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INTRODUÇÃO 

 
Num cenário de economia liberal, as organizações para sobreviverem necessitam 

de alcançar lucros e resultados de forma a gerir dividendos para os seus accionistas. O 

indivíduo, que oferece a sua capacidade de trabalho (integrando conhecimentos, 

competências e capacidades – os chamados KSAO’s) à empresa de que faz parte, 

pretende, por sua vez, atender aos seus objectivos e projectos pessoais que, não 

raramente, visam a aceitação e o progresso. Essas motivações nem sempre são 

conciliáveis, o que pode configurar-se como um conflito entre indivíduo e organização. 

Actualmente, uma das preocupações do indivíduo passa por encontrar caminhos 

que permitam a realização não apenas dos seus sonhos e desejos materiais, mas também 

que o possibilite encontrar um sentido para o seu trabalho, alcançando a plena 

realização profissional. Adicionalmente, as tendências actuais das organizações, seja a 

sua tendência para a horizontalidade, a flexibilização das relações laborais ou a redução 

de cargos hierárquicos, conduzem o indivíduo a interrogar-se sobre o seu papel e 

consequentemente a encontrar alternativas. Por um lado, ele depara-se não apenas com a 

redução de ofertas de emprego, mas também com a redução dos cargos existentes nas 

organizações. Por outro lado, é-lhe exigido que detenha competências que lhe 

possibilitem a capacidade de planear e gerir a sua própria carreira, independentemente 

da oferta de empregos e cargos existentes no mercado. 

Por seu turno, as organizações começam a entender que devem buscar 

alternativas exequíveis que conciliem a sua visão e metas organizacionais com as 

aspirações dos seus funcionários. Nessa busca, organização e colaborador começam a 

visualizar a necessidade de unir forças, visando à conciliação de objectivos, e de 

encontrar novas formas de relações de trabalho. 

Deste modo, onde chegámos e para onde vamos na definição e caracterização do 

processo de construção de carreira? 

Se novas competências florescem na construção de uma carreira profissional 

abrangente e intimamente ligada com os restantes papéis sociais do indivíduo, como são 

os casos dos conceitos de empregabilidade, adaptabilidade ou autogestão da carreira, 

dependerá essa construção e desenvolvimento exclusivamente da acção do próprio? Ou 

não deverá o meio onde está inserido facilitar mecanismos que potenciem estas e outras 

capacidades? Se hoje falamos banalmente em termos como “aprendizagens para toda a 
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vida” ou “estratégias de aprendizagem contínua”, e se, por exemplo, a escola tem vital 

importância ao conceder as estruturas necessárias para que o indivíduo cresça e se 

desenvolva de forma a se tornar mais tarde válido para a sociedade onde está inserido, o 

local de trabalho em específico e as organizações em geral não deverão ter um papel 

menos importante se quiserem, de forma similar, que o indivíduo contribua para o 

melhor desempenho do sistema. 

Utilizando como mote o excerto do discurso do ex-presidente americano John F. 

Kennedy, em momentos cruciais da História devemos parar, apreender o estado da arte 

que nos rodeia e colocar novas “lentes” para alcançarmos respostas a questões por 

solucionar. É, pois, necessária uma reavaliação dos pressupostos teóricos subjacentes ao 

conceito de carreira e das variáveis que lhes estão na génese e desenvolvimento. Está 

assim na altura de diversificar o paradigma e compreender que a direcção da construção 

do projecto de carreira não é apenas do indivíduo para a organização, mas também da 

organização para o indivíduo. Desta forma, talvez as entidades intervenientes possam 

fazer a seguinte formulação: não perguntem o que o indivíduo pode fazer pela 

organização, mas o que a organização pode fazer pelo indivíduo, pela sua carreira, e 

pelo seu desenvolvimento. 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
1.1 Carreira: um percurso conceptual feito de rectas e curvas! 

 

O interesse crescente pelo estudo da carreira surge, em parte, da tomada de 

consciência por parte dos indivíduos da importância que o trabalho assume nas suas 

vidas. Apesar da relevância atribuída ao estudo da carreira, não existe consenso na 

literatura quanto ao seu significado, o que se relaciona parcialmente com o facto de a 

análise das carreiras derivar de áreas tão diversas como a psicologia, a sociologia, a 

antropologia, a economia e o comportamento organizacional (Baruch & Peiperl, 2000). 

É, portanto, uma área do conhecimento que acaba por abarcar diversas áreas científicas. 

 Storey (citado por Arnold & Cohen, 2008) destaca o processo de globalização 

como tendo importantes consequências para a estrutura das oportunidades de carreira e 

para a sua representação. A desregulamentação e a liberalização do comércio, mais 

notavelmente nos mercados financeiros, telecomunicações, e transportes, tem tido um 

impacto significativo sobre a estrutura das organizações e a experiência de trabalho em 

todo o mundo. Significa isto que o mundo do trabalho modelou (e continua a modelar) o 

desenvolvimento do conceito de carreira, enquadrado por determinadas condições 

históricas e pelas respectivas consequências sociais, politicas e éticas (Duarte, 2006). 

 Será de seguida analisada a maturação que a teoria da carreira sofreu ao longo 

do tempo, através de algumas molduras conceptuais de organização dos diversos 

modelos teóricos existentes sobre o construto.  

Sonnenfeld & Kotter (1982) sublinharam a existência de quatro fases distintas. 

Fazem corresponder à primeira fase uma abordagem relativa à estratificação social que 

se desenvolve a partir do final do séc. XIX, inícios do séc. XX, e está relacionada com a 

emergência da sociologia. As primeiras linhas de investigação procuravam identificar os 

determinantes externos da mobilidade ocupacional, de que se distinguia a classe social 

dos indivíduos como o factor externo mais importante para a prossecução de 

determinada carreira ou ocupação. Segundo Hall (1976, 2002) dos quatro significados 

atribuídos ao conceito de carreira, este período está associado à carreira como 

progressão profissional. Neste caso, a carreira encontra-se exclusivamente relacionada 

com a mobilidade vertical através da hierarquia organizacional. É neste período de 

«dependência hierárquica, predição e estabilidade» que Duarte (2006) caracteriza a 
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orientação e gestão da carreira como nada mais que o estudo de «escolhas profissionais 

e ajustamentos ao trabalho». 

A partir de 1920 emerge uma segunda fase caracterizada por Sonnenfeld & 

Kotter (1982) como a abordagem dos traços de personalidade, que procura 

compreender a relação entre factores ou disposições internas e as escolhas vocacionais 

dos indivíduos. Adicionalmente à consideração de carreira como progressão 

profissional, passou-se a conceber o constructo de carreira como ocupação profissional 

(Hall, 1976, 2002). Nesta definição, determinadas actividades ou ocupações 

profissionais são identificadas com o conceito de carreira (médicos, professores, 

advogados), já que pressupõem uma série de movimentos ascendentes ao longo do 

tempo de trabalho, independentemente da organização em que têm lugar, e que 

implicam igualmente mudanças de estatuto. 

A abordagem dos estádios de carreira, segundo Sonnenfeld & Kotter (1982), 

surge a partir de 1950 e adopta uma visão mais dinâmica ao observar que a carreira de 

um indivíduo muda ao longo dos vários estádios e é marcada por diferentes 

necessidades, preocupações, envolvimentos, aspirações e interesses. Os modelos de 

estádios de carreira, que foram desenvolvidos pela psicologia organizacional e pela 

sociologia do trabalho, passam a considerar que o processo de desenvolvimento é 

sustentado pela interacção de um conjunto de variáveis pessoais e situacionais (Super, 

cit. por Duarte, 2006), que situam o indivíduo na compreensão de gerir a sua própria 

vida, integrando, assim, a carreira no ciclo de vida. É desta forma que passa a surgir um 

novo significado de carreira, como uma sequência de trabalhos ou funções ao longo da 

vida (Hall, 1976, 2002) que corresponde à história ou percurso profissional particular de 

um indivíduo. Assim, qualquer indivíduo que tenha desempenhado uma determinada 

função ou trabalho possui uma carreira, independentemente da ocupação ou das 

promoções obtidas ao longo do tempo de trabalho (Duarte, 2006; Hall, 2002). 

A última fase da maturação do conceito de carreira segundo Sonnenfeld e Kotter 

(1982), a abordagem centrada no desenvolvimento adulto ao longo do ciclo de vida, 

oferece uma visão mais dinâmica da análise de carreira ao reconhecer que os seus 

estádios interagem com a totalidade da vida dos indivíduos ao longo do tempo, 

abarcando não apenas o domínio do trabalho, mas também outros aspectos da vida do 

indivíduo como seja a família. Esta visão de carreira como uma sequência de 

experiências profissionais ao longo da vida (Hall, 1976, 2002) representa a forma como 

o indivíduo vivencia subjectivamente a sequência de funções ou ocupações que 
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constituem a sua história profissional – trata-se da carreira subjectiva (Arnold & 

Cohen, 2008). Neste caso, o conceito de carreira compreende as mudanças nas 

aspirações, concepções e atitudes dos indivíduos face à sua vida profissional e privada. 

Assim, para compreender o percurso profissional dos indivíduos tem que se considerar 

tanto a sua carreira objectiva como a subjectiva. Ao utilizar esta perspectiva, o conceito 

pode aplicar-se à história de um indivíduo no desempenho de um papel particular, 

incluindo-se na análise quer os factores relacionados exclusivamente com o trabalho, 

quer os factores extra-laborais, onde se destaca a interacção entre a família e a carreira. 

Para Hall, ambas as dimensões do conceito são inseparáveis e indispensáveis na 

compreensão da totalidade da carreira dos indivíduos. 

