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Resumo  

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre as Práticas de Gestão de 

Recursos Humanos (PGRH) e o Comprometimento Afetivo de trabalhadores 

temporários de agência. A moderar esta relação estará o setor de atividade, esperando-se 

que a relação seja mais forte para os trabalhadores do sector dos serviços do que para o 

sector da indústria. As hipóteses foram testadas com recorrência a uma análise 

correlacional de uma amostra de trabalhadores temporários (n=3406) da Indústria 

(n=1242) e Serviços (n=2164), que tinham contrato com diferentes agências de trabalho 

temporário. Os resultados confirmam a existência de uma relação forte e positiva entre 

as PGRH e o Comprometimento Afetivo para com a organização. No entanto, ao 

contrário do esperado esta relação não apresentou uma diferença significativa entre os 

Sectores. São apresentadas as limitações do estudo e as implicações para a GRH dos 

trabalhadores temporários. 

Palavras-chave: Práticas de Recursos Humanos, comprometimento afetivo, trabalho 

temporário, setores de atividade, Indústria, Serviços. 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyse the relationship between the Human Resources 

Practices and the Affective Commitment in a sample of temporary agency workers. 

Moderating this relationship is the activity sector, expecting that this relationship is 

stronger for workers in the service sector rather than in the manufacturing sector. The 

hypotesis were tested with a correlation analysis with a sample of temporary workers 

(n=3406) of the Industry (n=1242) and the Services (n=2164), who had contract with 

different agencies of temporary work. The results confirm the existance of a strong and 

positive relationship between the Human Resources Practices and the Affective 

Commitment. Nonetheless, unlike we expected, this relationship had no significative 

diferences between Sectors. The limitations and implications for the Human Resources 

Management in temporary workers are presented. 

Key Words: Human Resources Practices, affective commitment, temporary work, 

activity sectors, manufactury, services. 
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Introdução 

 A capacidade que uma organização tem para produzir novos produtos e 

estabelecer os seus resultados está intrinsecamente ligada ao modo como organiza os 

seus Recursos Humanos (Laursen, 2010). Nos últimos anos, temos vindo a assistir a 

mudanças importantes nas organizações, onde a tomada de uma atitude competitiva face 

à concorrência é essencial para a sua sobrevivência na esfera organizacional. Neste 

sentido, as atitudes dos trabalhadores face à organização ganharam destaque, tornando-

se a Gestão das Práticas de Recursos Humanos (PGHR) uma ferramenta de extrema 

importância na moldagem das atitudes destes trabalhadores. No entanto esta relação 

torna-se ainda mais interessante quando falamos de trabalhadores temporários. 

 As organizações têm vindo a aumentar em grande escala a contratação de 

trabalhadores temporários (Lautsch, 2002; Kalleberg, 2000) e este aumento foi também 

acompanhado por mudanças na própria natureza do trabalho temporário. No passado, 

éramos confrontados com a utilização do trabalho temporário exclusivamente para 

funções com qualificações baixas ou como substituto de trabalhadores permanentes. 

Atualmente, no entanto, estes trabalhadores também assumem funções de elevada 

exigência, atuando ao lado de trabalhadores permanentes e desempenhando as mesmas 

funções que estes. Com as mudanças assistidas no modo como as organizações vêm o 

trabalho temporário, estas começaram a incluir de igual modo estes trabalhadores na sua 

estratégia organizacional (Burgess & Connell, 2006).  

 Na literatura, várias formas de trabalho temporário são conhecidas, no entanto o 

alvo do nosso estudo serão os trabalhadores temporários de agência pois são estes que 

apresentam uma maior expressividade na amostra de trabalhadores temporários a atuar 

em Portugal (CIETT, 2015). Para além disso, têm uma diversidade de postos de 

trabalho, mais forte em dois setores de atividade: Indústria e Serviços (CIETT, 2015; 

Cohany, 1996). 

 O trabalho temporário é ainda uma área pouco estudada, nomeadamente no 

modo como os trabalhadores temporários reagem aos inputs dados pela organização. 

Segundo Mitlacher (2008), as PGRH são de extrema importância para estes 

trabalhadores temporários, devido ao facto de ser através delas que os trabalhadores 

avaliam o modo como são tratados pela organização. No entanto, apesar de alguns 

autores terem dado conta da importância desta perceção nos resultados organizacionais, 



7 
 

ainda poucos estudos se focaram numa análise quantitativa da mesma (Chambel, 

Castanheira & Sobral, 2014). Em estudos com trabalhadores permanentes, esta relação 

entre as PGRH já foi encontrada, sendo que é na maioria das vezes explicada pela 

Teoria da Troca Social (Blau, 1964). Segundo esta teoria, os trabalhadores estabelecem 

uma relação de troca com a empresa onde trabalham que é baseada na reciprocidade, 

respondendo com comportamentos e atitudes diretamente relacionados a esta relação de 

troca (Huselid, 1995). Neste sentido, este estudo procura perceber de modo mais 

consolidado se, de facto, esta relação persiste para esta amostra de trabalhadores 

temporários de agência. 

