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Capítulo 2 

- A importância estratégica dos recursos humanos e da sua gestão -  

2.1. Introdução 

Neste capítulo, é analisada a problemática da Gestão de Recursos Humanos (GRH). 

Para além de uma breve resenha histórica acerca do aparecimento deste movimento que 

ganhou corpo nos anos 80, são abordadas as principais linhas de pensamento e investigação 

que se têm desenvolvido desde então. É também revisto o rol de críticas de que a GRH, nas 

suas várias vertentes e acepções, tem sido alvo, desde as de cariz ideológico até às de natureza 

mais científico-metodológica.  

2.2. O surgimento da Gestão de Recursos Humanos

 

A expressão recursos humanos no âmbito da gestão não é recente. Storey (1989) 

refere que Drucker já falava dos recursos humanos como activo organizacional nos anos 50. 

Nos anos 60, o conceito era desenvolvido por outros autores como Schultz e Becker (Hendry 

& Pettigrew, 1990). Segundo outros autores (ex: Boxall, 1993), Miles (1999) terá cunhado o 

termo ao apresentar o modelo dos recursos humanos , dizendo que embora ainda não 

totalmente desenvolvido, emerge dos escritos de McGregor, Likert e Haire , e representa um 

afastamento dramático dos tradicionais conceitos de gestão ao ancorar-se na ideia de que as 

pessoas oferecem à organização não só competências e energia mas sobretudo uma habilidade 

criativa e uma capacidade de comportamento responsável, auto-dirigido e auto-controlado. O 

autor contrasta-o com o modelo das relações humanas , que declara procurar apenas a 

aquiescência com a autoridade da gestão, mas conclui que, face às baixas expectativas dos 

gestores em relação à capacidade de auto-direcção e auto-controlo dos seus subordinados, o 

modelo dos recursos humanos terá poucas hipóteses de algum dia conseguir aceitação como 

um guia dos relacionamentos entre os gestores e os seus subordinados. 

Nos anos 70, a expressão fazia já parte do vocabulário nos meios académicos britânicos 

(Hendry & Pettigrew, 1990), mas é nos anos 80 que a GRH emerge nos Estados Unidos como 

uma alternativa à tradicional gestão do pessoal, não só nas propostas dos académicos (por 

exemplo Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1999; Tichy, Fombrun & Devanna, 

1982), como no discurso de gestores e consultores (Peters & Waterman, 1987; Armstrong, 

1987; Walton, 1985) e na prática de algumas grandes empresas (Foulkes, 1980; Peters & 
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Waterman, 1987; Walton, 1985; Kochan & Capelli, 1984). A literatura costuma apontar dois 

textos de referência para o nascimento da GRH (Boxall, 1993), que emanam de duas 

conhecidas Business Schools americanas: o texto de Tichy, Fombrun e Devanna publicado em 

1982 na Sloan Management Review, intitulado Strategic human resource management 

(título que também seria dado ao livro dos mesmos autores publicado em 1984), da Michigan 

Business School; e o livro, também de 1984, Managing Human Assets de Beer, Spector, 

Lawrence, Mills & Walton (1999) da Harvard Business School.  

2.2.1. Contribuição dos primeiros modelos teóricos 

Quanto à contribuição da Escola de Michigan, Tichy, Fombrun & Devanna (1982: 55) 

vêm a GRH como uma ferramenta complementar de gestão que pode ser usada para facilitar 

a implementação de estratégias , tomando como pano de fundo o estado de recessão 

económica que se vivia nesse início dos anos 80, e a crescente complexidade e ritmo de 

mudança enfrentado pelas organizações. O modelo apresentado por estes autores representa o 

sistema de GRH, que consiste num ciclo sequencial de quatro componentes (Figura 2.1) 

 

a 

selecção, a avaliação, a recompensa e o desenvolvimento 

 

que giram em torno do 

desempenho desejado. O argumento principal desta proposta, que inspirou todo um conjunto 

de investigadores a desenvolver a área da Gestão Estratégica de Recursos Humanos, é que 

aquelas componentes devem ser postas em prática de acordo com os objectivos estratégicos 

da organização e de forma a 

garantir o sucesso das estratégias 

organizacionais. Este alinhamento 

entre o sistema de GRH e a 

estratégia global do negócio foi 

mais tarde designado por Baird & 

Meshoulam (1988) de integração 

externa (external fit) e por Delery 

& Doty (1996) de integração 

vertical (vertical fit).   