Verifica-se que com esta evolução o indivíduo foi ganhando um papel de 

intervenção cada vez maior, do ser reactivo para o ser activo (Duarte, 2006). Além isso, 

o próprio conceito foi ganhando duas dimensões: uma abrangência crescente, fruto da 

integração de um número cada vez maior de variáveis explicativas, e uma perspectiva 

cada vez mais idiossincrática, pela necessidade de explorar os factores e especificações 

subjectivas para se compreender com profundidade a carreira. 

 

1.2 As novas abordagens à construção da carreira 

 

Na última década tem havido um crescente consenso sobre o desaparecimento da 

carreira burocrática tradicional (Arnold & Cohen, 2008; Hall, 2002). Como 

anteriormente referido, no seu lugar estão a ser desenvolvidas noções mais abrangentes 

de carreira, baseadas na acumulação de competências e de conhecimento e na 

integração da vida profissional e pessoal.  

Alguns autores (Arthur, Khapova & Wilderom, 2005; Heslin, 2005) colocam a 

ênfase na necessidade de explorar mais aprofundadamente os significados subjectivos 

que podem ser atribuídos ao sucesso de carreira. É útil reconhecer que as pessoas 

conceptualizam e avaliam o seu sucesso de carreira em domínios que vão para além dos 

critérios objectivos que tipicamente têm sido utilizados – e que se referem, por exemplo, 

ao equilíbrio entre trabalho e vida extra-laboral, à contribuição dada pelo trabalho e ao 

sentido de realização pessoal obtido através daquilo que se faz. Critérios como o salário 

ou as promoções são os indicadores objectivos mais utilizados de sucesso de carreira. 

No entanto, as mudanças organizacionais dos últimos anos têm reduzido a relevância de 

alguns indicadores objectivos tradicionais do sucesso de carreira. Por exemplo, 
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tendências actuais para a redução dos níveis hierárquicos dentro das organizações, com 

consequente redução de pessoal, e o outsourcing de determinadas actividades reduziram 

as hipóteses de progressão hierárquica dentro das organizações. Como tal, medidas 

subjectivas de carreira como a satisfação no trabalho, a adaptabilidade a circunstâncias 

em constante mutação, e a capacidade de aprender – características individuais e não 

organizacionais – são crescentemente relevantes (Hall, 2002). 

Outros autores (Arnold & Cohen, 2008; DeFillippi & Arthur, cit. por Duarte, 

2006) centram-se na identificação das competências que um indivíduo procura 

desenvolver numa era em que o desenvolvimento profissional assenta cada vez mais na 

capacidade de ser empreendedor. Esse conjunto de competências recebem a designação 

de “conhecer porquê” (Know-Why), “conhecer como” (Know-How) e “conhecer quem” 

(Know-Whom).  

Como defendem DeFillippi e Arthur (1994), as mudanças nos contextos 

organizacionais encorajam a emergência de novas competências de carreira. Do ponto 

de vista de “conhecer porquê”, os contextos organizacionais questionam actualmente as 

crenças existentes acerca da estabilidade de emprego e de continuidade na mesma 

organização por longos períodos temporais. Os indivíduos devem, agora, assumir uma 

atitude mais empreendedora face à direcção da sua carreira. Relativamente ao “conhecer 

como”, as organizações exigem cada vez mais que o indivíduo incorpore uma postura 

de aprendizagem contínua, com a constante aquisição e actualização dos seus 

conhecimentos e qualificações. No que diz respeito ao “conhecer quem”, as exigências 

colocadas aos indivíduos em termos de recolha e troca de informação estão a criar novas 

possibilidades de carreira no que se refere à acumulação de competências e escolha de 

cenários alternativos de emprego. 

 Nos últimos anos, dois dos conceitos mais investigados e de maior importância 

na literatura sobre carreiras profissionais são os conceitos de boundaryless career e o de 

carreira multiforme.  

O conceito de boundaryless career1 é uma resposta a um mundo de carreira 

organizacional cada vez mais inseguro no qual os indivíduos se tornaram vítimas de 

vantagens a curto-prazo para as empresas à custa de compromissos e responsabilidades 

                                                 
1 Optou-se por utilizar a expressão original uma vez que considero que as denominações conhecidas em 
português não traduzem adequadamente a ideia original. A tradução literal da expressão corresponde à 
noção de “carreira sem fronteiras” ou “carreira sem limites”. 
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duradouras (por exemplo, o aumento de contratos temporários e de trabalho a tempo 

parcial) (Arthur & Rousseau, 1996a). Neste conceito parte-se do pressuposto que a 

carreira do indivíduo transcende os limites das diferentes entidades patronais (Arnold & 

Cohen, 2008). Há também a ideia de que o indivíduo desenvolve um conjunto de 

competências que se tornam sedutoras no mercado de trabalho, aumentando as suas 

probabilidades de empregabilidade. Assim, a carreira beneficia do desenvolvimento e 

manutenção de uma rede exterior de relacionamentos que facultem não só informação, 

mas também novas oportunidades de emprego e mobilidade. Finalmente, considera que 

as carreiras se baseiam na interpretação do indivíduo, que poderá ver sua carreira como 

boundaryless (sem fronteiras) independentemente das limitações contextuais (Arthur & 

Rousseau, 1996a). 

Outra abordagem recente da gestão e desenvolvimento de carreira é aquela a que 

Hall (1976, 2002) descreve como a carreira multiforme (do inglês protean career) como 

aquela em que o indivíduo e não a organização comanda e gere, sendo os valores 

nucleares a liberdade, a autonomia, e as oportunidades de crescimento. Além disso, os 

principais critérios de sucesso são subjectivos (sucesso psicológico) por oposição aos 

critérios objectivos (posição na hierarquia organizacional, salário, etc.). Nesta 

abordagem é o tempo que se despende em cada experiência profissional, e não a idade 

cronológica do indivíduo, que importa observar. O desenvolvimento de carreira 

corresponde a um processo de aprendizagem contínua, conduzido pelo próprio 

indivíduo, com um pendor relacional e primeiramente orientado para a ultrapassagem de 

desafios de trabalho, e não para o cumprimento de quaisquer expectativas 

organizacionais (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004).  

Como explicam Hall e Mirvis (cit. por Duarte, 2006), o novo conceito de 

carreira traz consigo alterações ao nível do contrato psicológico que pode ser definido 

como um conjunto de expectativas mútuas, frequentemente implícitas, detido por ambas 

as partes envolvidas numa relação de emprego (empregador-empregado). Se no passado 

o contrato psicológico se celebrava entre o indivíduo e a organização, e assentava no 

princípio da segurança no emprego e da lealdade do indivíduo para com a organização, 

actualmente esse contrato celebra-se com o próprio indivíduo e é gerador de grandes 

incertezas (Arthur & Rousseau, 1996a; Savickas, cit. por Duarte, 2006). A partir daqui, 

o indivíduo apenas pode atribuir a si mesmo a responsabilidade pelo seu 

desenvolvimento profissional. Isto faz com que ele seja obrigado a continuamente 

aprender novas competências e alargar a sua própria identidade profissional: as 
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competências e qualificações que continuamente desenvolve e adquire são a sua moeda 

de troca no mercado (Arthur & Rousseau, 1996a). Mais à frente será abordada com mais 

profundidade a teia de responsabilidades do desenvolvimento de carreira, mas julga-se 

que, apesar de um contracto transaccional apelar à formação da autogestão e da 

autoresponsabilização não deve ser imputada apenas ao indivíduo a responsabilidade 

pelo seu desenvolvimento profissional, pois como o próprio nome indica, este 

desenvolvimento faz-se dentro de um contexto específico, que tem tudo a lucrar com a 

aquisição e desenvolvimento de competências individuais que possam servir o todo, 

transformando-se em sucesso profissional para ambas as partes. 

Pelo facto de focarem aspectos muito justapostos, os conceitos de carreira 

multiforme e de boundaryless career são muitas vezes confundidos ou utilizados de 

modo indistinto (Briscoe & Hall, 2006). Porém, o conceito de boundaryless career 

focaliza-se fundamentalmente nas oportunidades de desenvolvimento de carreira que se 

estendem e não se confinam às fronteiras organizacionais. Já o conceito de carreira 

multiforme está mais dirigido para a importância do sucesso psicológico que o 

indivíduo experimenta à medida que desenvolve a sua carreira, através de 

“comportamentos vocacionais auto-dirigidos”, e na importância que os valores 

adquirem enquanto elementos orientadores desse mesmo desenvolvimento profissional 

(Arnold & Cohen, 2008; Briscoe & Hall, 2006). 

A noção de sucesso psicológico aproxima-se assim do conceito de vocação 

(Hall, 2002). Deste modo, o indivíduo perspectiva a sua carreira profissional como o 

seu propósito último, como algo que esteve sempre destinado a fazer, ou algo que 

contribui para a construção de um mundo melhor. A carreira como vocação adquire um 

sentido de utilidade, ou seja, o indivíduo procura não só satisfazer os seus objectivos 

pessoais, através do seu trabalho, mas ser também útil para a comunidade em que está 

inserido, aproximando-se assim de formulações como a “Psicologia da Construção de 

Vida” de Duarte (2006) ou o chamado “Mega Planning” (responsabilidade social como 

objectivo último do desempenho organizacional) de Kaufman (1997). Adicionalmente, 

as decisões que se tomam, em termos de percurso profissional, implicam capacidade de 

reflexão sobre qual o melhor caminho a seguir, ao mesmo tempo que se procura tirar o 

máximo partido das capacidades e talentos. 