 Deste modo, é esperado que, quando estes trabalhadores percecionam que as 

PGRH vão de encontro às suas necessidades, criem uma implicação afetiva com a 

mesma (De Cuyper & De Witte, 2008; Yu & Egri, 2005), originando resultados 

organizacionais mais positivos. 

 Consideramos também que exista uma moderação nesta relação, nomeadamente 

dos setores de atividade: Indústria e Serviços. No caso da Indústria, este é um setor 

tradicional, onde os trabalhadores temporários têm por hábito ser utilizados para 

redução de custos e para tarefas que não requerem formação, tendo por isso um 

investimento mais baixo em PGRH (Lautsch, 2002). Por outro lado, no caso dos 

Serviços, a implementação de trabalhadores temporários é já antiga e, por isso, bastante 

consolidada. Neste caso, é esperado que os seus trabalhadores desempenhem tarefas 

similares aos trabalhadores permanentes, sendo por isso munidos de PGRH também 

semelhantes a estes. Neste caso, consideramos que exista a possibilidade de haver uma 

relação mais forte no caso do Setor dos Serviços, visto que estes terão um 

comprometimento afetivo com a organização mais forte, baseada na Teoria da Troca 

Social. 

 Este estudo difere da literatura já existente pois procura perceber se existem 

diferenças entre a relação entre PGRH e Comprometimento Afetivo nos dois Setores de 

Atividade com maior expressão: a Indústria e Serviços, pressupondo que esta é mais 

forte no último caso. Com alguns estudos focados em funções específicas (e.g., ver 

Chambel, Castanheira & Sobral, 2014), poucos estudos se focaram em avaliar dois 

setores distintos em termos de Gestão de Recursos Humanos.  
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 Para além disso, uma outra contribuição está em conhecermos a realidade 

portuguesa dos trabalhadores temporários que ainda está pouco estudada, 

nomeadamente numa amostra com estes dois setores (Chambel & Sobral, 2011; 

Chambel, Castanheira & Sobral, 2014). 

 

Perceção das Práticas de Recursos Humanos e o comprometimento afetivo 

Nas últimas décadas temos assistido a grandes mudanças no mundo do trabalho. A 

crescente competitividade das empresas (Kalleberg, 2000), criada em grande parte pela 

constante inovação a que temos vindo a assistir (Ceylan, 2013), gerou mudanças 

profundas no modo como as empresas gerem os seus trabalhadores. Estas mudanças 

criaram uma grande incerteza no seio das organizações, levando a que o ritmo do 

consumo determinasse a contratação dos seus trabalhadores (Kalleberg, 2000). É neste 

sentido que os trabalhadores temporários ganham expressão, nomeadamente nos 

períodos em que as empresas têm uma maior necessidade de consumo (Abraham, 

1991). 

Os trabalhadores temporários são, em muitos estudos, caraterizados como 

trabalhadores com pouco valor para a organização e que são facilmente substituíveis 

(Lepak and Snell, 1999). Uma das razões para esta ocorrência é de que o trabalho 

temporário é considerado o espelho da deterioração das relações de trabalho, causada 

pelo constante aumento do desemprego (Korpi & Levin, 2001). Devido a este facto, os 

trabalhadores temporários começaram a ser subestimados, recebendo da organização 

Práticas de Recursos Humanos (PRH) mais pobres ou mesmo inexistentes (Koene & 

Riemsdijk, 2005; Korpi & Levin, 2000).  

No entanto, estas práticas vieram a revelar-se muito importantes pois são a partir 

delas que os trabalhadores avaliam o modo como são tratados pela organização 

(Mitlacher, 2008), respondendo através dos seus comportamentos e atitudes (Huselid, 

1995; Takeuchi, Lepak, Wang & Takeuchi, 2007). De acordo com a Teoria da Troca 

Social (Blau, 1964), os indivíduos e a organização estabelecem uma relação de troca, 

que é baseada na reciprocidade. Segundo Gouldner (1960), esta reciprocidade é apoiada 

num sentido de obrigatoriedade de retribuição, sendo que esta é tão maior quanto 

maiores forem os benefícios recebidos. Quando os trabalhadores se vêm inseridos em 

organizações com práticas de recursos humanos que mostram apreço e reconhecimento 
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pelos seus trabalhadores, estes percecionam que se encontram numa verdadeira relação 

de troca social (Shore & Shore, 1995), criando assim um vínculo afetivo maior com a 

organização e, por essa razão, trabalham mais para atingir os seus objetivos (Wood & de 

Menezes, 1998). Deste modo, a aplicação por parte da organização, de PRH mais justas 

e adequadas às necessidades e objetivos dos trabalhadores, melhoram não apenas o 

desempenho individual mas também a produtividade da organização no seu todo 

(Ivancevich, 2008). 