       

Figura 2.1: Gestão Estratégica e Pressões do Ambiente (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982)   
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Mills & Walton (1999) da escola de Harvard. Este modelo (Figura 2.2), bastante mais 

complexo e sofisticado que o de Michigan, leva em conta uma multiplicidade de interesses 

(dos accionistas, da gestão, dos trabalhadores, do Governo, da comunidade e dos sindicatos) e 

de factores situacionais (por exemplo, as características da mão-de-obra, a filosofia da gestão, 

a estratégia do negócio...) que influenciam as políticas de GRH. Essas políticas de GRH 

influenciam, por sua vez, um conjunto de resultados de GRH, que conduzem finalmente a 

determinadas consequências procuradas a longo-prazo. Boxall (1993) qualifica este trabalho 

de intelectualmente significativo e diz representar um avanço importante em relação aos 

textos da tradicional pestão do pessoal. Efectivamente, e ao contrário de Devanna, Fombrun e 

Tichy, que consideram o seu modelo uma ferramenta de gestão (Tichy, Fombrun & 

Devanna, 1982: 55) e se centram sobretudo na forma do sistema de GRH e no seu 

alinhamento com a estratégia da organização, os investigadores de Harvard detalham 

consideravelmente o conteúdo da GRH, efectuando claros juízos de valor e assumindo a sua 

proposta como uma forma de pensar, não uma ferramenta mecanicista de análise (Beer, 

Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1999: 51).  

Figura 2.2: Mapa do Território da GRH (Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1999)  

As consequências de longo prazo que o sistema de GRH deve procurar incluem o bem-
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estar dos indivíduos e da sociedade, a par da eficácia organizacional. E a forma de as alcançar 

passa por elevados níveis de empenhamento e de competência dos empregados, da eficácia de 

custos, e da congruência entre os interesses das várias partes. As políticas de GRH que podem 

produzir estes resultados traduzem-se em escolhas relativamente à influência dos empregados, 

aos fluxos de recursos humanos, aos sistemas de recompensa, e aos sistemas de trabalho. Os 

autores consideram que se deve analisar as repercussões que cada uma destas escolhas pode 

ter nas demais políticas de GRH, e procurar obter um ajustamento (fit) entre elas. Esta noção 

seria mais tarde apelidada de integração interna (internal fit) por Baird & Meshoulam 

(1988) ou de integração horizontal (horizontal fit) por Delery & Doty (1996).  

2.2.2. Factores propícios ao germinar da GRH 

Apesar das ideias avançadas pelo movimento da GRH não serem completamente 

novas, é na década de 80 que encontram terreno fértil para se implantarem com sucesso, pelo 

menos no discurso da gestão. Hendry & Pettigrew (1990) acham mesmo que o que distingue o 

surgimento da GRH de outros movimentos com que partilha os valores principais, como o 

Organizational Development (desenvolvimento organizacional) e a Quality of Working Life 

(qualidade de vida no trabalho), é o contexto em que emerge: os Estados Unidos da América 

do início dos anos 80, em plena recessão económica e debatendo-se com a recente mas forte 

concorrência Japonesa, que propiciava o desenvolvimento e a aceitação de novos padrões de 

organização, sobretudo os que não se baseavam apenas no controlo de custos, mas sim na 

qualidade e noutros factores intangíveis (Hendry & Pettigrew, 1990). 

A literatura apresenta todo um conjunto de factores que se conjugaram nos anos 80 nos 

Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha (Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; 

Legge, 1995a) e em outros países da Europa (Hakim, 1990; Treu, 1992; Gunnigle, Brewster 

& Morley, 1994; Paauwe, 1996), que contribuíram para o surgimento e avanço da GRH como 

alternativa viável à tradicional gestão do pessoal. 