Briscoe & Hall (cit. por Arnold & Cohen, 2008) sugerem que “é necessário um 

forte sentido de identidade, valores bem definidos e dimensões bem formadas como a 

adaptabilidade e a empregabilidade, para navegar com sucesso o percurso da vida”. Mas 
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será que quem não apresenta estas características terá automaticamente insucesso? 

Arnold & Cohen (2008) argumentam que ao focar exclusivamente o papel do indivíduo, 

os conceitos de carreira multiforme e boundaryless career negligenciam o papel das 

instituições sociais na compreensão e acompanhamento das carreiras das pessoas. Estes 

acreditam que as carreiras não apresentam possibilidades infinitas às pessoas, uma vez 

que factores económicos, políticos, culturais, sociais e ocupacionais servem para 

estruturar as oportunidades disponíveis. Ou seja, não podemos cometer o erro de 

regredir no tempo e pensar que apenas uma variável (neste caso o indivíduo) influi na 

construção do sucesso na carreira, como se fez durante muito tempo com o contexto 

social em geral e organizacional em particular. O foco aqui deve estar na relação e na 

constatação de uma influência bidireccional.  

 

 

1.3 E agora para onde caminhamos? - Um novo paradigma na abordagem da 

carreira como uma Construção de Vida? 

 

Estas novas concepções reconhecem que as carreiras individuais podem 

desenvolver-se de maneiras diferentes, obrigando a que o indivíduo assuma a 

responsabilidade nas sucessivas tomadas de decisão de carreira (Duarte, 2006). Mas se 

de facto deve pertencer ao indivíduo a última palavra, significa isto que todas as 

obrigações passam pelas suas mãos? Creio que não. Pois é dever da organização 

providenciar os meios para que estes possam atingir os seus fins, e em última análise os 

fins da própria organização. 

Um dos desafios hoje existentes nas organizações é por isso fornecer aos seus 

colaboradores o suporte necessário para que eles possam planear e implementar um 

projecto de carreira e de vida que seja compatível com os objectivos da organização e, 

simultaneamente, seja coerente com as suas competências, interesses e valores. Ou seja, 

quando se fala de gestão e desenvolvimento de carreira deixamos, em primeiro lugar, de 

falar em influências unilaterais: nem subjugamos completamente o desenvolvimento 

individual ao determinismo das condições do meio, fazendo do colaborador 

“propriedade da organização” (Campbell & Moses cit. por Duarte, 2006), nem, como se 

verifica actualmente com alguns pressupostos teóricos, “crucificamos” o colaborador a 

encontrar o caminho para a felicidade por si só, através da imposição de processos de 

autogestão, empregabilidade ou adaptabilidade, muitas vezes descontextualizados. Pelo 
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contrário, apresenta-se como grande desafio para as organizações e profissionais da área 

de gestão de pessoas, a necessidade de disseminar uma cultura que favoreça o 

empreendorismo e a gestão própria da carreira e, simultaneamente, estimular o 

comprometimento do funcionário com a empresa. Conceitos essenciais como 

adaptabilidade e empregabilidade só ganham valor nos dias que correm se as 

organizações apostarem na sua difusão. 

 Uma preocupação comum na literatura da carreira organizacional passa por 

perceber se, ao fornecer intervenções de gestão de carreira aos seus colaboradores, estes 

ficarão gratos e aumentarão os seus níveis de comprometimento para com a 

organização, ou se, em contrapartida irá dotá-los de competências que mais facilmente 

fomentarão a sua saída (Arnold & Cohen, 2008). Apesar dos dados sobre esta questão 

serem ainda limitados (principalmente pela carência de estudos longitudinais), alguns 

mostram já que os benefícios de uma intervenção da organização no desenvolvimento 

do projecto de carreira de um colaborador seu podem prevalecer. Por exemplo, o estudo 

desenvolvido por Arthur et al. (1999), com indivíduos das mais variadas áreas 

profissionais (gestores, profissionais liberais, agricultores, pessoal de serviços, 

operários) destaca o facto de os indivíduos ao assumirem uma atitude empreendedora 

sobre o destino das suas carreiras, e ao tomarem a iniciativa sobre as suas escolhas 

profissionais, se submeterem a um processo de aprendizagem contínua que resulta na 

acumulação de um conjunto de competências ao longo do tempo. Os autores designam 

esse conjunto de competências por “capital de carreira”, destacando os benefícios 

mútuos que advêm da acumulação e utilização destas competências, quer para as 

organizações, quer para os indivíduos. Os benefícios organizacionais compreendem a 

disseminação de conhecimentos dentro da organização através da formação e do ensino, 

a introdução de novos sistemas de trabalho ou tecnologias, e a contribuição directa para 

os lucros da organização, para as decisões estratégicas do negócio, para a melhoria da 

relação com os clientes e o trabalho em equipa. A capacidade de encetar processos de 

mudança organizacional e a influência sobre a missão da organização também são 

benefícios mencionados. 

Deve-se ainda aceitar a dimensão cada vez mais abrangente do conceito de 

carreira, e principalmente, conseguir transportá-la para o mercado, para a prática. 

Conseguir aceitar a abrangência e a multiplicidade de variáveis (objectivas e 

subjectivas) que intervêm no desenvolvimento e sucesso de uma carreira é adoptar uma 

visão idiossincrática do constructo, sobretudo ao nível da gestão organizacional. Ou 
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seja, o processo em questão, na sua vertente prática, deve ser construído recorrendo a 

procedimentos que tenham em conta essas mesmas especificações. 

Inicialmente, enquanto especificação contextual, deve ser realizada uma 

caracterização (se não existir, definição) do perfil de carreira da organização. Numa 

investigação inovadora, Parker, Arthur e Inkson (cit. por Arnold & Cohen, 2008) 

investigaram a noção de comunidades de carreira (career communities), definidas como 

uma estrutura social bem definida pelos seus membros, auto-organizada através, da qual 

os indivíduos criam suporte profissional. A existência e a dinâmica destas comunidades 

são importantes factores de influência da forma como as pessoas dão sentido às suas 

carreiras, incluindo a forma como entendem o sucesso. Daqui pode-se até pensar que a 

própria organização pode deter uma carreira, uma série de pressupostos de 

desenvolvimento ocupacional (de onde viemos? onde estamos? para onde vamos?) que 

a par da cultura, intervêm junto dos seus trabalhadores na passagem de determinados 

valores, motivações e também competências de trabalho. 

Do lado das especificidades individuais, todas as acções de recolha de 

informação são bem-vindas para compreender, traçar e valorizar o “eu organizacional”, 

passando por saber por que valores, ideais, objectivos e sonhos os colaboradores se 

regem, qual o perfil motivacional de desenvolvimento de carreira e de que forma lidam 

com a mudança (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Este esforço conjunto reforça a 

importância da negociação e actualização do contrato psicológico (Rousseau, 1995), 

sendo esta negociação de termos claramente benéfica para as duas partes, pois ficam 

ambas a saber com o que contam do outro lado (gestão eficaz das expectativas), 

garantem o fluxo de comunicação e regulam o alinhamento estratégico. 

 Compreende-se pois que a prática deverá acompanhar os modelos teóricos que 

lhes estão na base através da aplicação de uma série de métodos de intervenção. 

Segundo Duarte (2006), a promoção do “auto-conhecimento e das variáveis situacionais 

facilitadoras ou inibidoras em processos de tomada de decisão; a ajuda na aplicação de 

estratégias de carreira; a existência de acções de informação retroactiva, (…) o 

enquadramento dos processos de recrutamento, a integração os colaboradores na cultura 

da organização, o desenvolvimento de sistemas de recompensas pelo seu envolvimento, 

e a criação de estratégias de personalização e codificação, constituem elementos para a 

promoção de sistemas de desenvolvimento e gestão de carreiras flexíveis e ajustados às 

características individuais. 
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1.3.1. Viagem ao centro da prática: tentativa de operacionalizar novos 

constructos 

 

Porém, nem todas as organizações estão preparadas para responder a esta outra 

maneira de encarar o desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores (Duarte, 

2006). É o caso de organizações de perfil tradicional onde o conceito de “carreira” está 

ainda disseminado apenas enquanto progressão profissional e não como a construção de 

uma sequência de trabalhos ou funções ao longo da vida (Hall, 1976). 

Este trabalho, para além de tentar organizar a evolução do conceito de carreira 

até aos dias de hoje e dar algumas pistas e linhas orientadoras para o futuro da 

investigação na área, visa compreender a forma como este corpo de conhecimentos e 

teorias poderá está a ser implementado na prática. 

 Visando este último ponto, procurou-se então aceder à realidade empresarial, 

através da análise das políticas de recursos humanos e da satisfação dos colaboradores 

relativamente a essas políticas, numa determinada organização, e perceber de que forma 

estão distribuídos os papéis no desenvolvimento e gestão da carreira. Este estudo de 

caso não pretende avaliar como está o tecido empresarial na globalidade relativamente a 

esta nova abordagem do trabalho, do trabalhador e da gestão de activos humanos, pois 

nesse caso necessitaríamos de uma verdadeira amostra, com organizações do mesmo e 

de outros sectores de actividade, com e sem características semelhantes. Deste modo, 

aquilo que se pretende é perceber como é que uma empresa da indústria fabril (sector 

tradicionalmente mais conservador no que diz respeito à introdução de novas práticas) 

percepciona a carreira e, a partir daí, que processos e metodologias utiliza para a sua 

gestão e desenvolvimento. Assim, teremos uma noção da real 

proximidade/distanciamento entre os pressupostos teóricos e a sua aplicação prática. 

Quanto daquilo que se apresentou neste enquadramento teórico está a ser aplicado? Para 

onde e como estamos a caminhar face aos outcomes das mais recentes investigações? 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

II.  METODOLOGIA 
 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada neste estudo de caso com a 

configuração de abordagem quasi-experimental.  