O que os estudos têm demonstrado é que as organizações, na sua maioria, dão 

menos oportunidades e benefícios a trabalhadores temporários comparativamente a 

trabalhadores permanentes. Como resultado, grande parte dos trabalhadores em regime 

permanente tendem a ter um melhor comportamento organizacional e melhores atitudes 

(Coyle-Shapiro, Shore, Taylor & Tetrick, 2004). No entanto, o que os estudos têm 

demonstrado também é que a aplicação de práticas de recursos humanos a trabalhadores 

temporários têm impacto não apenas no próprio indivíduo como na organização 

(Mitlacher, 2008). Práticas como uma seleção e formação rigorosas, uma remuneração 

competitiva e uma avaliação de desempenho baseadas no mérito (Takeuchi, Lepak, 

Wang & Takeuchi, 2007), levam a que os trabalhadores temporários sintam um maior 

comprometimento afetivo e identidade com a organização (De Cuyper & De Witte, 

2008, Mitchel, 2008; Korpi & Levin, 2001). 

O comprometimento afetivo pode ser definido como um estado psicológico que 

envolve o trabalhador e a organização e no qual está implicada a decisão de 

continuidade da relação com a organização (Meyer e Allen, 1997, pp. 11). Segundo o 

Modelo dos Três Componentes (Meyer e Allen, 1997), o comprometimento envolve três 

constituintes: a implicação normativa, em que os indivíduos permanecem na 

organização porque a consideram uma obrigação moral, a implicação de continuidade, 

em que o indivíduo se liga à organização pensando nos custos que acarretariam a sua 

saída e, por último, a implicação afetiva, que se refere a uma ligação emocional com a 

organização. Segundo Yu & Egri (2005), o comprometimento afetivo é o preditor mais 

forte e consistente de resultados organizacionais positivos, que pode ser associado a 

uma diminuição da intenção de turnover, de burnout e absentismo (Wasti, 2003). Face a 

estes resultados, pressupomos que para analisar a resposta dos trabalhadores 

temporários às PGRH com base na Teoria da Troca Social também faça mais sentido 

que seja avaliada a implicação afetiva dos trabalhares face à organização. 
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Por outro lado, para melhor entendermos o impacto destas práticas nos indivíduos e 

nas organizações, devemos pensar nestas práticas como parte de um sistema e não 

separadamente (Takeuchi, Lepak, Wang & Takeuchi, 2007). Isto deve-se 

essencialmente ao facto do sucesso de uma prática depender sempre de outra prática que 

lhe sucede. Deste modo, se existir um conjunto de práticas que criem um sistema 

coerente, o efeito desse sistema nas respostas dos trabalhadores deve ser maior do que a 

soma dos efeitos individuais que advêm de cada prática (Lepak, Liao, Chung & Harden, 

2006). 

Propomos então que: 

Hipótese 1: A perceção das práticas de Recursos Humanos está positivamente 

relacionada com o comprometimento afetivo dos trabalhadores temporários. 

 

A moderação pelo sector: indústria versus serviços 

Durante as últimas décadas, temos vindo a assistir a um aumento significativo de 

trabalho temporário em vários setores de atividade (Lay, Schroter & Biege, 2009; 

Lautsch, 2002). De facto, o que os últimos dados do CIETT (2015) mostram é que este 

aumento é significativo ao nível dos países europeus, tendo a sua maior expressão em 

dois setores de atividade: a indústria, com 32% e os serviços, com 37%.  

De modo a ajustar as flutuações de mercado que foram assistindo ao longo do 

tempo, as empresas modificaram as suas metodologias de trabalho, adequando as suas 

necessidades aos seus colaboradores, evitando deste modo custos desnecessários 

(Houseman, 2001). Por esta razão, a contratação de trabalhadores temporários nos 

vários setores ganha expressão (Nielsen & Schiersch, 2012). 

No entanto, a razão pela qual as empresas optam pelo trabalho temporário está 

diretamente relacionado com o modo como os seus RH operam: de um modo mais 

tradicional, as empresas utilizam estes trabalhadores com vista à reduzir custos; por 

outro lado, existem empresas que operam com uma força de trabalho temporário 

constante, ou seja, flexivelmente, tendo um head count fixo de colaboradores a trabalhar 

sob estas condições (Christensen, 1998). 

Nos dois setores com maior expressividade em termos de trabalho temporário, 

também existe uma dicotomia em termos da implementação de PGRH. A Indústria é 
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considerada um dos setores mais tradicionais, inclusive em Portugal. Por essa razão, as 

suas PGRH tendem por norma a ser vocacionadas para uma gestão mais clássica dos 

RH, onde o acesso a benefícios é mais escasso, quer estejamos a falar de trabalhadores 

em regime temporário ou a tempo inteiro. No entanto, no caso dos TAW (Trabalhadores 

Temporários de Agência), esta situação vê-se agravada pois a sua contratação é, muitas 

vezes, realizada com o intuito de reduzir custos (Lautsch, 2002; Nielsen & Schiersch, 

2012), privando estes colaboradores de quaisquer benefícios. Estes colaboradores 

desempenham tarefas muito diversificadas mas que não requerem formação, deixando 

as funções mais especializadas para trabalhadores a permanentes (Lautsch, 2002). Deste 

modo, a organização tem um papel na integração e formação muito pobre, investindo 

pouco em termos do que são as PGRH. 