A crescente competitividade dos mercados, principalmente a nível internacional, é um 

dos factores mais frequentemente apontados. O contexto cada vez mais global, menos 

regulamentado e mais liberalizado, e onde reina a volatilidade, a imprevisibilidade e a 

incerteza (Hendry & Pettigrew, 1990; Schuler, 1990; Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995a) 

leva as empresas a procurarem novas formas de conseguir vantagens competitivas (Guest, 

1987; Dyer & Reeves, 1995). O ritmo de inovação na indústria, com inerentes aumentos da 

complexidade e da mudança do ambiente externo, impõe melhorias na produtividade numa 

altura em que se assiste antes ao seu decréscimo relativo, especialmente face à ameaça 

japonesa (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982; Blyton & Turnbull, 1992; Sisson, 1994; Legge, 
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1995a). A recessão económica que se vivia nos anos 80 agravava esta necessidade e obrigava 

a cortar custos de todas as formas, incluindo a redução drástica do pessoal em muitas 

empresas, reforçando a necessidade de conseguir o melhor dos colaboradores que 

permaneciam (Blyton & Morris, 1992). Isto numa altura em que o preço deixa de ser o factor 

de competição mais importante, dando lugar, primeiro à qualidade e, progressivamente, ao 

serviço, à inovação, à rapidez na resposta e à capacidade de personalização (customisation) 

dos produtos (Sisson, 1994; Dyer & Reeves, 1995; Becker & Gerhart, 1996). 

O grande desenvolvimento das novas tecnologias de informação que se faz sentir desde 

então é um aspecto marcante na forma como têm evoluído os próprios mercados. A aplicação 

da tecnologia dos computadores aos processos produtivos e à actividade económica em geral 

trouxe mudanças significativas a nível dos mercados, das organizações e da comunicação 

(Rothwell, 1995). Se por um lado isto tornou possível grandes melhorias nos processos de 

produção, nos produtos e nos serviços, por outro assistiu-se ao progressivo encurtamento do 

ciclo de vida dos produtos (Reilly, 1998), ao aumento da complexidade dos mercados e à 

aceleração da actividade económica (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982). O impacto das 

inovações tecnológicas na comunicação, facilitando e acelerando-a, intensificou a 

competitividade ao acentuar a internacionalização e globalização dos mercados (Sisson, 1994; 

Legge, 1995a). Por outro lado, as novas tecnologias abriram uma janela de oportunidade 

(Hendry & Pettigrew, 1990: 18) na forma e conteúdo do trabalho (Blyton & Morris, 1992), 

alterando a sua própria natureza (Guest, 1987), e trazendo novas exigências em termos das 

competências da força de trabalho (Atkinson, 1987; Schuler, 1990; Gallie, Felstead & Green, 

2001). 

Os exemplos de sucesso vindos quer da gestão japonesa quer de empresas americanas 

que cultivavam a excelência, como aquelas descritas por Peters e Waterman (Guest, 1987; 

Hendry & Pettigrew, 1990; Blyton & Turnbull, 1992; Sisson, 1994) e outras (Kochan & 

Capelli, 1984; Walton, 1985; Storey, 1989), punham em grande destaque a importância da 

qualidade das pessoas e da GRH para esse sucesso, enaltecendo os benefícios de culturas 

organizacionais fortes e de empregados empenhados. Por outro lado, a tradicional gestão do 

pessoal mostrava-se incapaz de exercer a influência suficiente para promover os benefícios de 

uma gestão mais eficaz das pessoas (Guest, 1987) e de demonstrar a sua contribuição para o 

negócio (Beaumont, 1992). 

A própria constituição da força de trabalho encontrava-se em mudança. Sendo a 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada mais limitada (Schuler, 1990; Sisson, 1994), 

crescia a participação na força de trabalho de mulheres e de grupos minoritários, como 

deficientes e idosos, que aceitavam esquemas de emprego alternativos e mais flexíveis 
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(Blyton & Morris, 1992; Emmot & Hutchinson, 1998). A feminização e o envelhecimento da 

população activa resultavam num ambiente menos hostil do que uma força de trabalho 

constituída por homens jovens e organizados em sindicatos. Os níveis de desemprego 

relativamente elevados também encorajavam a conformidade dos empregados com as 

iniciativas da gestão e enfraqueciam a capacidade de resistência dos sindicatos (Legge, 

1995a). Por outro lado, uma força de trabalho com níveis crescentes de instrução era também 

mais exigente quanto às condições de trabalho (Guest, 1987; Sisson, 1994) e menos tolerante 

em relação aos tradicionais modelos baseados no controlo (Walton, 1985). 