Trata-se de um estudo que testa uma hipótese genérica e pretende, acima de tudo, 

levantar questões pertinentes que permitam estudos mais profundos e favoreçam 

reflexões para uma futura fundamentação teórica sobre o tema (Gonçalves e Nunes, 

2005).  

Em termos metodológicos, os dados aqui apresentados baseiam-se na recolha de 

informação e observação feitas em vários momentos e recorrendo à triangulação de 

metodologia de natureza mista (qualitativa e quantitativa). 

 
2.1. Um estudo de caso: antecedentes e projecto de análise de causas 

 

A FELD2 é uma unidade industrial do sector secundário, enquadrada numa 

companhia internacional da indústria de produção de equipamentos electrónicos. 

Inserida há mais de quarenta anos no seu contexto de actuação em Portugal, a fábrica 

tem consolidado a sua actividade quer a nível do mercado interno quer a nível do 

mercado externo.  

 O passado recente da FELD pode ser representado em três períodos distintos. 

Num primeiro período, a unidade passou por dificuldades a nível financeiro e a nível 

operacional, uma vez que, apesar dos índices satisfatórios de produtividade, a fábrica 

encontrava-se subaproveitada e envelhecida. Assim, num segundo período a Direcção 

da fábrica procurou inverter os indicadores económicos negativos, através da 

optimização do fluxo de produção e da modernização da maquinaria e das instalações. 

Com isto, assistiu-se a um aumento da capacidade de produção e da eficiência e 

qualidade do produto final, resultando na consolidação da performance da fábrica. Pelos 

resultados obtidos, a própria fábrica-mãe definiu a FELD como o centro de 

competências para a sua área de intervenção na Europa, destinando-lhe desde então 

grande parte dos negócios estratégicos. Na terceira e mais recente fase da história da 

organização, as melhorias do desempenho funcional e crescimento económico da 

mesma não foram acompanhadas pelo aumento da satisfação dos colaboradores, uma 
                                                 
2 Por motivos de confidencialidade e de protecção de dados, a empresa sobre a qual a investigação se 
debruçou será aqui denominada de FELD. 
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vez que o resultado do survey internacional anual de satisfação aplicado no ano de 2007 

revelou índices baixos nesta dimensão. Consequentemente a administração da FELD 

sentiu a necessidade de encontrar as causas que estariam na base do aparente 

antagonismo desta situação, procurando os serviços dum parceiro externo para o efeito. 

O processo de actuação da empresa de consultoria de gestão e desenvolvimento 

de recursos humanos3 responsável pelo projecto teve, assim, por objectivo decifrar e 

analisar as causas subjacentes aos baixos níveis de clima organizacional e de satisfação 

dos colaboradores, e delinear um plano de acção com vista à sua minoração, de modo a 

consolidar as melhorias de performance conseguidas nos recentes anos. 

A partir daqui foi delineado o projecto de análise de causas e a metodologia de 

recolha de dados, estruturada em quatro fases sequenciais. A primeira fase diz respeito à 

recolha de dados através de metodologia qualitativa. As primeiras informações acerca 

das possíveis causas para os baixos níveis de insatisfação foram obtidas por meio de 

entrevistas às chefias e de focus group a uma amostra aleatória de colaboradores. A 

informação recolhida foi por sua vez alvo de uma análise de conteúdos, numa segunda 

fase, com vista à identificação de categorias explicativas das causas de insatisfação. Por 

sua vez, essas categorias foram agrupadas em dimensões mais gerais que serviram para 

a elaboração de um questionário de clima organizacional por medida, que funcionou 

como um reforço quantitativo da metodologia. Este questionário foi construído em duas 

versões, uma para ser aplicada aos colaboradores e outra para ser aplicada às chefias de 

primeira linha/directores de área. Na quarta e última fase da recolha de dados realizou-

se a aplicação do questionário a todos os colaboradores e chefias da empresa. 

Posteriormente estes dados são alvo de análise e discussão para elaboração de 

um plano de acção. Não obstante, e tendo em conta o âmbito deste trabalho, as causas 

relacionadas com as políticas e práticas de recursos humanos em geral e a gestão e 

desenvolvimento de carreira em particular, em vigor na FELD, são alvo de especial 

atenção, no sentido de se discutir a eficácia dessas práticas enquanto percursoras de 

sucesso profissional. 

 Este estudo tem, assim, como principal objectivo caracterizar a organização 

quanto à forma como vê o conceito de carreira e como utiliza esse referencial teórico 

para definir as suas práticas – detentor de uma visão tradicional e estanque vs. 

abrangente e idossincrática do construto. Para isso, são consideradas diversas variáveis 

                                                 
3 Também aqui por motivos de confidencialidade e protecção de dados, não será feita referência ao nome 
da consultora. 
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para examinar o contexto laboral desta empresa: a existência ou não de sistemas 

eficazes de recompensas; a divulgação de informação relativa ás opções de carreira e à 

sua progressão dentro da organização; a recolha permanente de informação acerca dos 

colaboradores e das suas percepções relativas à carreira; a existência de estratégias de 

enriquecimento de competências; a consagração do empenhamento com as tarefas e o 

envolvimento com a organização, entre outras.  

Paralelamente, faz-se uma análise do alinhamento entre as percepções das 

lideranças e as percepções dos colaboradores, através do recurso quer às opiniões do 

primeiro grupo quer do segundo. Assim, hipotetiza-se que quanto mais se divergir nas 

dimensões da satisfação e na forma como actuam, menor convergência se verificará 

entre hierarquia e subordinados, o que vai contra alguns dos aspectos tidos aqui em 

consideração no que diz respeito a uma gestão de carreiras eficaz. Ou seja, a não 

transparência das práticas de recursos humanos é igualmente avaliada enquanto uma 

possível causa da insatisfação dos colaboradores da FELD. 

 
 
2.2. Participantes 

 
Nesta investigação foi pedido o contributo e o envolvimento de todos os 

trabalhadores da FELD, de forma faseada e ao longo das várias fases do plano de 

diagnóstico sobre as causas subjacentes aos níveis de satisfação existentes. Ainda assim, 

as chefias tiveram uma participação acrescida neste processo, proporcional ao seu mais 

elevado nível de responsabilidade em todos os assuntos que dizem respeito à 

organização. Com efeito, foram realizados no âmbito deste estudo: 7 entrevistas 

individuais com a direcção da FELD e com todas as chefias de 1ª linha; 30 entrevistas 

individuais às chefias intermédias; 8 focus group, nos quais participaram uma amostra 

de cerca de 60 colaboradores, das diversas áreas e departamentos da organização; e a  

aplicação de um instrumento de diagnóstico quantitativo, o Questionário de Pesquisa de 

Causas do Clima Organizacional, a um total de 217 colaboradores, com um retorno de 

resposta de 100% (217 questionários válidos).  

A caracterização da população de participantes não foi contemplada no estudo, 

uma vez que não foi feita a recolha de dados como a idade, sexo, grau de escolaridade 

ou nível socioeconómico. A inexistência de dados quantitativos precisos quanto à 

caracterização nestas dimensões justifica-se como forma de manter o anonimato 
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relativamente às informações disponibilizadas, pelo perigo que seria interpretar 

resultados com base em variáveis demográficas. 

A única dimensão diferenciada teve que ver com a área/departamento de 

proveniência, recolhida aquando da aplicação do questionário. Assim, verifica-se pela 

análise dos dados presentes no Quadro 1, que a área Produção é claramente o 

departamento que apresenta o maior número de colaboradores (N=122), mais de metade 

do total da população organizacional. Nas restantes áreas a distribuição é relativamente 

mais homogénea.  

 
Quadro 1 

Número de participantes por área de actuação (N=217) 
 

Idade N % 

Engenharia 34 15.7 
Vendas 7 3.2 
Staff 16 7.4 
Logística 15 6.9 
Qualidade 10 4.6 
Produção 123 56.7 
Sem indicação 12 5.5 

 
 
2.3. Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional 

 
 

Ao longo das entrevistas e dos focus groups, várias causas foram apontadas para 

a insatisfação geral expressa pelos colaboradores da FELD. Estas, por sua vez, foram 

agrupadas após categorização dos factores em três grupos mais gerais, Comunicação, 

Políticas de Recursos Humanos e Empowerment/Liderança, tendo em conta o seu grau 

de interligação e as suas raízes comuns4. As restantes causas salientadas pelos 

colaboradores, não atingindo um realce discriminativo, foram integradas no grupo 

Outras. 

Esta análise permitiu uma primeira percepção das causas associadas aos baixos 

índices de satisfação. Consequentemente, os grupos obtidos (Comunicação, Políticas de 

Recursos Humanos, Empowerment/Liderança) constituíram a base da construção do 

Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional, nomeadamente dos seus 

itens, tornando-o alinhado com as especificidades da empresa FELD. Adicionalmente, 

                                                 
4 Ver Anexo I para lista de causas de insatisfação obtidas durante a fase de entrevistas e focus group 
através do método de análise de conteúdos. 
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foi ainda incorporado um conjunto de itens proveniente de um último grupo definido 

por Orientação para a Qualidade e que traduz as duas variáveis de performance mais 

relacionadas com os problemas de clima organizacional (de acordo com a pesquisa 

efectuada): o cumprimento de prazos acordados com os clientes para a entrega de 

encomendas e a incidência de problemas de qualidade. 