No caso dos Serviços, podemos encontrar uma orientação diferente. Como os 

dados do CIETT (2015) mostram, este setor é o que tem um maior número de 

trabalhadores em regime temporário. Ao contrário da Indústria, que procura na maioria 

das vezes a redução de custos, os serviços procuram a flexibilidade (Lautsch, 2002). 

Com uma prática mais consolidada em termos de contratação de trabalhadores neste 

regime, este setor encontra nos trabalhadores temporários uma força de trabalho com 

características semelhantes aos dos seus trabalhadores a tempo inteiro, quer ao nível da 

formação académica quer ao da qualidade e especificidade das suas competências. Por 

essa razão, estes trabalhadores são contratados para desempenhar funções muito 

similares ou iguais aos trabalhadores permanentes (Lautsch, 2002). Neste caso, a 

organização investe fortemente nestes trabalhadores, apostando na sua integração e 

formação.  

Deste modo, podemos esperar que no Setor dos Serviços, os trabalhadores 

tenham um maior sentido de pertença e de comprometimento afetivo com a 

organização, visto que estão munidos de PGRH mais ricas e que vão de encontro às 

suas necessidades. Do lado oposto, no Setor da Indústria, é esperado que esta relação 

seja mais fraca, visto que estas práticas serão menos trabalhadas pela organização e, por 

essa razão, os seus trabalhadores se sintam menos vinculados afetivamente com a 

organização. 
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Propomos então que: 

A relação entre a perceção das PGRH e o comprometimento afetivo dos 

trabalhadores temporários é moderada pelo setor, de tal modo que esta é mais forte nos 

trabalhadores dos serviços quando comparados com os trabalhadores da indústria. 

 

Método 

Participantes e Procedimentos 

 Para analisar as hipóteses acima descritas, foi selecionada uma amostra (n=3406) 

de trabalhadores temporários de agência, divididos em dois sectores de atividade: 

Indústria (36.5%) e Serviços (63.5%).  

 A amostra deste estudo foi recolhida no âmbito do Projeto “Transições nos 

Trabalhadores Temporários de Agência: Motivos, experiências e resultados” com 

coordenação da Dra. Maria José Chambel e com financiamento pela FCT. No âmbito 

deste projeto, foram estabelecidas parcerias com 8 empresas de trabalho temporário 

portuguesas, às quais foram recolhidos diversos dados. A coordenadora do Projeto 

reuniu-se com os Diretores de cada uma das empresas de modo a apresentar os objetivos 

e a metodologia de recolha de dados. Para recolha de dados foram utilizados 

questionários em duas modalidades: na sua maioria, a empresa contactava com os 

Trabalhadores Temporários através de e-mail, apresentando os objetivos do estudo e 

fornecendo um link de acesso direto ao questionário, sendo este preenchido totalmente 

on-line; quando os trabalhadores não possuíam endereço de e-mail profissional, os 

questionários eram passados em papel e distribuídos pela própria empresa, 

acompanhados de um envelope selado que os dirigia diretamente à equipa de 

investigação. O anonimato e confidencialidade das respostas foi assegurada a todos os 

participantes. Foi ainda dado feedback dos resultados a todas as empresas envolvidas no 

estudo. 

 A amostra representada neste estudo está subdividida em dois grandes grupos: 

Indústria e Serviços. No primeiro caso, e à semelhança dos dados recolhidos pelo 

CIETT (2015), grande parte da amostra é do sexo masculino (58.4%) e com média de 

idades de 31 anos (SD=9.60). Para além disso, apresentam na sua maioria habilitações 

literárias entre a Frequência Universitária (33.4%) e o Ensino Secundário (27.9%). No 
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caso dos Serviços, podemos ver algumas diferenças significativas relativamente ao 

Sector da Indústria. Neste caso, a maioria da amostra é do sexo feminino (63%), sendo 

que a média de idades se posiciona em consonância com a amostra anterior, valores que 

rondam os 30 anos (SD=8.54). No que concerne às Habilitações Literárias, estas 

apresentam-se na sua maioria superiores ao Sector da Indústria, tendo os seus 

trabalhadores se posicionado entre a Frequência Universitária (30%), a Licenciatura 

(22.3%) e Maior Grau que Licenciatura (20.7%). A caracterização da amostra de 

participantes está representada na Tabela 1. 

Tabela 1. Características Demográficas da Amostra de Participantes 

 

Indústria Serviços 

Sexo (% Masculino) 58,4% 37,0% 

Idade (𝝒) 31 30 

Habilitações Literárias 

     Secundário 27,9% 16,5% 

   Freq. Universitária 33,4% 30,0% 

   Licenciatura 8,9% 22,3% 

   > Licenciatura 9,7% 20,7% 

Tempo no Cliente 

     Menos de 3 meses 22,8% 20,2% 

   Entre 3 a 6 meses 18,8% 19,8% 

   Entre 6 a 9 meses 13,9% 12,3% 

   Entre 9 a 13 meses 12,2% 10,3% 

   Entre 13 a 18 meses 8,9% 8,9% 

   Mais de 18 meses  22,9% 28,5% 

Tempo como TT 

     Menos de 3 meses 23,8% 20,9% 

   Entre 3 a 6 meses 20,3% 20,8% 

   Entre 6 a 9 meses 12,6% 12,4% 
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   Entre 9 meses a 1 ano 12,2% 10,4% 

   Entre 1 a 5 anos 28,2% 31,6% 

Emprego Antes 

      1ª Emprego 7,5% 8,5% 

    Desempregado 39,9% 32,7% 

    Trab. outra agência de TT 6,0% 11,1% 

    Trab. empresa de contrato direto 8,1% 12,8% 

    Trab. Conta Própria 3,1% 6,0% 

 

Medidas 

Práticas de Recursos Humanos: Foram analisadas cinco Práticas de Recursos 

Humanos para a realização deste estudo: (a) Avaliação de desempenho (α=.72) (e.g. 