O enfraquecimento do movimento sindical e dos níveis de sindicalização da força de 

trabalho permitiam um relacionamento com os trabalhadores mais directo e individualizado, e 

um menor recurso às negociações colectivas (Guest, 1987; Blyton & Morris, 1992; Gallie, 

Felstead & Green, 2001). Por outro lado, e de acordo com J. Clark (1993a), o facto das 

relações laborais terem deixado de ser um problema tão premente para as organizações nos 

anos 80 permitiu aos gestores de pessoal começar a alterar a orientação da sua actividade. O 

sucesso de práticas inovadoras, baseadas na psicologia e orientadas para o indivíduo, em 

empresas livres de sindicatos, também contribuiu para a busca de modelos alternativos às 

relações industriais na tentativa de substituir ou ultrapassar os sindicatos no relacionamento 

com os trabalhadores (Foulkes, 1980; Kochan & Capelli, 1984). Neste sentido, a GRH 

apresentava-se como uma forma de reafirmação da prerrogativa da gestão (Storey, 1994), com 

uma clara filosofia de práticas interrelacionadas cujo objectivo era libertar a actividade de 

gestão (Storey, 1989). 

Tudo isto era favorecido pelo clima político de direita dominante nos anos 80 (Kerfoot 

& Knights, 1992; Rose, 1994; Legge, 1995b; Ezzamel, Lilley, Wilkinson & Willmott, 1996), 

pelo menos nos Estados Unidos com Reagan e na Grã-Bretanha com Thatcher. Os seus 

governos promoviam a intensificação da concorrência do mercado livre através da 

desregulamentação e liberalização dos mercados, e incentivavam o individualismo 

empreendedor (Guest, 1987; Keenoy & Anthony, 1992; Legge, 1995b). 

Todos estes factores terão contribuído para que as ideias propostas pela emergente 

GRH, e que não eram necessariamente novas em termos teóricos e entre os académicos, 

tivessem eco aos níveis mais elevados da administração das empresas e, assim, repercussão na 

sua forma de encarar e gerir a contribuição das pessoas nas organizações. De facto, para 

Storey (1989), a diferença nos anos 80 não foi tanto a mensagem em si, mas o facto de ela ser 

recebida mais seriamente. Fowler (1987, citado por Legge, 1995b), por seu lado, diz que a 

novidade não foi no que estava a ser dito, mas em quem o estava a dizer, reflectindo a 

descoberta da gestão de pessoal por parte de gestores de topo com orientações estratégicas 
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(Legge, 1995b).  

2.2.3. A demarcação da gestão do pessoal 

A reacção aos primeiros textos americanos, optimistas e largamente prescriptivos, não 

se fez tardar, principalmente na Europa. Ainda nos anos 80, sobretudo na Grã-Bretanha, 

começaram a surgir as primeiras posições críticas que, entre outras, questionavam a novidade 

da emergente GRH em relação à já estabelecida gestão do pessoal (GP). A GRH era posta em 

causa não só a nível dos modelos formais (Legge, 1989), como sobretudo em relação à sua 

efectiva prática nas empresas (Torrington, 1989; J. Clark, 1993a). Os mais cépticos diziam 

que a alegada adopção da GRH não passava de um renomear dos velhos departamentos de 

pessoal, das cadeiras nas Universidades ou dos manuais da disciplina, sendo o respectivo 

conteúdo o mesmo de sempre. A GRH não passaria, pois, das roupas novas do imperador 

(Armstrong, 1987) ou de vinho velho em garrafas novas (Legge, 1995b: 36). 

Isto terá decerto contribuído para que as subsequentes tentativas de definição e 

afirmação da GRH se fizessem em grande medida por contraste com a GP. Identificar os 

aspectos inovadores da GRH e os pontos em que se distinguia da GP passou a ser uma 

preocupação de muitos investigadores, variando a forma mais ou menos extensiva e detalhada 

com que o faziam. De resto, este tipo de tentativa de afirmação por contraste com as 

abordagens anteriormente dominantes é comum no desenvolvimento de qualquer nova área 

disciplinar (Clark, Mabey & Skinner, 1998). 

O texto de Walton (1985), em que o autor descreve e compara duas estratégias 

diferentes de lidar com a força-de-trabalho, é sem dúvida uma das mais importantes fontes de 

inspiração, não só para os modelos de GRH, como para a ideia de contrastar a GRH com a 