O questionário é constituído, numa primeira parte, por um conjunto de 29 itens, 

distribuídos por 4 escalas/grupos: Comunicação (7 itens); Políticas de Recursos 

Humanos (9 itens), por sua vez dividida em duas subescalas – Reconhecimento e 

Recompensas (5 itens) e Condições de Trabalho e Carreira (4 itens) –; 

Empowerment/Liderança (5 itens); Orientação para a Qualidade (8 itens). Para cada 

item, o respondente deve indicar o seu grau de concordância numa escala tipo Likert de 

6 pontos (1=”discordo totalmente” a 6=”concordo totalmente”). A pontuação em cada 

escala é dada pela média aritmética dos valores das respostas aos itens correspondentes. 

Assim, resultados elevados nas escalas significam maiores níveis de satisfação, e 

resultados baixos significam menores níveis de satisfação. É importante referir que por 

razões de validade interna os itens 6, 11, 15 e 28 foram formulados nesta listagem de 

forma invertida, devendo este facto ser tido em consideração na respectiva análise.  

Numa segunda parte é apresentado um conjunto de 10 acções de melhoria (e 

uma acção à escolha) – provenientes da análise de conteúdo feita previamente –, e 

pedido ao respondente que assinale as três que considera que melhor utilidade teriam 

para ultrapassar os problemas encontrados ao nível da satisfação e clima 

organizacionais. As pontuações neste exercício são dadas pela soma do número de 

vezes que o item é assinalado de entre as várias opções de resposta. Este exercício 

permite, de certo modo, recolher as percepções relativamente às variáveis e acções mais 

valorizadas pelos colaboradores, e que teriam maior eficácia na resolução das 

dimensões analisadas. 

O Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional integra uma 

segunda versão para ser aplicada exclusivamente aos directores das áreas core da 

organização (as chefias de 1ª linha), com ligeiras alterações relativamente à versão 

aplicada aos restantes colaboradores. Aqui o foco não está directamente nas suas 

percepções acerca dos problemas, mas sim na percepção do próprio relativamente 

àquilo que, os colaboradores seus dependentes, pensam acerca das causas dos actuais 

níveis de satisfação. Assim, ao invés de formulada como “Compreendo a relação entre o 

meu desempenho no trabalho e os prémios que recebo”, na versão para os directores de 
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área a questão número 1 está representada como “Os meus colaboradores compreendem 

a relação entre o seu desempenho no trabalho e os prémios que recebem”, e assim 

sucessivamente para os restantes itens. Questões há, no entanto, em que esta situação 

não se verifica, pois ou são formuladas da mesma forma, ou não têm, pelo seu conteúdo, 

qualquer tipo de correspondência5. Com isto pretende-se perceber quão alinhados estão 

os pontos de vista dos líderes, comparativamente com os dos seus colaboradores. 

Quanto mais próximos forem os resultados, maior sintonia apresentarão. Pelo contrário, 

quanto mais afastadas forem as pontuações, mais expressivas serão as divergências 

entre as percepções das chefias e as percepções dos seus colaboradores.  

O número de itens é ligeiramente superior nesta versão, 32, distribuídos pelas 

mesmas escalas: Comunicação (8 itens), Políticas de Recursos Humanos (9 itens), 

Empowerment/Liderança (8 itens) e Orientação para a Qualidade (7 itens). A ordem dos 

itens nesta versão (chefias de 1ª linha) foi alterada; no entanto, o seu conteúdo foi 

mantido. Relativamente à segunda parte do instrumento, não existem quaisquer 

diferenças entre as duas versões. 

 
 
2.4. Procedimento 

 
As várias fases do trabalho de diagnóstico decorreram ao longo dos meses de 

Novembro e Dezembro de 2007, nas instalações da FELD, em regime presencial. Numa 

primeira fase, foi feita uma recolha de informação do tipo “aberta”, sem categorias de 

análise pré-definidas dessa mesma informação, em contexto de entrevista e dinâmica de 

grupo. Inicialmente foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas com os 

Directores (gerais e 1ª linha) e chefias intermédias, que tiveram como objectivo 

aprofundar a percepção, por parte dos entrevistados, das diversas variáveis que 

influenciaram a satisfação dos colaboradores e o clima organizacional, e da forma como 

as práticas de gestão de pessoas influenciaram essas mesmas variáveis. Neste sentido, 

foram aprofundadas as percepções e sentimentos que permitiam explicar a forma como 

são avaliadas as diversas variáveis de clima e satisfação, bem com as causas mais 

profundas para essas percepções e sentimentos.  

Na segunda etapa da primeira fase foram realizados Focus Groups, uma 

metodologia qualitativa que permite aprofundar a percepção que diferentes 

                                                 
5 Ver Anexo II para correspondência dos itens entre as duas versões do Questionário de Pesquisa de 
Causas do Clima Organizacional 
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colaboradores têm sobre as variáveis que influenciam a opinião, comportamento e 

motivação das pessoas no seu local de trabalho (Marshall & Rossman, 1999). Os focus 

groups tiveram como principais objectivos, e tal como nas entrevistas individuais, 

identificar as variáveis que influenciaram a satisfação e o clima na FELD, identificar as 

possíveis causas para o impacte que essas variáveis tiveram sobre a satisfação e o clima 

organizacional, para além de debater as possíveis soluções para os problemas 

encontrados, tendo em conta as suas respectivas causas. A recolha de informação nesta 

fase foi feita junto de quase metade do efectivo humano total da FELD, tendo sido 

observados, no total, 97 colaboradores. 

Na segunda fase, a informação previamente reunida nas entrevistas e focus 

groups foi objecto de uma Análise de Conteúdo, procurando identificar pistas de 

pesquisa e as variáveis que influenciaram as dimensões de satisfação e clima 

(diferenciados por uma série de factores).  

A partir daqui, na terceira e última fase foi construído e aplicado o Questionário 

de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional, à medida, com o objectivo de testar 

as hipóteses anteriormente levantadas e precisar as causas profundas subjacentes aos 

sintomas. Duas versões do instrumento foram aplicadas; uma aos 212 colaboradores da 

empresa FELD e outra aos 5 Directores de Área/Chefias de 1ª Linha.  
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III.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

 

Serão agora analisados e discutidos os resultados obtidos através da metodologia 

utilizada.  

 

Quadro 2 
Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional (Versão Colaboradores) 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes das Escalas (N = 212)  

Escalas Média Desvio-padrão Amplitude (a) 

Comunicação 3,57 1,20 1-6 

Políticas de Recursos Humanos  3,26 1,39 1-6 

Empowerment/Liderança 3,58 1,24 1-6 

Orientação para a Qualidade 3,87 1,24 1-6 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 
 

Pela análise do quadro 2, constata-se que é o grupo de Políticas de Recursos 

Humanos a apresentar o valor médio global menos elevado (M= 3,26; d.p.=1,39), 

comparativamente com os restantes, sendo o único que obteve uma pontuação média 

situada na metade inferior da escala. Por seu turno, o grau de concordância foi maior na 

escala Orientação para a Qualidade (M= 3,87; d.p.=1,24). Ainda assim, constata-se 

uma homogeneidade relativa das pontuações ao longo dos quatro grupos. Significa isto 

que, para os colaboradores, o grupo heterogéneo de variáveis incluídas nas escalas é 

globalmente percepcionado como causador dos níveis de satisfação encontrados e do 

clima organizacional menos positivo. Ainda assim, consideram que o conjunto de 

variáveis integradas na escala Políticas e Práticas de Recursos Humanos tem um maior 

impacto nestas duas dimensões.  

 

Seguidamente, e tendo em vista o objectivo e interesse deste trabalho, serão aqui 

analisadas com mais detalhe as pontuações dadas aos itens que compõem a escala 

Políticas de Recursos Humanos, comparativamente com os restantes grupos, uma vez 

que é sobretudo a partir destes que se irá compreender melhor a eficácia das práticas de 

recursos humanos (englobando o desenvolvimento e gestão da carreira) no seio desta 

organização. No entanto, e por aquilo que já foi dito na fundamentação teórica acerca da 

abrangência do conceito de carreira, os dados dos restantes grupos serão também 
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passíveis de alguma atenção, nomeadamente no que diz respeito à Comunicação e ao 

Empowerment. 

 

Quadro 3 
Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional (Versão Colaboradores) 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes dos itens da Escala Políticas de Recursos Humanos (N = 212)  

Subescalas Média Desvio-
padrão 

Amplitude 
(a) 

Reconhecimento e Recompensas 3,10 1,31 1-6 
Item 1 3,01 1,09 1-6 
Item 7 3,42 1,21 1-6 
Item 11 3,92 1,31 1-6 
Item 12 2,41 1,16 1-6 
Item 26 2,74 1,22 1-6 

Condições de Trabalho e Carreira 3,47 1,46 1-6 
Item 6 3,50 1,43 1-6 
Item 15 3,27 1,49 1-6 
Item 22 3,45 1,35 1-6 
Item 28 3,66 1,52 1-6 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 
 

Como se pode verificar no quadro 3, a Subescala “Reconhecimento e 

Recompensas” apresenta uma pontuação média global (M= 3,10, d.p.= 1,31) inferior à 

da Subescala “Condições de Trabalho e Carreira” (M=3,47; d.p.=1,46). Apesar da 

diferença entre as duas subescalas não ser expressiva os colaboradores estão 

ligeiramente mais satisfeitos com as condições de trabalho e de carreira do que com o 

reconhecimento e as recompensas que lhes são atribuídos. Esta diferença decorre 

sobretudo dos valores obtidos nos itens 12 (“Considero que o meu salário é adequado ao 

trabalho que faço”; M=2,41; d.p.=1,16) e 26 (“Sinto que o meu desempenho é 

reconhecido pela Direcção Geral da fábrica”; M=2,74; d.p.= 1,22), as mais baixas de 

toda a Escala Políticas de Recursos Humanos. Contrariamente, é também na primeira 

subescala que se encontra o valor médio mais positivo, nomeadamente no item 11 (“O 

reconhecimento que recebo pelo meu trabalho não merece que me esforce para produzir 

com qualidade”; M=3,92; d.p.=1,31) Assim, apesar dos colaboradores considerarem que 

tanto a Direcção da sua área como a Direcção geral não reconhecem o seu trabalho 

(item 7, item 26), acreditam que o reconhecimento que recebem merece que se esforcem 

para produzir com qualidade. 

