenagens. Ser reconhecido pelos anos de trabalho é 
um passo fundamental ao meu 
comprometimento 

Prémio anual de gestão (já existente). O prémio anual de gestão é muito 
importante para que eu sinta que fui 
recompensado 

Assinalar o aniversário dos colaboradores 
com ofertas simbólicas  

No meu dia de aniversário, normalmente, 
meto férias. 

Reforço dos prémios monetários Desde que a empresa me pague o salário e 
dê prémios que me satisfaça, está tudo 
bem. 
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2.5) Uma visão qualitativa: entrevistas e focus 
group 
 

Este projecto envolveu também a realização de duas entrevistas (director de recursos 

humanos, DRH, e técnica de recursos humanos, TRH) e de 19 focus group, abarcando 

um total de 141 colaboradores. Os indivíduos participantes nos focus group representam 

cerca de 57,78% da população trabalhadora na DUALTI e vieram acrescentar 

informação qualitativa e que pretende complementar os dados obtidos nos inquéritos. 

As opiniões, reflexões, sugestões e ideias das pessoas só poderiam ser, verdadeiramente, 

traduzidas neste trabalho se se conseguisse implementar dinâmicas qualitativas de 

recolha de dados.  

As entrevistas 
 

A opção por realizar entrevistas semi-estruturadas prende-se com a necessidade de 

responder à primeira questão de investigação e conhecer a perspectiva da empresa 

através da opinião do departamento de recursos humanos acerca das suas políticas em 

particular o tema dos INM. Essas entrevistas foram realizadas ao DRH e à TRH mais 

próxima deste trabalho de investigação-acção. Ambas as entrevistas seguiram uma 

lógica de afunilamento, partindo de questões globais e estruturantes das actividades de 

recursos humanos aplicadas à realidade DUALTI, direccionando-se progressivamente 

para as questões dos incentivos e da sua pertinência nesta realidade (Long e Shields, 

2010). 

 

Foi utilizado um guião de entrevista, mas as mesmas seguiram um registo semi-

estruturado o que permitiu compreender o significado que este tema tinha para o 

departamento de recursos humanos, dando espaço aos entrevistados para manifestarem 

opiniões, sentimentos e experiências. Esta opção acabou por potenciar, também, uma 

contextualização histórica das práticas de compensação da empresa o que permitiu 

compreender de forma mais ampla os objectivos da empresa com este projecto. 
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Os focus group 

 

O focus group é uma metodologia de recolha de dados que permite compreender a 

forma como o grupo interage sobre a mesma questão e como encontra os seus 

consensos (Stewart, Shamdasani e Rook, 2007). Uma das questões de investigação 

assentava precisamente no facto de alguma literatura concluir que, numa primeira e 

superficial abordagem, as pessoas sugeriam o dinheiro como principal “motivador” do 

seu comprometimento, motivação e satisfação, todavia nem sempre isso correspondia à 

realidade (Jeffrey, 2002). Assim sendo, procurou-se, através desta metodologia, 

alimentar a discussão no seio do grupo, e potenciar a sua interacção, de forma a permitir 

aos participantes desenvolver o raciocínio e reflexão sobre o tema, ao invés de ficarmos 

apenas por uma opinião taxativa a inquérito. Essa hipotética divergência de opiniões 

entre os registos individuais (inquérito) e colectivos (focus group) de recolha de dados, 

a confirmar-se, seria alvo de análise da equipa de investigação. 

Outra potencialidade dos focus group é a possibilidade de se conhecer não só a opinião 

mas também a atitude dos participantes face aos temas abordados (Stewart et al,. 2007). 

A sua receptividade ou aversão pode constituir uma mais-valia para a recolha e 

interpretação dos dados. Ainda nesta linha de raciocínio, salienta-se a possibilidade de 

emergirem experiências pessoais vividas (relacionadas com a temática) que surgem no 

contexto familiar do grupo de colegas e que dificilmente surgiriam numa conversa com 

elemento estranho como é o investigador e que em muito enriquecem a investigação.  

Por outro lado, o focus group pode contribuir para a satisfação dos participantes porque 

se sentem ouvidos sendo-lhes dado um espaço de partilha e comparação das suas 

opiniões com as dos seus pares gerando uma discussão saudável e profícua para a 

dinâmica, para a investigação e para as pessoas (Stewart et al., 2007).  

Por fim, é também de salientar que esta metodologia permitiu envolver um grande 

número de colaboradores na investigação, algo que de outra forma seria difícil e esse 

facto constitui uma vantagem para o processo de investigação-acção porque é vital 

compreender de que forma o factor contexto influencia esta questão.  

Ou seja, grande parte da revisão bibliográfica efectuada foi centrada em realidades 

distintas da nossa (Portuguesa). Estando esta equipa consciente que a economia 
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específica de um país, o seu quadro legal e os seus aspectos culturais e sociais afectam a 

eficácia e impedem a generalização de políticas de INM estandardizadas (Festing e 

Sahakiants, 2010), considerou-se que envolver um maior número de pessoas permitiria 

compreender de uma forma mais ampla as suas opiniões e atitudes face aos INM. O 

procedimento metodológico dividiu-se em duas fases essenciais. 

Numa primeira fase o trabalho de recolha de dados centrou-se na análise documental e 

conhecimento da empresa, particularmente das especificidades e políticas do 

departamento de recursos humanos. Esse trabalho integrou a realização de entrevistas ao 

director de recursos humanos e à técnica de recursos humanos que acompanhou este 

projecto do início ao fim. Ainda durante esta primeira fase de trabalho de campo, 

construímos a organização dos focus group e efectuamos um grupo-teste de forma a 

melhor operacionalizar as actividades e assim tirar o maior partido desta metodologia de 

recolha de dados.   

Numa segunda fase foram dinamizados 19 focus group que envolveram 141 

colaboradores de todos os departamentos da empresa e dos mais diversos níveis 

hierárquicos. Eram grupos heterogéneos quer do ponto de vista das funções, quer do 

estatuto, respeitando uma organização prévia da empresa em dinâmicas de formação 

profissional. Segundo Morgan (1997) no focus group acontece uma espécie de sinergia 

de ideias que torna a metodologia mais rica do que, por exemplo, entrevistas 

individuais. Como tal, quisemos manter essa organização dos grupos, já que 

consideramos a familiaridade existente entre os indivíduos positiva para a eficácia dos 

focus group.  

Os focus group eram compostos por 5 actividades distintas (ver figura 4). A primeira 

dessas actividades (“envelope”) consistia no preenchimento da primeira parte do 

inquérito, onde deviam seleccionar, de acordo com a sua preferência, as oito afirmações 

mais relevantes das 22 apresentadas. 

Na segunda actividade “o dilema” eram apresentadas, de forma sintética, algumas ideias 

chave da revisão bibliográfica efectuada e, a partir delas, colocavam-se duas questões 

antagónicas acerca do tema das recompensas. Por um lado, a ideia de que só o dinheiro 

pode contribuir para motivar e manter as pessoas satisfeitas e, por outro lado, a ideia de 

que o reconhecimento era muito mais importante para o bem-estar dos colaboradores na 

organização. O grupo (dividido em dois sub-grupos) encarava este “dilema” e, 
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defendendo uma das visões, discutia os argumentos possíveis de ambas. Este momento 

terminava com a sistematização dos argumentos de ambos os grupos. 

Num terceiro momento esses mesmos grupos eram “empossados” administradores da 

empresa com o objectivo de fazerem sugestões para melhorar a satisfação dos 

colaboradores. Como guião orientador sugeriram-se duas grandes áreas de actuação 

onde se poderiam enquadrar as sugestões: questões monetárias, aspectos não monetários 

(de entre os quais se destacava o balanço trabalho-família).  