“Os critérios de avaliação de desempenho nesta empresa são claros”), Partilha de 

Informação (α=.72) (e.g., “Quando comecei a trabalhar nesta empresa, foram-me 

comunicados de forma clara os objetivos da minha função”), Recrutamento e Seleção 

(α=.72) (e.g., “Realizei provas de seleção (p.ex. Entrevista e/ou Testes) para vir 

trabalhar para a empresa”, Formação (α=.76) (e.g., “Quando comecei a trabalhar 

nesta empresa recebi a formação inicial indispensável para realizar as minhas tarefas” 

e Atribuição de recompensas (α=.79) (e.g., “Com a formação/experiência que tenho 

recebido posso facilmente mudar de função dentro da empresa onde estou a 

trabalhar”). Para avaliar cada uma das Práticas foram utilizados quatro itens, 

contruídos numa escala de Likert de cinco pontos, sendo que 1 significava “Discordo 

Totalmente” e 5 “Concordo Totalmente” (cf. Apêndice). Cada conjunto de 4 itens foi 

construído com base nas escalas de Takeuchi, Lepak e Takeuchi (2007) e de Zacharatos, 

Barling e Iverson (2005) mas com uma adaptação para a realidade dos trabalhadores 

temporários. Segundo Nunnally e Bernstein (1994) para que seja alcançada a 

consistência dos interna de cada conjunto de itens é necessário que estes tenham um 

índice acima de α=.70, tendo-se verificado neste estudo que estão acima desta 

recomendação. Ao recorrer à análise por exclusão de itens - Cronbach’s alpha if item 

deleted, verifica-se que não era possível obter um índice superior para cada conjunto de 

4 itens da escala. Para cada uma das Práticas de Recursos Humanos analisadas 
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resultados mais elevados significam que estes percebem de modo mais favorável cada 

uma das práticas em estudo. O alfa de Cronbach para o total escala de 20 itens deste 

estudo foi de 0.93. Optou-se por usar um índice unitário das práticas de GRH à 

semelhança do que é defendido por Tacheuchi et al. (2007). 

Comprometimento para com o cliente: Para avaliar esta medida foi utilizada a mesma 

escala de Meyer et al. (1993), uma escala de 6 itens, mas com referência à organização 

cliente na qual o trabalhador desenvolvia a sua atividade profissional – e.g. “Eu não 

me sinto ligado emocionalmente a esta empresa”. Para o total da população foi 

encontrado um alfa de Cronbach de 0.89. 

Sector de Atividade – O sector de atividade foi codificado 1 se o trabalhador era da 

indústria e 2 se era dos serviços. 

Variáveis de Controlo: Segundo Meyer e Allen (1991) existem variáveis, tais como o 

sexo, a idade, as habilitações literárias e o tempo na empresa, que podem influenciar o 

commitment afetivo dos trabalhadores perante a organização. Para evitar a existência 

de potenciais explicações alternativas para os resultados apresentados, foram 

controladas as variáveis – Idade (em anos), Sexo (0=Homem, 1=Mulher), Habilitações 

Académicas (1= 9º ano; 2= Secundário; 3=Frequência Universitária; 4=Licenciatura e 

5= Mais do que Licenciatura) e Tempo no Cliente (1=Menos de 3 meses; 2=Entre 3 a 

6 meses; 3=Entre 6 a 9 meses; 4=Entre 9 a 13 meses; 5=Entre 13 a 18 meses e 6=Mais 

de 18 meses).  

 

Análise de Dados 

Para a análise de dados deste estudo foi utilizado o programa Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS; Windows 22.0 software) para a análise estatística. Os 

valores médios e as correlações de Pearson foram calculados para todas as variáveis. 

Foi utilizado o teste t-Student para amostras independentes de modo testar a diferença 

entre médias dos dois grupos – Sector dos Serviços e Sector da Indústria. Recorreu-se 

às análises de regressão linear para analisar as relações entre as variáveis independentes 

e as variáveis dependentes para os trabalhadores temporários para os dois grupos. 

 

 



16 
 

Resultados 

 Através dos valores médios obtidos na amostra, podemos observar que os 

trabalhadores dos dois sectores de atividade, Indústria e Serviços, têm na sua maioria 

uma percepção positiva das Práticas de Gestão de Recursos Humanos aplicadas pelas 

empresas dado que, em média, pontuaram com valores superiores a 4 numa escala de 

Likert que tinha no máximo 7 pontos. Relativamente ao valor médio obtido para o 

Commitment com o Cliente, este à semelhança das PGRH, também pontuaram em 

valores superiores a 4 pontos, o que sugere que os trabalhadores se sentem em geral 

comprometidos com a empresa cliente onde trabalham.  