Adicionalmente, os colaboradores consideram que as suas oportunidades de 

progressão de carreira não dependem exclusivamente do seu mérito (item 22, M=3,45; 

d.p.=1,35). 
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Em termos globais, os colaboradores acreditam que as condições de trabalho 

disponibilizadas (luz, temperatura, ruído) influenciam negativamente a satisfação no seu 

dia-a-dia (item 15, M=3,27; d.p.= 1,49),  

 
 

Quadro 4 
Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional (Versão Colaboradores) 

Acções de Melhoria do Clima e da Satisfação Organizacionais (N = 629)  

 
 

A partir da análise do quadro 4, constata-se que os colaboradores consideram 

que são as acções de valorização dos recursos humanos da FELD aquelas que terão um 

maior impacto na melhoria dos níveis de satisfação e do clima organizacional 

existentes. De facto, a valorização dos trabalhadores e do seu papel nos resultados da 

organização (Acção 10, �=110), o recrutamento e promoção interna (Acção 2, �=93) e 

a gestão criteriosa do sistema de premiação (Acção 3, �=81) registaram uma maior 

amplitude de respostas face às restantes. 

 
 

 

 

 

 

Acções de Melhoria N % 

Definir claramente os objectivos e responsabilidades para cada função; 48 7,6 

Promover as pessoas internamente ao invés de se ir recrutar fora da fábrica; 93 14,8 

Criar um sistema de prémios de acordo com o desempenho, com regras explícitas; 81 12,9 

Fazer com que as chefias de área trabalhem como uma só equipa, promovendo o trabalho em equipa 

entre as diferentes áreas; 61 9,7 

Direcção geral da fábrica exigir mais responsabilidades pelos resultados aos Directores de Área; 27 4,3 

Direcção geral da fábrica dar mais autonomia e liberdade de acção aos Directores de Área; 26 4,1 

Aproximar mais a Direcção Geral da fábrica dos trabalhadores; 65 10,3 

Divulgar as estratégias e os resultados da fábrica de forma compreensível por todos; 31 4,9 

Mostrar de que forma cada trabalhador é responsável pela qualidade do seu trabalho; 47 7,5 

Chefias darem mais valor aos seus trabalhadores, mostrando que cada um tem um papel importante 

no resultado final; 110 17,5 

Outra 40 6,4 
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Quadro 5 
Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional (Versão Chefias 1ª Linha) 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes das Escalas (N = 5)  

Escalas Média Desvio-padrão Amplitude (a) 

Comunicação 4,08 1,00 1-6 

Políticas de Recursos Humanos  3,87 1,20 1-6 

Empowerment/Liderança 3,53 1,13 1-6 

Orientação para a Qualidade 3,74 0,92 1-5 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 
 

Quando se consideram as respostas dadas pelos directores de área ao 

questionário, constata-se pela observação do quadro 5 que a Escala Comunicação 

apresenta o resultado mais positivo (M= 4,08; d.p.=1,00), ao passo que a pontuação 

menos elevada se regista ao nível do Empowerment/Liderança (M=3,53; d.p.=1,13). 

Não obstante, os resultados de todas as escalas são positivos e relativamente 

homogéneos entre si. 

Comparando estes resultados com os resultados homólogos obtidos pelo 

questionário dirigido aos colaboradores, verifica-se que, à excepção do grupo 

Empowerment/Liderança, as pontuações nas várias dimensões do questionário são 

superiores na versão preenchida pelos directores de área. As maiores diferenças 

verificam-se ao nível das Políticas de Recursos Humanos e da Comunicação, com 

valores superiores em 0,6 e 0,51 pontos respectivamente, em relação aos alcançados na 

versão do questionário dirigida para os colaboradores. O Empowerment/Liderança foi, 

por sua vez, a dimensão que registou a menor diferença de uma versão para a outra 

(0,05). 

Estes resultados traduzem de certa forma um alinhamento desfasado entre as 

percepções dos colaboradores acerca das causas de insatisfação e as percepções das 

chefias relativamente às percepções dos seus colaboradores, particularmente no que diz 

respeito às políticas de recursos humanos da FELD. No entanto, quer os colaboradores 

quer as chefias têm percepções aproximadas relativamente ao nível de autonomia e 

empowerment que têm para a execução do seu trabalho. 
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Quadro 6 
Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional (Versão Chefias 1ª Linha) 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes dos itens da Escala Políticas de Recursos Humanos (N = 5)  

Subescalas Média Desvio-
padrão 

Amplitude 
(a) 

Reconhecimento e Recompensas 3,68 1,38 1-6 
Item 1 4,80 0,45 4-5 
Item 4 2,80 0,84 2-4 
Item 6 2,20 1,10 1-4 
Item 18 3,80 1,30 2-5 
Item 28 4,80 0,84 4-6 

Condições de Trabalho e Carreira 4,10 0,91 2-6 
Item 7 4,40 0,89 4-6 
Item 13 3,80 0,45 3-4 
Item 21 3,80 0,45 3-4 
Item 30 4,40 1,52 2-6 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 

Os dados transmitidos pelo quadro 6 dão-nos algumas informações relativas aos 

resultados da escala Políticas e Práticas de RH, na versão para as chefias de 1ª linha. 

Verifica-se que a subescala “Reconhecimento e Recompensas” apresenta um resultado 

médio (M=3,68; d.p.=1,38) inferior ao da subescala “Condições de Trabalho e Carreira” 

(M=4,10; d.p.=0,91), por sua vez muito positivo. Na subescala “Reconhecimento e 

Recompensas” os directores de área pontuaram dois itens de forma muito positiva (itens 

1 e 28) e dois de forma menos favorável (itens 4 e 6). Estas chefias consideram que, os 

seus colaboradores compreendem a relação entre o seu desempenho no trabalho e os 

prémios que recebem (item 1, M=4,80; d.p.=0,45), e mais ainda, que sentem que lhes é 

reconhecido o desempenho (item 28, M=4,80; d.p.=0,84). De forma oposta, as chefias 

de 1ª linha sentem claramente, em termos pessoais, que a Direcção Geral não reconhece 

o seu desempenho (item 6, M=2,20; d.p.=1,10), e quando levadas a pensar sobre o que 

os colaboradores acham da adequação do seu salário ao trabalho efectuado, a sua 

resposta é peremptória: não acreditam que os seus colaboradores considerem o seu 

salário ajustado (item 4, M=2,80; d.p.=0,84). 

Na subescala “Condições de Trabalho e Carreira”, os resultados expressam-se de 

forma mais homogénea, uma vez que todos os itens apresentam resultados positivos. 

Ainda assim, de forma mais consistente, sentem que a percepção dos seus colaboradores 

relativamente à escolha das pessoas para formação não tem que ver com simpatias 

pessoais (item 7, M=4,40; d.p.=0,89). Além disso, não parecem identificar sintomas de 

mal-estar físico nas tarefas realizadas pelos colaboradores (item 30, M=4,40; d.p.=1,52). 
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 Comparando estes resultados com os obtidos pelo questionário endereçado aos 

colaboradores, podemos verificar em primeiro lugar, pontuações claramente mais 

elevadas em ambas as escalas e na maioria dos itens, na perspectiva das chefias do que 

na perspectiva dos colaboradores. Parece assim que as chefias têm uma visão muito 

mais positiva daquilo que os seus colaboradores sentem, do que na realidade acontece, 

excepção feita à adequação do salário. Se por um lado os colaboradores sentem uma 

inadequação clara do seu vencimento face às suas responsabilidades, as chefias parecem 

ter conhecimento dessa situação. De forma contrastante, verifica-se uma discrepância 

entre a percepção dos colaboradores face à compreensão da relação entre o seu 

desempenho e os prémios atribuídos, neste caso muito fraca, e a percepção que as 

chefias têm acerca do conhecimento que os seus colaboradores apresentam sobre esta 

relação. Assim, verifica-se que os resultados obtidos através da comparação dos 

questionários de satisfação aplicados a colaboradores e a chefias de 1ª linha, corroboram 

a hipótese formulada. De facto, verifica-se a não convergência entre as percepções da 

satisfação dos colaboradores e as percepções das lideranças relativamente à satisfação 

dos colaboradores em várias dimensões do grupo Políticas e Práticas de RH.  