GP. A estratégia do controlo é caracterizada por aspectos que outros autores conotam com a 

tradicional GP, e que se encaixam numa organização tayloriana do trabalho. Nesta 

abordagem, as funções são concebidas de forma a simplificar e fragmentar o trabalho, 

separando o fazer e o pensar; a definição da função é fixa; os padrões de desempenho definem 

o mínimo, e procura-se acima de tudo a estabilidade; as estruturas tendem a ser bastante 

hierarquizadas; a coordenação e o controlo baseiam-se em regras e procedimentos; a 

contribuição permitida aos empregados é limitada; a informação distribuída é a estritamente 

necessária; as relações laborais são adversariais. Em marcado contraste é apresentada a 

estratégia baseada no empenhamento que, embora o autor nunca recorra à expressão 

gestão de recursos humanos no referido artigo, tem vindo desde então a ser tomada de 

forma generalizada como seu protótipo. A estratégia do empenhamento , que Walton vê 

adoptada por algumas empresas exemplares desde o início dos anos 70, é caracterizada pela 
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redução dos níveis hierárquicos com o aumento do leque de subordinados dos gestores e pela 

integração nos níveis hierárquicos mais baixos de tarefas relacionadas com a qualidade e com 

a produção, abrindo novas oportunidades de carreira para os trabalhadores que, com maior 

responsabilidade e flexibilidade, passam a ser também gestores. É usada a rotação de funções 

como forma de desenvolvimento pessoal e de melhorar o conhecimento organizacional, e as 

equipas passam a ser unidades mais importantes para a avaliação do desempenho. As 

expectativas de desempenho são elevadas, enfatizando a melhoria contínua e reflectindo as 

exigências do mercado. O sucesso obtido pelo grupo é mais relevante que a avaliação do 

desempenho individual para a compensação, crescendo as preocupações com questões de 

equidade com esquemas como a distribuição de lucros e de acções. A garantia de segurança 

no emprego faz parte integrante desta estratégia, e pode passar pela prioridade na formação e 

reconversão que facilitem a adaptação a novas funções. O autor fala pouco explicitamente em 

relação à importância da comunicação, mas relata como numa das empresas se passou a 

informar os trabalhadores acerca do negócio e a fomentar a participação, e fala da necessidade 

de assegurar meios de os trabalhadores serem ouvidos em questões como métodos de 

produção, resolução de problemas e políticas e práticas de recursos humanos. Estes princípios 

tomam frequentemente corpo numa declaração escrita e publicada. 

Outras tentativas de descrever a GRH pela sua demarcação face à GP proliferaram. 

Mahoney & Deckop (1986), por seu lado, vêem a GRH e a GP (que designam por 

Administração do Pessoal, para maior contraste), não como abordagens opostas ou 

antagónicas, mas sim como duas fases da evolução de um mesmo campo de estudo e actuação 

relacionado com a gestão dos trabalhadores e da relação de emprego. Assim, a GRH aborda as 

mesmas questões tratadas pela GP, mas de forma mais abrangente e alargada, constituindo o 

resultado da evolução da GP em seis áreas específicas, cujas mudanças mais significativas 

são: (1) o desenvolvimento do planeamento de recursos humanos, da simples previsão de 

necessidades de pessoal para uma perspectiva mais inclusiva e estratégica que procura 

ligações com a estratégia organizacional; (2) o alargamento do âmbito restrito da negociação 

colectiva e das relações laborais para a uma consideração mais abrangente da influência dos 

trabalhadores através de uma gestão mais participativa; (3) a sucessiva substituição do 

conceito do moral (morale) pelo de clima organizacional, e deste pelo de cultura 

organizacional, representando uma evolução tanto em termos conceptuais como 

metodológicos (ao passar-se de conceitos baseados no grupo, mas avaliados por medidas ao 

nível do indivíduo, para uma avaliação verdadeiramente grupal); (4) a evolução do conceito 

de função (job) individual no sentido de se tornar menos fixo e bem definido, e o crescimento 

da importância do trabalho em grupo; (5) a substituição de uma perspectiva baseada na 
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resolução de problemas, para os quais as actividades ou práticas de GP eram soluções 

(avaliadas pela sua capacidade de resolver esses problemas), por uma perspectiva orientada 

para a contribuição para a eficácia organizacional (incluindo a produtividade e o desempenho 

financeiro), tornando-se esse o móbil, e o termo de avaliação, das actividade e práticas da 

GRH; (6) o alargamento da preocupação com a mera formação profissional dos trabalhadores 

(relativa às competências específicas para a função), para uma preocupação com o 

desenvolvimento pleno das suas capacidades, o que inclui, mas ultrapassa largamente, o 

âmbito da formação profissional (incluindo também a gestão de carreiras e aconselhamento 

relativo a questões como o stress ou a toxicodependência, uma vez que afectam o potencial 

desenvolvimento dos trabalhadores). 