As médias, desvios padrão e correlações entre variáveis em estudo estão apresentadas 

na Tabela 2 para o Sector da Indústria e Tabela 3 para o Sector dos Serviços. 

 

Tabela 2. Médias, Desvio Padrão e Correlações para as variáveis estudadas - Setor da 

Indústria (n=1242) 

  Média SD 1 2 3 4 5 6   

1. Género .42ª .49ª 

       2.Habilitações 2.77ª 1.30ª .10** 

      3. Idade 31.10 9.61 .00 -.15** 

     4. Tempo no Cliente 3.34 1.88 .09** -.10** .08** 

    5. PGRH 4.98 1.14 .06* -.13** -.01** -.06* 

   6. Commitment Cliente 4.86 1.35 .61* -07*  -.07*   .07*    .52*   

Nota: **: p < .01; *: p < .05. ; a Valores sem significado estatístico visto tratar-se de uma 

variável dummy (0= Homen; 1= Mulher) no caso do género e de uma variável categorial (1= 

9º ano; 2= Secundário; 3= Freq. Universitária: 4=Licenciatura; 5=Mais que Licenciatura). 

 

Tabela 2. Médias, Desvio Padrão e Correlações para as variáveis estudadas - Setor dos 

Serviços (n=2164) 
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  Média SD 1 2 3 4 5 6   

1. Género .63ª .48ª 

       2.Habilitações 3.62ª 1.27ª .12** 

      3. Idade 30.24 8.54 -.06** -.06** 

     4. Tempo no Cliente 3.53 1.94 .01 -.05* .10** 

    5. PGRH 5.03 1.09 .05* -.09** -.04* -.06* 

   6. Commitment Cliente 4.58 1.45 .09 -.09**  .06*  .07**    .48**   

Nota: **: p < .01; *: p < .05. ; a Valores sem significado estatístico visto tratar-se de uma 

variável dummy (0= Homen; 1= Mulher) no caso do género e de uma variável categorial 

(1= 9º ano; 2= Secundário; 3= Freq. Universitária: 4=Licenciatura; 5=Mais que 

Licenciatura). 

 

 

Ao analisar as correlações da Tabela 2 e Tabela 3, denotamos alguns aspetos 

interessantes. Um dos primeiros a destacar é que, em ambas as amostras, obtivemos um 

resultado positivo e significativo para a relação entre Commitment Afetivo com o 

Cliente e a percepção das Práticas de Gestão de Recursos Humanos. No caso da 

Indústria (Tabela 2), a correlação foi de .52 com p<.01 e, no caso dos Serviços foi de 

.48 sendo p<.01. No entanto, estes resultados também vão contrariamente ao esperado 

na nossa II Hipótese, visto que não são mais baixos no Sector dos Serviços. 

Podemos igualmente salientar nesta análise um resultado curioso: a existência de 

uma relação positiva e significativa entre o Commitment Afetivo e o Género na amostra 

de trabalhadores do Sector da Indústria, o que não se verifica no caso dos trabalhadores 

do Sector dos Serviços. 

 

Análise das Regressões Hierárquicas Múltiplas 

 

De modo a analisar a natureza das associações entre as variáveis em estudo e a 

sua possível interferência na relação entre as variáveis independentes na variável 

dependente, procedeu-se a uma análise de regressões hierárquicas múltiplas para cada 
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um dos Setores de Atividade. Numa primeira fase foram inseridas as variáveis de 

controlo: Idade, Género, Habilitações Literárias e Tempo no Cliente. 

Ao analisar a Tabela 4, referente ao Setor da Indústria, denotamos que as 

Práticas de Gestão de Recursos Humanos se relacionam positiva e significativamente 

com o Commitment com o cliente. Para além disso, podemos ver que no que diz respeito 

à proporção de variância explicada do Commitment com o Cliente, esta é explicada em 

27% pelas Práticas de Gestão de Recursos Humanos (Beta = 0.53, p<0.01). 

 

Tabela 4. Análise das Regressões Hierárquicas Múltiplas para o Setor da Indústria 

   

Commitment com o 

Cliente   

        

   

β 

 

β 

  1º Passo   

   Género .06* 

 

.02 

    Idade     .06 

 

.07** 

    Habilitações Literárias -.07* 

 

.01 

    Tempo no Cliente     .06 

 

.10** 

  2ª Passo 

    PGRH - 

 

.53** 

     F 5.08 

 

97.10 

    Adj. R-Sq. .02 

 

.28 

    R-Sq. Change .02   .27 

  **: p < .01; *: p < .05. 

  

 Na Tabela 5. está representada a análise das regressões hierárquicas múltiplas 

para o setor dos Serviços. Ao analisar as regressões, chegamos à conclusão de que tal 

como no Setor da Indústria, existe uma relação positiva e significativa do Commitment 
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Afetivo com as Práticas de Recursos Humanos, sendo que a proporção de variância 

explicada do Commitment com o Cliente é de 23% para as PGRH (Beta=0.49, p<0.01). 