A quarta actividade resumia-se à sistematização de todas as ideias apresentadas pelo 

grupo. A “ponderação” funcionou para os grupos como o momento de aprovação de um 

memorando das suas ideias, sugestões e opiniões.  

Por fim, os colaboradores regressavam ao inquérito inicial e avaliavam todas as 22 

afirmações, fechando posteriormente o envelope como sinónimo da sua 

confidencialidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 4: Etapas da dinamização dos focus group 



Faculdade de Economia e Gestão – Universidade do Porto 

37 
 

III – Resultados 
 

No total, entrevistaram-se dois interlocutores dos RH, efectuaram-se 19 focus group, 

envolvendo 141 participantes e, destes, obtiveram-se 130 inquéritos válidos. Neste 

capítulo destacam-se os resultados obtidos nos inquéritos, entrevistas e focus group.  

A expectativa da equipa de trabalho seria que todos os colaboradores participassem 

nessa dinâmica todavia, por diversas contingências da empresa nem todos participaram. 

Comparando o total de indivíduos que trabalham na DUALTI com os participantes nos 

focus group e, consequentemente respondentes aos inquéritos, conseguiu-se uma taxa 

de participação de 57,78%. A tabela 2 sistematiza os resultados obtidos nos inquéritos. 

As afirmações aparecem na tabela por ordem descrente de referências por parte dos 

inquiridos.  

 

3.1) As preferências – resultados dos inquéritos 

 

A análise de frequência expressa na tabela 2 permite, numa primeira leitura, perceber 

quais os interesses mais importantes para esta comunidade DUALTI e que se podem, 

em jeito de introdução, resumir a três áreas fulcrais: relacionamento inter-pares, a 

família e o reconhecimento. 

Afirmação Nº de 
escolhas 

% 
face 
ao 

total 

Importância 
atribuída 

Média Desvio 
padrão 

Conviver com os colegas de trabalho é importante 
para potenciar o espírito de grupo. 98 75,4 3,6 0,5 

A formação/escola dos meus filhos é minha 
preocupação desde os primeiros meses de vida. 91 70,0 3,7 0,6 

O nascimento de um filho é algo que deve celebrar e 
comemorar em qualquer momento 87 66,9 3,6 0,6 

Sinto-me verdadeiramente útil à sociedade quando 84 64,6 3,5 0,6 
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ajudo os que mais precisam 

Se eu pudesse teria um seguro de saúde para toda a 
família 79 60,8 3,8 0,5 

O reconhecimento diário em relação ao meu trabalho 
e muito importante para a minha motivação. 79 60,8 3,4 0,7 

Um “obrigado” ou “bom trabalho” têm tanto ou mais 
impacto para mim do que qualquer prémio 
monetário. 

74 56,9 3,2 0,7 

Manter-me informado é fundamental. Não passo um 
dia sem ouvir/ler notícias 67 51,5 3,3 0,6 

Ser reconhecido pelos anos de trabalho é um passo 
fundamental ao meu comprometimento 59 45,4 3,2 0,7 

O prémio anual de gestão é muito importante para 
que eu sinta que fui recompensado 52 40,0 3,1 0,7 

O computador é hoje, para mim, um instrumento de 
divertimento mas também um excelente auxilio para 
trabalhar e gerir aspectos da minha vida pessoal e 
profissional.  

49 37,7 3,1 0,8 

Por vezes é importante pararmos para pensar em 
tudo o que a empresa faz por nós. 48 36,9 3,2 0,5 

Aquilo que faço na comunidade é muito importante 
para mim 48 36,9 3,2 0,6 

O preço da gasolina e os gastos com o carro, 
inerentes às deslocações para a empresa, consomem 
uma parte significativa do meu orçamento mensal 

29 22,3 2,9 0,8 

Ando sempre à procura dos pequenos descontos 
porque no final do mês eles fazem a diferença 23 17,7 2,8 0,7 

Gostava de saber mais sobre os meus colegas de 
trabalho: as responsabilidades que têm dentro e fora 
da empresa 

21 16,2 2,7 0,7 

Sou uma pessoa receosa quando faço compras ou 
assino contratos porque tenho medo de ser enganado 16 12,3 2,4 0,8 

No meu dia de aniversário, normalmente, meto 
férias. 11 8,5 2,0 0,9 

Desde que a empresa me pague o salário e dê 
prémios que me satisfaça, está tudo bem. 8 6,2 2,1 0,7 
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Conheço muita gente no emprego com gostos e 
distracções parecidas com as minhas. 6 4,6 2,5 0,7 

Se houvesse possibilidade de emprego aqui pelo 
parque empresarial de “A”, sairia da empresa. 6 4,6 2,3 0,8 

Pagava a alguém que fizesse os pequenos recados, 
que normalmente faço na minha hora de almoço, ou 
final do dia 

4 3,1 1,6 0,7 

 

Tabela 2: Análise dos inquéritos 

 

A afirmação mais referenciada pelos indivíduos prende-se com o relacionamento entre 

colegas, defendendo a importância do espírito de grupo e da convivência saudável em 

ambiente de trabalho (N= 98). Esta escolha evidencia a importância que o 

relacionamento inter-pares tem para estes colaboradores, ainda que não tenha sido a 

afirmação considerada mais importante (X = 3.6, DP = 0.5). 

A formação e educação dos seus educandos (N= 91), o próprio nascimento dos filhos 

(N= 87) e a saúde da família (N= 79) são afirmações com elevados níveis de frequência 

e que se enquadram nas questões da articulação entre a empresa e a família dos 

colaboradores. Estas escolhas revelam a importância que a dimensão familiar tem para 

os indivíduos e ajuda a cimentar a ideia que a organização deve olhar para o equilíbrio 

entre emprego e família como uma oportunidade de reforçar a motivação e 

comprometimento dos colaboradores.  

Por outro lado, o reconhecimento do trabalho diário mereceu também uma forte escolha 

do grupo (N= 79), tendo sido evidenciado, por exemplo, que as palavras de 

agradecimento e os elogios são muito bem recebidas por esta população (N= 74). 

Também os interesses pessoais traduzidos no sentimento de utilidade social quando 

ajudam os que mais precisam (N= 84) e o gosto de estar informado (N= 67) mereceram 

destaque por parte dos inquiridos.  

Por fim, relativamente à dualidade que quer a revisão da literatura, quer o trabalho de 

terreno alimentaram entre dinheiro e INM, é curioso perceber que 40% dos inquiridos 

(N = 52) consideram que “o prémio anual de gestão é muito importante para que se 

sinta recompensado”, enquanto 57% dos inquiridos (N = 74) pensa que “Um ‘obrigado’ 
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ou ‘bom trabalho’ têm tanto ou mais impacto do que qualquer prémio monetário.” 

Ainda nesta linha de raciocínio, 6% dos inquiridos (N = 8) assinalaram nas suas 

escolhas a ideia de que “desde que a empresa me pague o salário e dê prémios que me 

satisfaça, está tudo bem”, o que denota a importância atribuída por esta população a 

outros factores que condicionam a sua satisfação, para além do dinheiro. 

Aprofundando a análise… 
 

Na segunda fase do inquérito, era pedido aos colaboradores que (numa escala de 1 a 4) 

avaliassem todas as 22 frases incluídas no inquérito. Analisando a média de pontuação 

atribuída a cada uma das afirmações, verifica-se que apesar de as oito afirmações mais 

escolhidas pelos colaboradores voltarem a ser as que têm uma média de valorização 

mais elevada, destacam-se outras afirmações que não estando entre as mais escolhidas, 

apresentam uma média elevada, tornando a sua hierarquização diferente. 