 
Quadro 7 

Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes dos itens da Escala Comunicação (N = 217)  

Colaboradores Chefias 1ª Linha 

Escala Média Desvio-
padrão 

Amplitude 
(a) Escala Média Desvio-

Padrão 
Amplitude 

(a) 
Comunicação 3,57 1,20 1-6 Comunicação 4,08 1,00 3-6 

      Item 3 3,70 1,06 1-6 Item 3 4,60 1,14 3-6 
      Item 4 3,80 1,06 1-6 Item 5 4,60 0,55 4-5 
      Item 5 4,10 1,16 1-6 Item 9 4,20 0,84 3-5 
      Item 9 3,50 1,04 1-6 Item 15 4,20 0,84 3-5 
      Item 14 3,40 1,32 1-6 Item 22 3,60 0,55 3-4 
      Item 18 3,40 1,16 1-6 Item 26 4,20 0,84 3-5 
      Item 27 3,10 1,32 1-6 Item 29 2,60 0,89 1-3 
    Item 31 4,60 0,89 3-5 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 

 

Como foi dito anteriormente, apesar da presente análise se concentrar nos 

resultados obtidos ao nível do grupo de causas inseridas no âmbito das Políticas e 

Práticas de RH, interessa igualmente atender a alguns dos resultados obtidos nas outras 

escalas. 
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Analisando o grupo Comunicação, os colaboradores consideram que o Director 

da sua área não lhes transmite de forma clara o que espera deles (item 27, M=3,10; 

d.p.=1,32), no entanto, verifica-se que as chefias acreditam que as percepções dos seus 

colaboradores vão no sentido inverso (item 26, M=4,20; d.p.=0,84). Ademais, as chefias 

acreditam que os seus colaboradores se sentem ouvidos por elas (item 15, M=4,20, 

d.p.=0,84) ao passo que estes consideram que não são ouvidos pelo Director da sua área 

(item 14, M=3,40; d.p.=1,32). Estes dados mostram, mais uma vez, que existe falta de 

transparência em vários processos, neste caso no de comunicação. Ainda assim, os 

colaboradores consideram, por um lado, que existe abertura para sugerir mudanças no 

sentido da melhoria do seu trabalho (item 3, M=3,70; d.p.=1,06), e por outro, que existe 

abertura para discutir um erro feito e aprender com ele (item 9, M=3,50; d.p.=1,06).  

 
Quadro 8 

Questionário de Pesquisa de Causas do Clima Organizacional 

Médias, Desvios-padrão e Amplitudes dos itens da Escala Empowerment/Liderança (N = 217)  

Colaboradores Chefias 1ª Linha 

Escala Média Desvio-
padrão 

Amplitude 
(a) Escala Média Desvio-

Padrão 
Amplitude 

(a) 
Empowerment 3,58 1,24 1-6 Empowerment 3,53 1,13 1-6 

      Item 16 3,90 1,37 1-6 Item 11 3,20 1,92 1-6 
      Item 17 4,00 0,96 1-6 Item 14 3,80 1,30 2-5 
      Item 20 3,60 1,23 1-6 Item 16 3,20 1,48 1-5 
      Item 21 3,20 1,03 1-6 Item 17 4,20 0,84 3-5 
      Item 24 3,20 1,34 1-6 Item 19 3,80 0,84 3-5 
    Item 20 3,80 0,45 3-4 
    Item 24 3,00 0,71 2-4 
    Item 25 3,20 1,10 2-5 

 (a) A amplitude de resultados pode variar entre 1 e 6 em cada escala. 
 

De forma global, o quadro 8 mostra que os colaboradores sentem que a 

autonomia que têm é adequada ao trabalho que desempenham (item 17, M=4,00; 

d.p.=0,96). Além disso, os colaboradores afirmam que não receiam dar a sua opinião 

sobre procedimentos e regras com as quais não concordam (item 16, M=3,90; 

d.p.=1,37) e consideram que os objectivos que a FELD pretende atingir no futuro são 

claros (item 20, M=3,60; d.p.=1,23). Globalmente, as chefias de 1ª linha acreditam que 

os colaboradores consideram que o seu posto de trabalho está em risco (item 20, 

M=3,80; d.p.=0,45) percepção essa que é partilhada pelos próprios (item 24, M=3,20; 

d.p.=1,34). 
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IV. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho procura-se explorar o papel dos indivíduos e das organizações na 

gestão e desenvolvimento da carreira através de um estudo de caso. Tendo presente este 

objectivo, caracteriza-se uma unidade fabril quanto à forma como aborda o conceito na 

teoria e o aplica através de práticas de gestão e desenvolvimento de recursos humanos. 

Ou seja, este trabalho pretende perceber em que modelo conceptual a organização alvo 

deste estudo enquadra a gestão de carreira: se numa visão tradicional e estanque do 

mesmo ou numa visão mais abrangente e idiossincrática. Estas duas conceptualizações 

dão ao indivíduo e à organização diferentes papéis e responsabilidades na construção da 

carreira. Enquanto na primeira é a organização a definir a carreira do indivíduo, 

resumindo-se esta à sua progressão profissional; na segunda, a pessoa passa a ter um 

papel interventivo na sua construção, já que abrange as suas aspirações, concepções e 

atitudes face à sua vida profissional e também face à sua vida pessoal. Mais ainda, nesta 

visão abrangente inclui-se uma nova perspectiva da carreira onde não só o indivíduo é 

responsável pela implementação do seu projecto de carreira e de vida, cabendo 

paralelamente às organizações apoiar os seus colaboradores nessa construção, criando-

se uma dinâmica mais complexa entre as variáveis do indivíduo e as da organização. 

Neste caso, a gestão e o desenvolvimento de carreira passa a ser bilateral, dando a 

ambas as partes responsabilidades e benefícios. 

Considerando a análise dos resultados alcançados a partir da aplicação do 

questionário de clima organizacional aos colaboradores da FELD, conclui-se que as 

principais causas da sua insatisfação e do clima negativo sentidos na organização 

incidem precisamente sobre as políticas de recursos humanos praticadas pela empresa. 

Este corolário é ainda corroborado por outra evidência: de todas as acções de melhoria 

contempladas pelo efectivo da FELD, são precisamente as acções de valorização dos 

recursos humanos que são tidas como tendo potencialmente maior impacto na melhoria 

das dimensões de satisfação e clima organizacional. Como tal, o contributo das políticas 

de recursos humanos para o sucesso profissional dos colaboradores não se está a fazer 

sentir nesta organização, provavelmente por serem aquelas que são percepcionadas 

como estando em falta. 

O facto de não existir reconhecimento de legitimidade na atribuição de diversas 

formas de reconhecimento e recompensa, não ser compreendido de forma clara aquilo 

que é esperado, não serem conhecidos os critérios que baseiam a atribuição de 
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oportunidades de carreira, pode ser interpretado como um sinal de dificuldades ao nível 

da liderança. Nomeadamente, na incapacidade de criar efectivas relações de confiança 

no seio da organização que possam gerar conhecimento acerca dos valores, atitudes e 

interesses dos seus subordinados, impedindo por isso uma efectiva sinergia e partilha de 

objectivos e o estabelecimento de compromissos recíprocos. Por exemplo, o facto das 

chefias da FELD reconhecerem apenas praticamente (ao nível das políticas de recursos 

humanos) o salário enquanto motivo de insatisfação, é demonstrativo do 

desconhecimento acerca do conjunto de dimensões valorizadas pelos seus 

colaboradores. 

Além disso, ao longo de diversos temas sensíveis para o clima organizacional, tais 

como o “ser ouvido por”, o grau de clareza da comunicação entre as Chefias e as suas 

equipas, e a gestão e equidade dos sistemas de incentivos e recompensas, encontram-se 

divergências expressivas entre as percepções das Chefias e as percepções dos seus 

Colaboradores. Consequentemente, a falta de clareza nestes critérios leva a sentimentos 

de falta de transparência e justiça nos processos de desenvolvimento, de avaliação e 

diferenciação entre os bons e maus desempenhos. E mesmo havendo concordância, 

como é exemplo a partilha da percepção referente ao risco de perder o posto de trabalho, 

não parece haver um trabalho de minimização destes efeitos por parte das lideranças, 

denotando dificuldades ao nível da gestão eficaz das expectativas, de modo a garantir o 

fluxo de comunicação e regular o alinhamento estratégico. 

Em síntese, a FELD apresenta claramente uma visão tradicional e estanque, quer dos 

recursos humanos, quer da sua gestão e desenvolvimento e, por isso, igualmente 

tradicional do conceito de carreira, espelhando-se nas acções postas em prática. É 

notória uma desresponsabilização da hierarquia no que diz respeito ao fornecimento aos 

seus colaboradores de instrumentos que valorizem as competências de adaptação, à 

organização e à sua “identidade de carreira”, à função e ao contexto profissional em 

geral, não permitindo que o indivíduo possa ser responsável pela evolução da sua 

própria carreira.  

Este estudo parece mostrar que há, de facto, um desfasamento entre os modelos 

conceptuais de carreira culturalmente predominantes e a realidade profissional dos 

indivíduos desta organização, e muito possivelmente de outras similares. É claro 

também que os indivíduos, para gerir e desenvolver a sua carreira eficazmente 

necessitam de um contexto de suporte, através da difusão de práticas de recursos 

humanos consistentes. Aliás, Yarnall (1998) enumera um conjunto de benefícios 
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organizacionais que podem ser derivados da compreensão das orientações de carreira, e 

que são corroborados pelos resultados obtidos neste estudo. Entre os mais evidentes 

incluem-se: (1) a possibilidade de oferecer oportunidades de desenvolvimento 

profissional que sejam congruentes com a orientação de carreira de um indivíduo; (2) a 

concepção e desenho de sistemas de recompensa e de promoção adequados ao 

indivíduo; (3) uma maior compreensão por parte dos gestores dos aspectos que guiam a 

satisfação interna em termos de carreira; (4) uma forma de compreender a cultura de 

carreira dominante na organização. Todos estes são benefícios que irão perdurar na 

organização muito para além da duração do período de emprego do indivíduo. 

Do ponto de vista do design experimental e processo metodológico adoptados, 

podem ser apontadas algumas limitações ao presente trabalho. Em primeiro lugar, pode 

ser posta em causa a utilização de um instrumento que mede a satisfação e o clima 

organizacional para inferir pressupostos de gestão e desenvolvimento de carreira numa 

determinada organização. Poderá uma investigação sobre satisfação e clima dar-nos 

toda esta informação tendo em conta que a satisfação é apenas um critério subjectivo? 