 

 

Tabela 5. Análise das Regressões Hierárquicas Múltiplas para o Setor dos Serviços 

   

Commitment com o 

Cliente   

        

   

β 

 

Β 

  1º Passo   

   Género .01 

 

-.01 

    Idade .04 

 

.06** 

    Habilitações Literárias -.08** 

 

-.03 

    Tempo no Cliente .06* 

 

.09** 

  2ª Passo 

    PGRH - 

 

.49** 

     F 7.363 

 

141.152 

    Adj. R-Sq. .01 

 

.25 

    R-Sq. Change .01   .23 

  **: p < .01; *: p < .05. 

  

Após análise dos resultados para as duas amostras de trabalhadores temporários 

podemos chegar à nossa análise relativamente às hipóteses propostas: relativamente à I 

Hipótese, que pressupunha uma relação positiva entre a Perceção de Práticas de 

Recursos Humanos e o Commitment Afetivo, esta foi suportada pelos dados (cf. Tabela 

4 e Tabela 5). Por outro lado e, ao contrário do esperado, a nossa II Hipótese foi 

refutada. Ao contrário da pressuposta diferença entre o Setor dos Serviços e o Setor da 

Indústria, prevendo-se uma relação mais forte no Setor dos Serviços em termos da 
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relação entre a perceção das PGRH e o Commitment Afetivo, tal não se verificou (cf. 

Tabela 4 e Tabela 5). 

 

 

Discussão 

 Este estudo procurou contribuir para um melhor entendimento das relações entre 

a perceção das PGRH por parte de trabalhadores temporários e o seu commitment 

afetivo para com a empresa cliente em dois setores de atividade: Indústria e Serviços. 

De um modo geral, ambas as amostras mostraram que, e de acordo com o esperado, 

existe uma relação forte e significativa entre as duas variáveis. Tanto para trabalhadores 

temporários do Setor da Indústria como para os do Setor dos Serviços, os resultados 

deste estudo apontam para que quando estes trabalhadores percecionam que existem 

Práticas de Recursos Humanos que os apoiam e vão de encontro às suas necessidades 

reciprocam positivamente com a organização, ou seja, comprometem-se afetivamente 

em maior grau com a organização. Por outro lado, era esperado que esta relação fosse 

moderada pelo setor de atividade, de tal modo que, no caso do Setor dos Serviços, 

existiria uma relação mais forte do que no Setor da Indústria. No entanto, esta 

moderação não se verificou. 

 Este estudo é uma resposta há necessidade de conhecermos melhor a realidade 

dos trabalhadores temporários. Nas últimas décadas, vários autores têm procurado 

perceber o modo como os trabalhadores percecionam os inputs dados pela organização, 

assim como os seu impacto face ao atingimento de um melhor desempenho 

organizacional (Ivancevich, 2008). Como sabemos, para algumas empresas os 

trabalhadores temporários eram considerados como tendo pouco valor para a 

organização e, por essa razão, eram excluídos à partida de PGRH justas e adequadas às 

suas necessidades (Korpi & Levin, 2001). No entanto, vários estudos demonstraram que 

é exatamente a partir destas práticas que os trabalhadores avaliam o modo como são 

tratados pela organização (Mitlacher, 2008), tendo como base a troca social (Blau, 

1964). Deste modo, os resultados deste estudo vão ao encontro do esperado, no sentido 

em que os trabalhadores temporários mostraram a existência de uma relação forte e 

significativa entre a perceção das PGHR e o seu Commitment Afetivo para com a 

empresa. Comparativamente aos trabalhadores permanentes, os trabalhadores 
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temporários tendem a reciprocar mais fortemente aos inputs dados pela organização 

cliente pois desenvolvem expectativas baixas relativamente às possíveis contribuições 

dadas por esta (Coyle-Shapiro and Kessler, 2002). Deste modo, quando percecionam 

que a empresa investe em si, aplicando práticas mais justas e adequadas às suas 

necessidades, criam uma ligação emocional com a organização, o fator considerado 

como o melhor preditor de resultados organizacionais positivos (Yu & Egri, 2005). 

 Ao contrário do esperado, não se verificou haver uma relação mais forte entre as 

PGRH e o Commitment Afetivo no Setor dos Serviços quando comparado com o sector 

da Indústria. Segundo os últimos dados do CIETT (2015), o Setor da Indústria e o Setor 

dos Serviços representam em conjunto 69% de todos os trabalhadores temporários a 

operar no mercado. Estudos como o de Chambel, Castanheira e Sobral (2014) já tinham 

sublinhado a importância de haver uma análise mais aprofundada dos setores de 

atividade, onde procuraram analisar se haveriam diferenças significativas entre 

trabalhadores temporários e permanentes na relação entre o as PGRH e Commitment 

Afetivo para o setor da Indústria e dos Call Centers. Neste sentido, pareceu-nos também 

importante comparar os dois setores de atividade, de modo a perceber se existiriam 

diferenças significativas entre os dois grupos. Era esperado que, no caso do Setor dos 