A possibilidade de ter um seguro de saúde para toda a família destaca-se, nesta análise, 

como a afirmação mais relevante para os colaboradores (X=3,8), logo seguida de outras 

afirmações associadas à família, como o nascimento dos filhos (X=3,6) e a educação 

dos mesmos (X=3,7). As relações com os pares (X=3,6) e a importância do 

reconhecimento por parte das lideranças (X=3,4) também aparecem destacadas nesta 

análise, contudo já não preenchem o topo da tabela como aconteceu com a análise de 

frequência. 

Todavia, é importante destacar afirmações que não colheram 50% das escolhas dos 

inquiridos na primeira fase do inquérito, mas que foram muito valorizadas na segunda 

fase, como: “Por vezes é importante pararmos para pensar em tudo o que a empresa 

faz por nós” (X=3,2); “Aquilo que faço na comunidade é muito importante para mim” 

(X=3,2); “Ser reconhecido pelos anos de trabalho é um passo fundamental ao meu 

comprometimento” e “Um ‘obrigado’ ou ‘bom trabalho’ têm tanto ou mais impacto 

para mim do que qualquer prémio monetário” (X=3,2). 

Ainda nesta linha de pensamento; “O computador é hoje, para mim, um instrumento de 

divertimento mas também um excelente auxílio para trabalhar e gerir aspectos da 

minha vida pessoal e profissional” (X=3,1) e, por fim, “O prémio anual de gestão é 
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muito importante para que eu sinta que fui recompensado” (X=3,1) foram afirmações 

que se destacaram nesta segunda linha de importância.  

Outros dados relevantes surgem da análise do desvio padrão (DP) verificado nas 

respostas dos colaboradores. As frases que obtiveram maior dispersão de respostas 

foram: “No dia do meu aniversário meto férias” (DP=0,9); “Se houvesse possibilidade 

de emprego aqui pelo parque empresarial de “A”, sairia da empresa” (DP=0,8); “Sou 

uma pessoa receosa quando faço compras ou assino contratos porque tenho medo de 

ser enganado” (DP=0,8); “O preço da gasolina e os gastos com o carro, inerentes às 

deslocações para a empresa, consomem uma parte significativa do meu orçamento 

mensal” (DP=0,8); “O computador é hoje, para mim, um instrumento de divertimento 

mas também um excelente auxílio para trabalhar e gerir aspectos da minha vida 

pessoal e profissional” (DP=0,8).  

Em síntese, estes resultados sugerem que as preferências diferem conforme a situação 

pessoal dos indivíduos inquiridos. Algumas destas ideias foram posteriormente 

debatidas nos focus group e era notório que, a título de exemplo, a questão da 

valorização do aniversário é muito pouco consensual, assim como os gastos com as 

viagens (porque depende da distância que todos os dias percorrem para chegar ao 

trabalho). Portanto, estes resultados sugerem que estes benefícios terão de ser abordados 

numa perspectiva de individualização das recompensas e nunca numa tentativa de 

generalizar a sua aplicação (cf. Jeffrey, 2002).   

3.2) Análise aos resultados dos focus group 
 

Participaram nos 19 focus group, 141 colaboradores, menos que os inicialmente 

previstos, devido a questões organizacionais que impediram a participação dos restantes 

colaboradores. Esta situação fez com que o número de participantes por grupo variasse 

entre os 5 e 13 elementos. Apesar desta condicionante ter influenciado a organização 

das dinâmicas, não se antevêem razões para que tenham prejudicado os resultados aqui 

apresentados.  

Estes resultados têm por base as notas de campo recolhidas e a análise das mesmas. Não 

foram feitos registos áudio ou vídeo porque se considerou que tal afectaria 
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desfavoravelmente a dinâmica dos grupos, acentuando um efeito potencialmente 

negativo da presença de um elemento externo à organização.  

Por fim, decorrente das notas anteriores é importante referir que toda a interpretação de 

resultados é baseada nas notas de campo feitas durante os focus group, nas reflexões 

diárias que se escreviam no final das sessões e na sistematização de informação que foi 

feita ao longo das sessões em suporte digital e devidamente ratificada pelos próprios 

participantes no final de cada sessão (cf. com o anexo 3). Depois de uma análise 

extensiva destas informações chegou-se à conclusão que o momento “o decisor” (no 

qual os participantes eram empossados administradores) acabava por ser um fiel retrato 

do pensamento de cada grupo acerca desta temática dos INM e das políticas de 

recompensas em geral, como tal, deu-se particular ênfase às informações obtidas nessa 

actividade.  

Para lá dos inquéritos, a discussão e as sugestões!  
 

A dinamização dos focus group permitiu uma participação muito activa e empenhada 

dos colaboradores. Apesar de um receio inicial em abordar as questões da compensação 

– e que veio a confirmar que a gravação seria um sério impeditivo à participação sincera 

dos elementos – as actividades preparadas acabaram por potenciar discussões saudáveis 

e interessantes sobre o tema em investigação. Estas temáticas foram, inicialmente, vistas 

com desconfiança porque, como explicou a técnica de recursos humanos (TRH): “as 

pessoas têm medo de perder o que já têm.” Todavia, o contínuo da discussão revelou 

uma população sensível aos INM, conhecedores de práticas de outras empresas e 

crentes nas potencialidades (ao nível da motivação e satisfação) desta ferramenta.  

Durante o focus group, os participantes envolveram-se nas etapas já descritas (envelope, 

dilema, decisor, ponderação e envelope final) e todas elas foram ricas em informação. 

Todavia, na actividade “o decisor” os participantes foram divididos em dois sub-grupos 

e convidados a assumir o papel de administrador da empresa contribuindo com 

sugestões de melhoria em duas grandes dimensões: incentivos monetários e não 

monetários (com particular enfoque para as questões da articulação família-trabalho).  

Desta forma, seguiu-se uma lógica de afunilamento, partindo do geral para o particular, 

procurando encontrar rubricas de classificação dentro das categorias pré-estabelecidas 
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(questões monetárias e aspectos não monetários) e organizar todas as sugestões dentro 

destas (Bardin, 2009).  

Para analisar as notas de campo utilizou-se como unidade de registo as frases (as 

sugestões dos colaboradores). Reuniram-se 67 sugestões/frases diferentes, resumidas na 

tabela 3. O trabalho de categorização foi feito a partir das duas categorias pré-

estabelecidas mas as 67 sugestões dos colaboradores foram agrupadas em oito sub 

categorias, como se pode ver na tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: processo de categorização da análise de conteúdo aos resultados do  focus group 

 

No seguimento deste trabalho de análise (de conteúdo), a categoria que reuniu mais 

sugestões foi a dos aspectos não monetários (non-cash) e que se traduziu num conjunto 

diversificado de acções que correspondiam às necessidades e interesses dos 

colaboradores. Dentro desta categoria, destacam-se, por ordem de referência, as 

questões relacionadas com a família, os processos de liderança na empresa, a 

comunicação interna, as condições de trabalho nas fábricas e o relacionamento 

interpessoal entre colaboradores. A categoria relacionada com a questão monetária 

obteve menor número de sugestões, contudo é relevante considerar que uma das 

sugestões mais reiteradas pelos colaboradores (“Alargamento do seguro de saúde aos 

Categorias Sub-categorias 

 Cash 

(incentivos 

monetários) 

 

Justiça Salarial 

Questões organizacionais 

Condições de trabalho 

Clima social 

 Non-cash 

(incentivos não-

monetários) 

Desenvolvimento pessoal 

Balanço família-trabalho 

Responsabilidade social 

Team-building 
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familiares directos”) foi enquadrada na sub secção “balanço família-trabalho”, todavia 

não se pode ignorar o carácter monetário que este incentivo tem para os colaboradores.  