Pegando nas palavras de Arnold & Cohen (2008), “o contributo das influências 

culturais/sociais no conceito de carreira influencia aquilo que é considerado objectivo e 

subjectivo”, e até “as promoções, aumentos de salário, etc. (critérios objectivos), são, 

pelos menos parcialmente, um produto da subjectividade”. Deste modo, a (in)satisfação 

pode ser um bom preditor do sucesso dentro da organização, que por sua vez é 

condicionado pela forma como o indivíduo e a organização colaboram entre si para 

obter o melhor desempenho. 

Por outro lado, uma vez que as diferenças encontradas entre as escalas do 

questionário e entre os seus itens não variam substancialmente entre si e os resultados se 

mantêm próximos do ponto médio, é com algumas reservas que se retiram conclusões a 

partir desses dados. Seria necessário um refinamento dessas diferenças para uma maior 

segurança na interpretação dos resultados. 

 

Importa salientar que a carreira é singular, quer do ponto de vista do indivíduo, quer 

do ponto de vista da chamada “carreira organizacional” (cada um com as suas 

características nada estandardizadas), e mais ainda, do ponto de vista da interacção entre 

ambas. No entanto, é preciso diferenciar aquilo que são os conteúdos dos processos: o 

conteúdo é uno; por sua vez, a forma como se chega aos resultados deverá apresentar 

uma série de soluções bem documentadas, analisadas e validadas, pois essas deverão ser 
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estandardizadas. Assim, a exploração experimental dever-se-á focar sobretudo em 

designs longitudinais bem definidos.  

Naquilo que se refere a passos teóricos seguintes, considera-se que deve ser feito um 

esforço no sentido de terminar com o carácter “taylorista” das carreiras actuais – não há 

um padrão de carreira universal apropriado a todos indivíduos ou que possa ser aplicado 

indistintamente e de forma uniforme, pelo que os modelos de carreira devem abandonar 

o carácter homogéneo e universalista que as tem caracterizado, e serem pensados numa 

lógica individualista e personalizada às circunstâncias de vida cada um. Ou seja, os 

modelos de carreira devem, assumir uma focalização mais relacional (os vários papéis 

que estão para além do foro profissional), e uma natureza mais pluralista. 

A organização deve passar a ser vista enquanto facilitador de ferramentas que 

potenciarão os recursos pessoais tendo em vista o desenvolvimento. Se não houver 

organização não há carreira? A resposta é não, pois ela é própria do indivíduo, mas 

qualquer um destes processos evolutivos está inserido num determinado contexto, e 

quanto mais esse contexto apoiar o colaborador, mais fácil deverá ser a sua adaptação, e 

maior será o retorno para ambas as partes. A responsabilidade do desenvolvimento e da 

gestão de carreiras torna-se, então, necessariamente partilhada (Duarte, 2006). 

 

O estado da arte que nos rodeia é, assim, peremptório: o mundo está diferente; 

unidos, há muito pouco que não se possa fazer numa ampla escala de empreendimentos 

cooperativos. Divididos, dificilmente se enfrentam poderosos desafios. Assim, que não 

se pergunte o que o indivíduo pode fazer pela organização, mas o que juntos podem 

fazer pelo desenvolvimento sustentado da carreira. 
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Anexo I 
 

Lista de causas de insatisfação apontadas pelos colaboradores, obtidas durante a fase de entrevistas e 

focus group através do método de análise de conteúdos.  

Grupo Causa (categoria) Factores Associados Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Comunicação   99 34,4 

 Comunicação  Comunicação pouco eficaz (falta de clareza, 
transparência, sem ser em tempo útil, falta de 
informação importante, deturpação, repetição de 
erros, pouco sincera e frontal, diminuição da 
comunicação informal entre chefias e 
colaboradores, excesso de reuniões improdutivas 
e entediantes) 

42 14,6 

 União Falta de união (destruição do sentimento de 
família, fim da entreajuda, conflitos, não 
caminha tudo no mesmo sentido, cada um por si, 
dificuldade de trabalho em equipa, ausência de 
cooperação entre departamentos, culpabilização 
uns dos outros e espera do erro dos outros 
departamentos) 

18 6,3 

 Responsabilidades Indefinição de responsabilidades (inobediência a 
limites funcionais, sobreposição de tarefas, 
excesso de poder, interferências cruzadas, falta 
de disciplina interna) 

16 5,6 

 Feedback Focalização no feedback negativo 
(culpabilização, empurrar de responsabilidades, 
enfoque no culpado e não no problema, punição) 

12 4,2 

 Conhecimento das 
outras áreas da 
fábrica 

Falta de conhecimento das outras áreas da 
fábrica (o que fazem, quais as suas dificuldades), 
Percepção de afastamento e inferioridade à casa-
mãe 

4 1,4 

 Aculturação Choque cultural, estereótipos negativos 
(Direcção) 

4 1,4 

 Clima de suspeição Clima de suspeição pelo recurso a sub-
empreiteiros (sentimento de que a qualquer hora 
podem ser substituídos, de que alguém anda a 
ganhar às suas custas). 

2 0,7 

 Foco Inexistência de orientação para o cliente 1 0,3 

Empowerment / 

Liderança 

 
 54 18,8 

 Responsabilização Desconfiança, clima de receio, oscilação nos 
contactos, centralização e desresponsabilização, 
excesso de tempo passado em reuniões, ameaças 
de despedimento, perda de autonomia, perda de 
autonomia da fábrica em relação a Alfragide, 
permissividade de direcção relativamente às 
primeiras linhas 

27 9,4 

 Exigência Maior exigência para com os colaboradores 
(pressão, sobrecarga, exposição ao cliente, 
menor protecção da equipa, instigar de 
competição pela Direcção). 

15 5,2 

 Participação Direcção com liderança autoritária (rigidez de 
opiniões, resistência a ideias novas, intolerância 
às opiniões divergentes, tomada de decisão não 
participativa) 

8 2,8 
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 Tomada de decisão Dificuldades 4 1,4 

Políticas de Recursos 

Humanos 

 
 88 30,5 

 Reconhecimento Desrespeito/desvalorização dos recursos 
humanos, obsessão financeira, falta de 
reconhecimento, discriminação de colaboradores 
(temporários, contratados, operários, escritório, 
inseridos na estrutura e pertencentes ao 
armazém), clivagem entre Direcção e Chefias 

29 10,1 

 Remuneração  Remuneração (baixa remuneração, gastos 
desnecessários, ausência de aumentos, atribuição 
por preferências, chefias exibem sinais exteriores 
de riqueza, perda de regalias das pessoas mais 
antigas, horas extraordinárias não 
remuneradas/cortadas) 

20 6,9 

 Formação Falta de formação (ausência, mau desenho, leva 
a erros e atrasos, falta de know-how) 

12 4,2 

 Postos de Trabalho Existência de muitos temporários. Há postos de 
trabalho a mais, cuja falta não se nota. Falta de 
trabalho (ausência, atribuição a outrém). 

9 3,1 

 Sistema de Incentivos Sistema de incentivos (falta de transparência, 
justiça, de acordo com preferências, não 
equitativo, não associado ao desempenho) 

8 2,8 

 Integração Integração das pessoas novas (sem 
acompanhamento, sem serem apresentadas)  

4 1,4 

 Rotatividade Elevada rotatividade (dos trabalhadores, dos 
Directores e suas ideias) 

3 1,0 

 Carreira Ausência de perspectivas de carreira (opção por 
recurso a pessoas externas, limite estrutural) 

2 0,7 

 Colaboradores Falta de pessoas 1 0,3 

Outros   47 16,3 

 Estratégia  Estratégias pouco coerentes e pouco clara 
(Direcção e Chefias, desconhecimento 
prescritivo, má gestão da mudança, 
desconhecimento do mercado). 

14 4,9 

 Processos/Procedime
ntos  

Desorganização dos processos/ procedimentos 
(controlo excessivo sem valor acrescentado, 
improviso, sem perspectiva de melhoria 
contínua, não optimizados, ineficazes, mudanças 
contínuas, deficiente interligação departamental). 

9 3,1 

 Materiais e condições Falta de meios, material e condições 
(ferramentas, stocks, maquinaria ultrapassada, 
alimentação, segurança, higiene, vestuário, 
desorganização e desinformação relativa ao 
material) 

9 3,1 

 Departamento de 
Vendas 

Excesso de poder, sobrevalorização da área 6 2,1 

 Implicação Falta de implicação/envolvimento dos 
colaboradores 

4 1,4 

 Secção de Pessoal Recursos Humanos ineficazes, insensíveis (não 
falam a ninguém, não esclarecem dúvidas). 

2 0,7 

 Departamento de 
Qualidade 

Inoperância da Qualidade (devia controlar os 
materiais à entrada e comunicar os problemas 
antes de seguir o processo, falta de autoridade 
perante a Engenharia). 

2 0,7 

 Departamento de 
Logística 

Fragmentação da Logística. 1 0,3 
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.  
Anexo II 

 

 
Correspondência dos itens entre as duas versões do Questionário de Pesquisa de Causas do Clima 

Organizacional. 
 

Versão Colaboradores Versão Chefias 1ª 
Linha 

1 1 
2 Sem correspondência 

3 3 
4 29 
5 22 
6 7 
7 28 
8 23 
9 31 

10 10 
11 18 
12 4 
13 32 
14 15 
15 13 
16 14 
17 17 
18 16 
19 2 
20 25 
21 19 
22 21 
23 12 
24 20 
25 27 
26 6 
27 26 
28 30 
29 8 

Sem correspondência 5 
Sem correspondência 9 
Sem correspondência 11 
Sem correspondência 24 

 

 