Serviços, onde o Trabalho Temporário já está amplamente consolidado e onde é mais 

comum que os seus trabalhadores desempenhem funções iguais aos dos trabalhadores 

permanentes (Lautsch, 2002), a existência de uma maior disponibilização de PGRH que 

correspondam às necessidades dos trabalhadores temporários e, consequentemente, ser 

mais forte a relação entre essas práticas e a ligação afetiva à empresa por parte dos 

trabalhadores. O facto de não termos observado este resultado pode indicar que algumas 

variáveis podiam ter sido controladas, nomeadamente a própria segmentação da amostra 

no estudo. Ao assumirmos que as duas amostras eram homogéneas, podemos ter 

perdido a heterogeneidade que existe dentro de cada um dos Setores, enviesando os 

resultados. De facto, alguns autores como Rimbau-Gilabert e Myrthianos (2014) 

mencionam o facto de as próprias Indústrias estarem a passar por uma fase de mudanças 

em que deixaram de se dedicar exclusivamente à fabricação para passarem eles próprias 

a dispor de pequenos serviços agregados aos produtos que fabricam (e.g., ter um serviço 

de pós venda). Deste modo, o Setor da Indústria começa a apostar cada vez mais em 

modelos de negócio e técnicas que eram tradicionalmente utilizadas pelo Setor 

Terciário, onde poderá estar incluída as próprias PGRH. Deste modo, pensamos que, no 
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caso da Indústria, apesar de haver ainda uma amostra significativa de empresas que 

operam de modo mais tradicional em Portugal, existirão também outras que já têm um 

sistema de PGRH amplamente consolidado e que vão de encontro às necessidades dos 

seus trabalhadores. Por outro lado, também estas alterações na Indústria também 

poderão fazer com que o os trabalhadores temporários tenham condições de trabalho 

idênticas às dos permanentes, tal como pressuposto para o sector dos Serviços. Em 

estudos futuros seria então importante haver um controlo de diferentes variáveis, 

nomeadamente desenvolvimento das PGRH e tratamento dos trabalhadores temporários, 

de modo a determinar se essas variáveis mais do que o sector, indústria ou serviços, são 

significativas para o estabelecimento da relação de emprego por parte dos trabalhadores 

temporários. 

 

 

Limitações 

 Este estudo contém algumas limitações que devem ser tidas em conta para 

estudos futuros. Primeiramente, deve ser considerado que este é um estudo baseado 

num design correlacional, ou seja, não é possível estabelecermos relações de causa-

efeito entre as variáveis, podendo apenas inferir se esta é positiva ou negativa. No 

entanto estas relações hipotéticas foram baseadas em relações normalmente aceites entre 

as PGHR e o Commitment afetivo (Lepak et al., 2006). Apesar disso, seria importante a 

realização de estudos longitudinais, com o intuito de perceber se existem relações 

causais entre as variáveis, no sentido de perceber como a relação entre as PGRH e o 

Commitment Afetivo se desenvolvem ao longo do tempo. Em segundo lugar, a 

utilização em exclusividade de questionários de auto-perceção podem também ter 

enviesado os resultados. Apesar de parecer o método mais apropriado para este estudo, 

visto que estudamos perceções, estes questionários podem levar a que os seus 

respondentes deem respostas mais exageradas (Spector, 2006). No entanto, toda a 

análise estatística seguiu as recomendações de Podsakoff et al. (2003). Em terceiro 

lugar, devemos ter em conta que este é um estudo realizado no contexto português, com 

uma cultura marcadamente tradicional onde a segurança de emprego é muito valorizada 

e onde o desejo de ser contratado pela empresa cliente ainda é muito forte por parte dos 

trabalhadores temporários (Chambel & Alcover, 2011). Deste modo seria importante o 
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alargamento deste estudo a amostras de outros países, de modo a percebermos se este 

estudo pode ser generalizado.  

 

Implicações para a Gestão de Recursos Humanos 

 O nosso estudo tem importantes implicações para a GRH e, mais 

detalhadamente, para a gestão dos trabalhadores temporários. Embora encontremos 

ainda muitas empresas que olham para o trabalho temporário como menos prestigiante, 

na verdade estudos como o de Chambel, Castanheira & Sobral (2014) mostram que 

quando estes trabalhadores são confrontados com condições de trabalho iguais às dos 

trabalhadores permanentes, existe uma relação mais positiva com a organização onde 

trabalham e, subsequentemente, existem melhores resultados para a organização. Por 

outro lado, podemos também destacar o facto da Teoria da Troca Social (Blau,1964) 

também fazer sentido na realidade dos trabalhadores temporários. Deste modo, fará todo 

o sentido que as empresas se preocupem cada vez mais com a Gestão das Práticas de 

Recursos Humanos pois fica demonstrado que, quando confrontados com uma empresa 

que se preocupa consigo, aplicando PGRH justas e que respondem às suas necessidades, 

estes trabalhadores demonstram estar mais comprometidos com a organização, havendo 

consequentemente resultados mais positivos para a própria organização. 
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