Como se pode ver na tabela-síntese (tabela 4) há uma grande diversidade de sugestões. 

Exceptuam-se duas que foram referidas em quase todos os grupos e prendem-se com a 

aposta em convívios entre os colaboradores (proposta mencionada em todos os grupos) 

e o alargamento do seguro de saúde aos familiares directos (mencionada em 18 grupos).  

Catego
ria 

Sub-
categoria 

Actividade/Acção Frequê
ncia 

IN
M

 – incentivos não m
onetários 

Clima Social 
Re-editar, implementar convívios entre os colaboradores 
(Primavera, Natal, Churrasco, actividades ao ar livre, 
momentos formais de partilha de ideias) 

19 
grupos 

Balanço 
família-
trabalho 

Alargamento do seguro de saúde aos familiares directos  18 
grupos 

Balanço 
família-
trabalho 

Assinalar o aniversário dos colaboradores (prenda, dar o 
dia, jantar com a família) 

10 
grupos 

Team-
building 

Momentos formais de feedback em relação aos objectivos 
(por equipa/individual) e acompanhamento do trabalho ao 
nível departamental e inter-departamental 

9 
grupos 

Organização 
Formação comportamental/coaching aos líderes, 
coordenadores, chefias 

8 
grupos 

Organização 
Reduzir o tempo para as homenagens e premiar com "non-
cash" 

7 
grupos 

Condições 
de trabalho Melhorar as condições dos balneários 6 

grupos 

Organização 
Evento anual de apresentação da estratégia da empresa e 
indicadores de performance 

6 
grupos 

Balanço 
família-
trabalho 

Transformar prémios em non-cash (férias, viagens, 
produtos, fins-de-semana, etc.) 

5 
grupos 

IM
 – incentivos 

m
onetários 

Incentivos 
Prémios não associados ao salário (premiar mérito e ñ 
diferenciar Q e NQ) 

9 
grupos 

Justiça 
Salarial Esbater leques salariais/equidade salarial 7 

grupos 
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Justiça 
Salarial Aumento salarial (possível diminuição de horas extra) 

6 
grupos 

Justiça 
Salarial 

Survey salarial, publicação dos resultados e definição de 
estratégia 

6 
grupos 

Tabela 4: Resumo das propostas dos colaboradores 

Com referências em 10 grupos aparece uma sugestão relacionada com a data de 

aniversário dos colaboradores que deveria ser, segundo estas sugestões, assinalada com 

uma oferta simbólica que demonstrasse a atenção da empresa para com o colaborador. 

Apesar de no tratamento dos inquéritos termos percebido que havia uma grande 

dispersão nas respostas a este item, nesta dinâmica o aniversário voltou a surgir como 

uma data merecedora de acções simbólicas que demonstrassem a proximidade da 

relação entre empresa e colaboradores.  

Posteriormente, com referências em nove grupos, surgiram ideias relacionadas com a 

necessidade de dissociar o prémio anual (monetário) do salário, porque, segundo a 

opinião dos colaboradores, desvirtua a premiação do mérito. Como sugestões referem 

manter os salários como factor distintivo entre os colaboradores e deixar o prémio 

totalmente associado ao desempenho individual.  

Também com referências em nove grupos surge a ideia de melhorar e formalizar os 

momentos de feedback entre as equipas envolvendo-as mais e os próprios indivíduos na 

discussão e processos de tomada de decisão da empresa. Igualmente importante é a 

necessidade de implementar um plano de formação/coaching aos líderes. Considera-se 

que estas duas ideias têm um aspecto comum que se prende com o facto de reflectirem 

uma certa insatisfação com os processos de liderança e a participação nos processos de 

tomada de decisão.  

Com referências em sete grupos surgem duas ideias distintas: por um lado a necessidade 

em esbater os leques salariais e resolver alguns problemas de longa data (fruto da fusão 

entre empresas) em que as diferenças salariais são evidentes e, por outro lado, reduzir o 

tempo para as homenagens de antiguidade, assim como diversificar as ofertas 

simbólicas que se dão de acordo com os diferentes registos de antiguidade. Os 

colaboradores, baseando-se no novo contexto sócio-económico actual consideram que 

esperar 25 anos para homenagear os mais antigos é exagerado e, como tal, sugerem criar 
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vários momentos para homenagear a permanência na empresa. Nesses momentos, de 

acordo com as sugestões, as homenagens deveriam passar por ofertas de cariz 

simbólico, não monetário.  

Seis grupos apontaram mais duas ideias relacionadas com o dinheiro: a possibilidade de 

um aumento salarial (chegando alguns grupos a assinalarem a hipótese de haver uma 

redução no número de horas extra - negociação) e a necessidade de se fazer um survey 

salarial que mostre à comunidade DUALTI em que patamar esta empresa se situa em 

comparação com outras empresas do mesmo ramo de actividade e de dimensão similar. 

De referir que esta sugestão está já a ser posta em prática, isto porque, a DUALTI 

comunga das preocupações dos seus colaboradores e sente que é importante situar a 

empresa dentro daquilo que são as práticas nacionais de recompensas em empresas 

similares (no tamanho e negócio).   

Por fim, com referências em seis grupos, surgem questões como a melhoria das 

condições dos balneários, a criação de um evento anual, para apresentar a estratégia da 

empresa e os indicadores de performance, e, em cinco grupos surgiu a sugestão de 

transformar os prémios em ofertas não monetárias, como por exemplo, viagens, cheques 

prenda, etc. 

A dinamização dos focus group com os colaboradores da DUALTI revelou-se uma 

oportunidade excelente para compreender toda a complexidade desta organização, assim 

como conhecer de uma forma sustentada as opiniões de grande parte dos colaboradores 

acerca da temática das recompensas. Apresenta-se de seguida algumas das mais 

significativas conclusões retiradas deste trabalho e que espelham uma interpretação da 

informação transmitida pelos colaboradores, não só pela discussão que se criou nos 

focus group, mas também pelos questionários preenchidos e sugestões sintetizadas. 
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IV – Discussão e conclusões 
 

O processo de investigação-acção e as suas singularidades metodológicas auxiliaram à 

exploração do tema central do trabalho: os INM enquanto parte de um sistema de 

recompensas. O constante diálogo entre a investigação e as necessidades emergentes da 

realidade prática foram ajudando a redefinir as questões de investigação. Estas servirão 

de guia para reflectir sobre os resultados e formular algumas conclusões da 

interpretação de resultados.  

 

4.1) A perspectiva da empresa sobre os INM 
 

Como se referiu, os INM poderiam ser vistos de três formas distintas relativamente à 

componente dinheiro (Long e Shields, 2010): como substituíveis, complementares ou 

como algo completamente diferente e isolado. Constituía um primeiro objectivo deste 

estudo conhecer a perspectiva da empresa DUALTI e perceber como são 

percepcionados os INM. Serão vistos como substitutos, complementares ou 

independentes? O que motiva a empresa a implementar um sistema de INM? A 

possibilidade de reduzir custos ou o desejo de complementar a política salarial actual? 

Que resultados esperam obter? 

Todo o contacto com a empresa, através de entrevistas ao DRH, TRH e reuniões 

preparatórias que incluíram outros elementos da empresa, inclusivamente o 

administrador-delegado, revelou que os INM seriam nesta empresa uma tentativa de 

complementar a componente monetária do sistema de recompensas.  

Nunca foi manifestada a intenção de substituir o dinheiro por elementos não monetários. 

O que ficou muito presente neste trabalho foi a percepção das pessoas dos recursos 

humanos de que o dinheiro, por si só, não tem contribuído para a melhoria do clima 

social e do sentimento de bem-estar que querem promover na empresa. Citando as 

palavras do DRH: “Eu tive exemplos muito concretos nos últimos anos, em que nós 

demos dinheiro às pessoas e isso não foi minimamente reconhecido, bem pelo 

contrário, aumentou a desmotivação,” e complementando com as palavras da técnica 
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de RH: “Eu acho que aquilo que acontece é que nós já estamos, efectivamente, no tal 

nível 0 e nós já damos aquilo que, efectivamente, a média no mercado dá 

(relativamente à componente dinheiro). O que é que se pode fazer a este nível (INM)? 

É, efectivamente, valorizar o conceito do capital das pessoas, capital humano.”  

A título de exemplo, o DRH aproveitou os focus group para tomar consciência da 

sensibilidade dos colaboradores para o investimento num espaço de refeição e convívio 

que se tornasse uma mais-valia para os colaboradores. A proposta passava por um local 

onde se pudesse aquecer refeições pré-confeccionadas, refeições encomendadas e um 

espaço de convívio. Mas esta sugestão era sempre acompanhada da certeza que nada 

mudaria no subsídio de alimentação, esse continuaria igual. Este é um exemplo prático 

que demonstra a vontade da empresa em usar os INM como meio complementar da 

componente dinheiro, evidenciando o objectivo de melhorar os índices de satisfação e 

comprometimento dos colaboradores, assim como premiar os comportamentos 

positivos.  

Recorde-se, também, uma frase do DRH relativamente aos INM: “se estas coisas forem 

feitas por acaso e sem fio condutor, elas são mal percepcionadas e podem ter o efeito 

contrário.”  

Quer a literatura, quer a experiência prática na empresa revelam que os INM devem 

fazer parte de uma política de compensação coerente e contínua que dê um sentido 

global a cada acção que se concretiza. No discurso da DUALTI está bem claro que os 

INM não podem ser utilizados como substitutos da componente dinheiro porque isso 

geraria desconfiança e insatisfação. Por outro lado, também não podem aparecer como 

medidas e acções isoladas sem uma integração plena no sistema de incentivos e 

recompensas. Assim, de acordo com a tipologia proposta por Long e Shields (2010) a 

DUALTI encara os INM como complementares à remuneração monetária, integrando-

os num sistema global de recompensas.  
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4.2) A perspectiva dos colaboradores sobre os 
INM 
 

Um segundo grande objectivo deste estudo era o de conhecer a perspectiva dos 

indivíduos, ou seja, explorar como os colaboradores inquiridos vêem os INM. Que 

opinião têm sobre eles? Em que grau conhecem as suas características? Como e de que 

forma os valorizam? 

De acordo com os resultados, a dimensão não-monetária é muito valorizada pelos 

colaboradores, quer nos inquéritos, quer nos focus group. Grande parte das sugestões 

centraram-se em INM e os níveis de frequência mais elevados ao nível dos inquéritos 

também estão relacionados com questões não monetárias. A valorização da família; o 

fortalecimento do ambiente de trabalho inter-pares na organização e a importância do 

reconhecimento do seu trabalho foram temas recorrentes. Isto revela uma população 

sensível à temática, conhecedora das suas especificidades e defensoras do seu carácter 

simbólico. Inclusivamente, as sugestões dos focus group, referem diversos INM como: 

- Transformar prémios em non-cash (férias, viagens, produtos, fins-de-semana, etc.) 

- Reduzir o tempo para as homenagens e premiar com "non-cash". 

- Re-editar, implementar convívios entre os colaboradores (Primavera, Natal, Churrasco, 

actividades ao ar livre, momentos formais de partilha de ideias). 

- Assinalar o aniversário dos colaboradores (prenda, dar o dia, jantar com a família). 

Os resultados obtidos são consistentes com o pensamento de autores como Jeffrey 

(2002) ou Alonzo (1996) que argumentam que nesta questão dos INM as pessoas 

referem, num primeiro contacto (através de inquéritos ou entrevistas rápidas) que o 

dinheiro é o principal factor motivador no trabalho mas depois acabam, na prática, por 

se esforçar e valorizar mais outro tipo de factores, como o reconhecimento pelos pares 

ou incentivos não monetários. Este percurso no pensamento dos colaboradores foi 

igualmente notório no decorrer dos focus group: numa primeira fase todos pareciam 

sentir necessidade de dizer que se sentiam mal pagos (“palmadinhas nas costas não 

pagam dívidas”), mas a grande maioria acabou por apontar factores como o ambiente 

de trabalho, as falhas de comunicação, a falta de reconhecimento por parte das chefias, 
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as poucas oportunidades de convívio com os colegas da empresa, o envolvimento da 

família nas dinâmicas da empresa, como preponderantes na comprometimento e 

motivação com a empresa. 

 

Se se atentar, de novo, os resultados dos inquéritos para compreender a forma como os 

colaboradores DUALTI vêem as práticas compensação verifica-se que:  

 100% concorda que conviver com os colegas de trabalho é importante para 

fortalecer o espírito de grupo; 

 78% dos inquiridos considera que os prémios e os salários não chegam para que 

“esteja tudo bem” na relação entre colaborador e empresa; 

 63% dos inquiridos discorda da ideia de mudar de empresa mesmo que fosse no 

mesmo parque industrial; 

 

Os resultados sugerem que as pessoas gostam da empresa e querem permanecer, porque 

reconhecem que as condições proporcionadas permitem satisfazer as necessidades 

básicas e de segurança. Contudo, pedem actividades e acções, para lá do dinheiro, que 

satisfaçam as necessidades de estima, pertença e realização. Defendem que, no contexto 

em que se encontram, não é o dinheiro que pode alavancar a motivação e satisfação, 

mas sim outros aspectos de índole não monetário que estão pouco desenvolvidos.  

Como ficou exposto na apresentação de resultados, é residual o número de pessoas (N = 

8) que defende que “desde que a empresa lhe pague e dê prémios, está tudo bem” o que 

demonstra a abertura desta população para outras práticas de compensação para além do 

aspecto monetário. Contudo, segundo as notas de campo recolhidas, foi visível o 

cepticismo inicial desta população face aos INM. Dadas as circunstâncias sócio-

económicas, os colaboradores sentem receio que a empresa use os INM como 

substitutos da componente monetária. Com o aprofundar do debate e da discussão foram 

os próprios indivíduos a sugerir práticas desse cariz. 
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4.3) Satisfação e motivação 
 

Por último, pretendia-se com este estudo relacionar os resultados obtidos com as 

abordagens motivacionais referidas. Estará presente a distinção entre os factores que 

contribuem para a satisfação e os que impelem à motivação? A forma como os 

colaboradores sentem e perspectivam os INM estará associada ao patamar (em alusão à 

pirâmide de Maslow) em que se encontram e, portanto, dependente da satisfação ou 

insatisfação das suas necessidades básicas? 

 

A análise e reflexão da informação recolhida nos focus group, permite notar a adesão 

dos colaboradores à ideia basilar de Herzberg, exageradamente sintetizada na máxima: 

“o que nos motiva é diferente do que nos satisfaz”. Uma significativa parte dos 

colaboradores reiteraram esta máxima compreendendo e defendendo que, por exemplo, 

o facto de poderem não estar totalmente satisfeitos com o seu salário (factor higiénico) 

não impedia que se sentissem motivados caso a empresa apostasse em melhorar 

aspectos como as relações com as chefias, a autonomia ou a responsabilidade no 

trabalho (factores motivacionais).  

 

Esta conclusão é consistente com os dados do último inquérito ao clima organizacional 

da empresa efectuado em 2009. Registavam-se, nesse estudo, 54% de pessoas satisfeitas 

e 63% de pessoas motivadas. Grande parte desta população tem vínculos fortes com a 

organização e, como tal, os factores motivacionais são muito valorizados, mesmo 

quando sentem que os higiénicos ainda não estão devidamente satisfeitos e 

consolidados. Durante os focus group foram vários os indivíduos que referiram que não 

era apenas o dinheiro que determinava a felicidade e motivação com que vinham 

trabalhar, mas antes factores como o ambiente entre os colegas ou o sentimento de 

compromisso com a empresa. 

 

Presume-se que o facto de parte significativa da população ter vários anos de trabalho 

na empresa pode influenciar esta conclusão. Registamos alguma preocupação dos 

colaboradores com as compensações monetárias, contudo na maioria dos grupos, o 

enfoque centrou-se noutros aspectos não monetários que ilustram a ideia de que a 
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motivação é influenciada por outros factores independentes do dinheiro. Entre esses 

aspectos motivacionais, referiram-se os seguintes: 

 

Os processos de liderança 

Os colaboradores apontam a necessidade de melhorar a formação dos líderes de forma a 

obterem-se ganhos ao nível das equipas, do seu relacionamento inter-pares e, até, de 

produtividade e satisfação com a organização e com o próprio trabalho. Práticas como o 

feedback constante, o reconhecimento dos sucessos, as reuniões de equipa e inter-

departamentais e mesmo o comportamento e atitude das chefias foram referidas como 

elementos que poderiam potenciar significativamente a motivação dos colaboradores. 

Tal como defende Lawler (2000), as pessoas reagem a algo que custa muito pouco ou 

mesmo nada que é o reconhecimento. 

 

Convívio social 

Dinâmicas de convívio amiúde entre os colaboradores e as suas famílias que, na opinião 

dos colaboradores, foram desaparecendo e têm actuado como factor de desmotivação. O 

jantar de Natal, o convívio da Primavera, eventos anuais de apresentação da estratégia 

da empresa, momentos de actividades ao ar livre, voluntariado e espaço comum de 

refeições e convívio foram algumas sugestões dadas pelos próprios colaboradores que 

sentem necessidade de conhecer melhor os colegas da empresa. Este tipo de sugestões 

foram reiteradas por uma grande maioria de trabalhadores, associando o “gosto de vir 

trabalhar” a esses aspectos relacionados com o ambiente de trabalho. 

 

Justiça e equidade salarial 

Notou-se aqui que as pessoas se preocupam mais com a justiça entre pares do que 

propriamente com o salário em si mesmo, confirmando o pensamento de Lawler (1983, 

2000) quando se refere à comparação entre pares enquanto um dos quatro principais 

factores que contribui para as auto-percepções de justiça salarial. Mais do que aumentos 

salariais, as pessoas sentem necessidade de maior transparência e justiça salarial. Por 

exemplo, gostavam de ver a sua realidade comparada com outras empresas nacionais 

dentro da mesma indústria, sentem necessidade de fazer pequenos reajustamentos 

salariais evitando que pessoas com trabalho e responsabilidade igual recebam valores 

diferentes e julgam que os prémios deveriam premiar o mérito e, como tal, 

homogeneizar o método de cálculo do mesmo deixando de o indexar aos salários. Sobre 
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este ponto, alguns grupos, sugeriram que os prémios se convertessem noutros tipo de 

INM, no sentido de valorizar ao máximo esse mesmo prémio, evitando ser 

percepcionado como um direito adquirido. Esta sugestão vai de encontro à ideia de que 

o facto de organizações acreditarem que as políticas de incentivos e reconhecimento 

melhoram a performance dos colaboradores, pode conduzi-las ao erro de reduzir essas 

políticas ao uso do dinheiro, acabando por ter um efeito pouco pessoal, diferenciador, 

reduzindo assim a sua eficácia. (Maritz Institute, 2007).  

 

Comunicação interna 

É um aspecto a melhorar, já que o mau funcionamento provoca sentimentos negativos 

nos colaboradores e, acima de tudo, a desinformação prejudica as acções da empresa e 

as percepções dos colaboradores acerca das mesmas. Os colaboradores deram como 

exemplo a questão da publicitação de desempenhos individuais ou momentos 

individuais relevantes (aniversário ou mudança de funções, por exemplo) que 

merecendo uma divulgação assertiva por parte da empresa, pode contribuir para a 

motivação dos próprios indivíduos.  

Em suma, podemos concluir que, por um lado, esta população compreende a distinção 

entre satisfação e motivação, assim como os factores que podem contribuir para a 

alavancagem de ambas, o que é consistente com a teoria bi-factorial de Herzberg (1993, 

2003) e, por outro lado, estão susceptíveis às práticas de INM dado que, como diria 

Maslow (1970) as suas necessidades básicas estão satisfeitas.  

 

4.4) Implicações deste estudo para a prática 

 

“O poder do entusiasmo” 
 

Depois destas dinâmicas de discussão e dada a sua representatividade no seio da 

organização é importante dar corpo a algumas das reflexões até aqui produzidas. Desta 

forma, mais do que reiterar algumas das sugestões já aqui trabalhadas e que poderiam 

implicar uma óptima relação entre os custos de operacionalização e os resultados 

advindos, é importante salientar algumas ideias-chave para a DUALTI: 
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a) O actual contexto de crise económico-social pode constituir uma oportunidade 

para reforçar o sentimento, já existente, de compromisso com a empresa; 

b) A aposta na concretização das sugestões de INM – aliada a uma melhoria nos 

processos de comunicação – pode potenciar a participação e motivação dos 

colaboradores na construção conjunta do futuro da empresa sentindo-se ouvidos 

no processo de mudança; 

c) As reflexões, as sugestões e os pensamentos sistematizados através desta 

dinâmica sugerem que as pessoas valorizariam muitas acções e actividades de 

“baixo-custo” (para a empresa) e com muito impacto na motivação e satisfação 

dos colaboradores; 

 

 

Esta população valoriza três dimensões retractadas na figura 5. A dimensão social do 

trabalho diz respeito à celebração de épocas festivas ou actividades ao ar livre. A 

articulação empresa-família, compreende acções como o respeito pelos aniversários 

dos colaboradores ou o nascimento dos seus filhos e algumas acções que contribuem 

para a saúde ou educação dos filhos. Num terceiro eixo os processos de comunicação e 

liderança (o uso dos órgãos de comunicação da empresa, o reconhecimento pelos 

sucessos, a componente atitudinal e comportamental da liderança). Como se depreende 

dos resultados há um fio condutor comum a estas sugestões – a imperiosa necessidade 

de reconhecimento – para o qual os INM podem contribuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONHECIMENTO 
Figura 5: As dimensões valorizadas pelos colaboradores DUALTI 
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d) Os colaboradores revelam estar alinhados com os valores familiares do grupo e 

necessitam de acções que traduzam esses valores em actividades concretas; 

e) A transparência, a comparabilidade externa e equidade interna em relação às 

políticas salariais são mais importantes do que dos reajustes salariais. 

 

Os INM podem, em última análise, contribuir para o que denominamos “poder do 

entusiasmo”, algo que aumente o comprometimento, motivação e satisfação dos 

colaboradores.  

 

4.5) Implicações/contribuições teóricas deste 
estudo 
 

Este trabalho permitiu analisar as questões da compensação, em geral, e dos INM, em 

particular, tendo por referência um contexto empresarial real. O processo de 

investigação-acção contribuiu para formular reflexões sobre o tema (de acordo com a 

realidade DUALTI) e possibilitou que o contexto particular em que se realizou o estudo 

de caso fosse modificado e transformado à luz dos contributos que a investigação ia 

recolhendo.  

O estudo forneceu um contributo para a discussão das práticas de compensação, com 

particular enfoque na clarificação do que representam e como podem ser utilizados os 

INM. As noções que se foram recolhendo acerca dos INM tiveram de ser reenquadradas 

à luz do que a empresa e os seus colaboradores pensam sobre o tema. Neste sentido, e 

dada a proliferação de estudos internacionais sobre o tema, face a uma quase 

inexistência de estudos Portugueses, este projecto pode constituir-se como uma 

contribuição para desenvolver conhecimento acerca da perspectiva Portuguesa sobre os 

INM. Todavia, para investigações futuras recomenda-se que se aprofunde este tema dos 

INM em estudos que permitam uma análise mais ampla, envolvendo, porventura mais 

do que uma empresa. Até porque, estudos transversais a várias empresas permitirão um 

aprofundamento das questões associadas à forma de uso dos INM, assim como às 

preferências de diversos colaboradores. 
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Este trabalho contribuiu para o aprofundamento da reflexão acerca das práticas de 

compensação da DUALTI e criou conhecimento útil à empresa para se definir as 

políticas de RH. Também possibilitou um maior auto-conhecimento da empresa 

enquanto organização, já que grande parte da informação aqui tratada se baseia na 

perspectiva dos seus colaboradores.  

Por fim, uma nota para reflectir sobre as limitações deste estudo. As limitações advêm 

da circunstância de se inscrever num projecto sob a metodologia de investigação-acção 

e, como tal, o plano de trabalho ter sido redefinido à medida que as necessidades ou 

contingências do terreno assim o exigiam. Esta é uma das mais-valias do projecto, mas 

simultaneamente uma limitação quanto à generalização dos resultados. 

A impossibilidade de gravar os focus group, através de registos vídeo ou áudio, 

prejudicou igualmente a recolha e interpretação dos dados. Contudo, procurou-se 

minimizar esta limitação através de notas de campo quer do investigador, quer da TRH 

que acompanhou todo o processo e, também, através dos momentos de ponderação e 

sistematização integrados no focus group e que permitiu que em cada grupo se 

consensualizassem ideias e opiniões em suporte digital.  

Também o processo de construção dos inquéritos pode constituir uma limitação deste 

estudo. A necessidade de não comprometer a organização com a concretização dos 

incentivos propostos nesse instrumento de recolha de dados, obrigou a uma 

transformação dos incentivos em frases afirmativas neutras. Não se pode garantir que os 

resultados fossem exactamente os mesmos, caso figurassem os próprios incentivos no 

inquérito. Por outro lado, a mistura dos momentos de recolha de dados qualitativos e 

quantitativos (inquéritos e focus group) pode ter tido um efeito de desejabilidade social 

que não pode ser ignorado. 

Apesar destas limitações, espera-se que este estudo contribua para suscitar o interesse 

acerca dos INM em Portugal. Explorar a relação entre estes incentivos e a produtividade 

dos colaboradores e analisar diferentes práticas de INM e colocá-las à luz da matriz 

criada por Long e Shields (2010), será um desafio estimulante. 
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V - Conclusão 
 

O trabalho que aqui se conclui possibilitou, em primeira instância, conhecer e viver 

numa realidade empresarial interessante e que permitiu consolidar esta experiência de 

aprendizagem que foi o Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos. 

Quando escolhi a modalidade de projecto pretendia, acima de tudo, poder efectuar um 

trabalho que contribuísse para o alargamento do conhecimento científico na área da 

GRH, mas também que pudesse ajudar a melhorar um contexto empresarial real. Julgo 

que este duplo objectivo foi atingido.  

Relativamente aos INM enquanto instrumento de GRH e, em particular, enquanto opção 

a considerar nos planos de incentivos e compensação foi-nos possível verificar que, no 

contexto DUALTI, os INM são vistos como complementares à componente monetária. 

A empresa não espera que INM sejam substitutos de salários baixos, pretende, 

capitalizando experiências anteriores, demonstrar estar disponível para individualizar os 

planos de incentivos e recompensas de acordo com as preferências e necessidades dos 

colaboradores. Os INM evidenciam, para a DUALTI, uma necessidade de a GRH 

reiterar práticas que não reduzam a compensação e o reconhecimento a questões 

exclusivamente monetárias. 

O contexto sócio-profissional que se vive na DUALTI, onde grande parte dos 

colaboradores está ligada contratualmente à empresa há muitos anos, tem contribuído, 

na nossa óptica, para predispor esta comunidade aos INM. Parece existir uma ideia geral 

que a empresa deve, acima de tudo, apostar em políticas de incentivos e compensação 

que potenciem a motivação dos colaboradores, actuando em patamares de motivação 

superiores (seguindo a teoria de Maslow, 1970). Estes colaboradores demonstraram 

perceber a distinção entre factores que contribuem para a satisfação (higiénicos) e 

aqueles que asseguram a motivação (factores de motivação) dos indivíduos (Herzberg, 

1993, 2003). 

Em suma, este estudo de caso na DUALTI permitiu-nos concluir que os INM podem, 

efectivamente, constituir uma mais-valia do ponto de vista da GRH, já que o seu cariz 

simbólico, emocional e pessoal pode melhorar a motivação e comprometimento dos 

colaboradores com a organização. Todavia, é importante que não se confundam os INM 
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com a possibilidade de substituírem a componente monetária. O actual contexto sócio-

económico pode sugerir que estas práticas - dadas as suas características, o seu custo e 

os resultados positivos de várias experiências – sirvam como substitutas da componente 

monetária e, assim, procurar reduzir custos e aumentar a satisfação dos colaboradores. 

Assim sendo, os INM mais do que uma alternativa de compensação em tempos de crise 

são parte da solução para a construção de sistemas de recompensas mais eficazes, quer 

do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista dos colaboradores.   
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Anexo 1: Guiões de entrevistas realizadas ao director de recursos humanos e 
técnica de recursos humanos da DUALTI 

 

Guião entrevista (Director de Recursos Humanos – DUALTI) 

 

1) Enquanto responsável de RH qual é a sua principal preocupação? 

2) Qual acha que foi a medida/política que mais lhe custou a tomar? 

3) Qual aquele que acha que foi o seu maior feito tendo em consideração a sua actual 

função e responsabilidades? 

4) Como é que acha que os RH são vistos/considerados pela administração? E pelos 

colaboradores? 

5) Como nasceu esta preocupação com as políticas de reconhecimento, os incentivos non 

cash, a diversificação de benefícios? 

- explorar muito bem a resposta, diferença entre cash e non-cash, etc. 
6) O que pensa que esta política integrada pode trazer à DUALTI? 

7) Se tivesse de “vender” um sistema integrado de reconhecimento e incentivos non cash 

como aquele que aqui se tem trabalhado, o que destacaria? 

8) Quais serão as principais dificuldades em executar esta política? 

9) Como vê o futuro das práticas de RH com a crescente utilização destas ferramentas de 

gestão? 

10) Como podem os colaboradores reagir a tudo isto? 

11) Um dos autores estruturantes do meu projecto é Herzberg que desenvolveu uma teoria 

muito interessante acerca da motivação nos locais de trabalho. Ele trabalhou com 

engenheiros e operadores industriais em Pittsburg (EUA) e definiu que existem dois 

tipos de factores motivacionais, por um lado, os higiénicos, que apenas asseguram a não 

insatisfação, e, por outro lado, os motivacionais, onde podemos fazer a diferença…da 

sua experiência o que pensa sobre isto? 

12) Existem consultoras que nos seus últimos survey’s acreditam que estas políticas podem 

permitir às empresas, a médio prazo, reduzir despesas com prémios, por exemplo, o que 

pensa sobre isto? 

13) Nesta lógica de pensamento acha que o sistema que se está a criar pode contribuir para 

intervir nesses factores motivacionais? 

14) Como vê as práticas de RH daqui a 20 anos…olhando para todas as mudanças que 

viveu, como pensa que poderá ser esse futuro longínquo 
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Guião entrevista (Técnica de Recursos Humanos – DUALTI) 

1) Como nasceu esta preocupação com as políticas de reconhecimento, os incentivos non 

cash, a diversificação de benefícios? 

- Explorar muito bem a resposta, diferença entre cash e non-cash, etc. 
2) Que mais-valias este projecto pode trazer para a empresa? Para as pessoas? 

3) Como acha que as pessoas vão reagir? 

4) Daquilo que leu para poder construir esta proposta quais são as vantagens do cash em 

relação ao não cash? 

5) Quais serão as grandes dificuldades em implementar esta política? 

6) É óbvia a relação entre incentivos non cash e reconhecimento? 

7) Um dos autores estruturantes do meu projecto é Herzberg que desenvolveu uma teoria 

muito interessante acerca da motivação nos locais de trabalho. Ele trabalhou com 

engenheiros e operadores industriais em Pittsburg (EUA) e definiu que existem dois 

tipos de factores motivacionais, por um lado, os higiénicos, que apenas asseguram a não 

insatisfação, e, por outro lado, os motivacionais, onde podemos fazer a diferença…da 

sua experiência o que pensa sobre isto? 

8) Nesta lógica de pensamento acha que o sistema que se está a criar pode contribuir para 

intervir nesses factores motivacionais? 
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Anexo 2: exemplar do inquérito aplicado aquando da dinamização do focus group 

Das frases que vai ler abaixo, gostariamos de lhe pedir, que:

2.º Momento: Consolida-se as 8 escolhas feitas no 1.º momento. (Serão as respostas consideradas)

3.º Momento: Classificasse de 1 a 4, todas as frases (22), consoante os graus apresentados.

1.º 
Momento

2.º 
Momento G1 G2 G3 G4

Legenda: Grau 2

Discordo

Manter-me informado é fundamental. Não passo um dia sem ouvir/ler notícias

O reconhecimento diário em relação ao meu trabalho e muito importante para a minha motivação.

Aquilo que faço na comunidade é muito importante para mim

Se houvesse possibilidade de emprego aqui pelo parque empresarial de Estarreja, sairia da 
empresa.

Ser reconhecido pelos anos de trabalho é um passo fundamental ao meu comprometimento

Desde que a empresa me pague o salário e dê prémios que me satisfaça, está tudo bem.

Conheço muita gente no emprego com gostos e distracções parecidas com as minhas.

O computador é hoje, para mim, um instrumento de divertimento mas também um excelente 
auxilio para trabalhar e gerir aspectos da minha vida pessoal e profissional. 

Gostava de saber mais sobre os meus colegas de trabalho: as responsabilidades que têm dentro 
e fora da empresa

No meu dia de aniversário, normalmente, meto férias.

Sinto-me verdadeiramente útil à sociedade quando ajudo os que mais precisam

Um “obrigado” ou “bom trabalho” têm tanto ou mais impacto para mim do que qualquer prémio 
monetário.

Ando sempre à procura dos pequenos descontos porque no final do mês eles fazem a diferença

Por vezes é importante pararmos para pensar em tudo o que a empresa faz por nós.

Conviver com os colegas de trabalho é importante para potenciar o espírito de grupo.

Pagava a alguém que fizesse os pequenos recados, que normalmente faço na minha hora de 
almoço, ou final do dia

A formação/escola dos meus filhos é preocupação minha, desde os primeiros meses de vida.

O preço da gasolina e os gastos com o carro, inerentes às deslocações para a empresa, 
consomem uma parte significativa do meu orçamento mensal

O prémio anual de gestão é muito importante para que eu sinta que fui recompensado

Se eu pudesse teria um seguro de saúde para toda a família

Sou uma pessoa receosa quando faço compras ou assino contratos porque tenho medo de ser 
enganado

Quando terminar, por favor, coloque no 
exterior do envelope a sua idade. 

Obrigada

QUESTIONÁRIO

Grau 1

Discordo totalmente

Grau 4

Plenamente de Acordo

Grau 3

Concordo

1.º Momento: Identificasse as 8 frases com que se identifica mais. Aquelas que vão mais ao 
encontro das suas vivências, forma de estar e pensar

O nascimento de um filho é algo que deve celebrar e comemorar em qualquer momento
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Anexo 3: exemplo da sistematização de ideias realizada em cada focus group.  

 

Grupo 9 

Actividade 2: “dilema” 

 

O reconhecimento público do seu trabalho e mérito é mais importante que um prémio salarial  

•  o reconhecimento publico motiva-nos e compromete-nos para com a empresa 

•  o envolvimento e bom ambiente de trabalho é essencial 

•  o nível salarial que hoje temos é suficiente para mim 

•  A minha realização pessoal tem a ver com o reconhecimento e envolvimento que tenho 

 

Só considero o meu trabalho reconhecido se isso se reflectir num aumento salarial ou num 
prémio monetário 

•  o objectivo é ganhar mais dinheiro 

•  as pancadinhas nas costas não pagam as contas 

•  só me sinto comprometido com recompensas salariais 

•  sinto-me desmotivado com o salário que tenho 

•  de que interessa um bom ambiente se não tenho possibilidade de dar o básico à minha 
família  

 

Actividade 3: “o decisor” 

Cash 

• Esbater os leques salariais -justiça salarial; 

• Melhorar as regras de distribuição de prémio – compatibilizar Quadros e Não Quadros; 

Non-cash 

• Refeitório 

• Festa de Natal e Churrasco 

• Serem os colaboradores da DUALTI protagonizarem a festa de natal internamente 

• Haver uma politica de comunicação coerente com as alterações organizacionais (saídas, 
reestruturações, admissões) 
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• Homenagear os colaboradores antes dos 25 anos – 10 anos 

• Potenciar momentos formais de reflexão em equipa 

• Assinalar os aniversários 

• Alargar o seguro de saúde ao agregado; 

• Fim-de-semana em família 

 

Grupo 10 

Actividade 2: “dilema”  

 

O reconhecimento (público/diário) do seu trabalho e mérito é mais importante que um prémio 

salarial  

•  O dinheiro permite-nos sobreviver as motivações permitem-nos viver. 

•  É bom receber dinheiro, mas sem motivação não somos nada.  

•  O reconhecimento social – a motivação faz de nós verdadeiramente humanos  

Só considero o meu trabalho reconhecido se isso se reflectir num aumento salarial ou num 

prémio monetário 

•   O esforço da equipa tem que se traduzir num incremento salarial 

•  com as pancadinhas nas costas, no supermercado não me dão nada 

•  quanto mais ganhamos, maior é a  capacidade de satisfação das necessidades que temos 

a nível familiar 

• o estatuto social está associado ao bom salário 

• O facto do mercado poder me valorizar mais ($) eu posso continuar a trabalhar cá 

porque me sinto motivada. 

•  É importante o aumento salarial porque este também tem a ver com a evolução na 

carreira. Se não há promoção salarial durante muito tempo, é porque não evolui?  
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Actividade 3: “o decisor” 

 

Cash 

• O prémio de gestão ser possível escolher entre várias opções: dinheiro, viagens, 
gadgets. 

•  Realizar um estudo salarial  

 

Non-cash 

• Outdoors para incrementar o espírito de equipa 

• Promover eventos sociais que incentivem ao espírito de equipa: concurso de pesca; 
orientação, churrasco 

• Refeitório 

• Construir um recinto internamente para pratica desporto 

• Haver visitas programadas ao terreno 

• Consultório jurídico preventivo 

• Felicitar os sucessos 

• Estender o seguro de saúde à família 

• Dar o dia de anos ao colaborador 

• Homenagear os colaboradores a partir dos 10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