A primeira aproximação de Guest (1987) a um modelo de GRH também se faz por 

comparação entre os dois estereótipos de GRH e GP, que o autor faz equivaler, 

respectivamente, aos modelos de empenhamento (commitment) e de conformismo 

(compliance). Os principais pontos de contraste são os constantes no quadro 2.1.  

Gestão do Pessoal Gestão de Recursos 

Humanos 

Perspectiva temporal e de 

planeamento 

Curto-prazo 

reactiva 

ad hoc 

marginal 

Longo-prazo 

proactiva 

estratégica 

integrada 

Contrato psicológico Conformismo (compliance) Empenhamento 

Sistema de controlo Controlos externos Auto-controlo 

Perspectiva de relações 

laborais 

Pluralista 

colectiva 

baixa confiança 

Unitarista 

individual 

elevada confiança 

Estruturas/sistemas 

preferidos 

Burocráticos/mecanicistas 

centralizados 

papéis formais definidos 

Orgânicos 

devolved 

papéis flexíveis 

Papéis Especialista/profissional Largamente integrado na 

gestão de linha 

Critérios de avaliação Minimização de custos Maximização da utilização 

(contabilização dos activos 

humanos) 

Quadro 2.1: Estereótipos da gestão do pessoal e da gestão de recursos humanos (Guest, 1987)  

Destaca-se logo em primeiro lugar o pendor proactivo, estratégico e integrado da GRH 

por oposição ao carácter reactivo, marginal e ad hoc da GP. Por outro lado, a GRH destaca-se 
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do modelo mais burocrático da GP, assumindo-se como um sistema baseado num clima de 

elevada confiança assente no empenhamento, a ditar uma estrutura orgânica de papéis 

flexíveis, em que o controlo é auto-exercido. Enquanto a GP procura acima de tudo minimizar 

os custos com o pessoal, a GRH visa maximizar a contribuição dos indivíduos, pelo que fica 

ao cargo dos supervisores directos e não de um departamento profissional desligado das 

operações diárias. Finalmente, Guest (1987) será dos primeiros autores a contrastar 

claramente o pendor unitarista e individualista da GRH com o pluralismo colectivista da GP. 

Para Storey (1989), a GRH distingue-se claramente da GP. Para este autor, a gestão de 

recursos humanos aparece então conotada com uma abordagem radicalmente diferente à 

gestão das pessoas no trabalho, abrangendo de igual forma trabalhadores manuais, 

administrativos (staff) e de gestão (Storey, 1989: 4). Para ilustrar esta afirmação, Storey 

(1995) apresenta uma extensiva lista de 25 pontos em que a GRH se distingue da GP (Quadro 

2.2). Como o quadro revela, também Storey vê a GRH como uma abordagem unitarista à 

gestão do emprego. 

Apesar da abrangência da lista de Storey, outros autores destacam mais alguns pontos, 

ou detalham mais os já expostos. Torrington (1989) afirma que a GP se dirigia sobretudo aos 

trabalhadores, guiando-se pelas suas atitudes, interesses e reacções. A GRH, por seu lado, 

advém, não das necessidades dos empregados da organização, mas da necessidade da 

organização ter empregados. É, pois, uma actividade com origem na procura e não na oferta 

do trabalho. De tal forma que as necessidades da GRH podem ser satisfeitas, não só por 

empregados, mas também por subcontratações, por consultores, por agências de emprego, etc. 

Por outro lado, Torrington contrasta a orientação da GRH para o planeamento e a estratégia 

com a função de mediação e de resolução de problemas da GP.  

Autores mais cépticos desvalorizam distinções tão marcadas. Alguns, como Keenoy 

(1990), parecem descartar qualquer distinção útil entre a GRH e a GP (Guest, 1991). Legge 

(1995a) identifica mais semelhanças do que diferenças entre a GRH e a GP, atribuindo os 

claros contrastes encontrados por outros à comparação que fazem entre o modelo normativo 

da GRH e o modelo descritivo da GP, em vez de compararem termos equivalentes. Mas a 

autora consegue identificar três pontos de distinção, ainda que mais no significado e ênfase 

do que na substância (op. cit.: 27). Em primeiro lugar, a GP parece ser qualquer coisa 

exercida pelos gestores sobre os subordinados, estando eles próprios excluídos. A GRH, por 

seu lado, dirige-se a todos os trabalhadores, e em especial aos gestores, com uma forte ênfase 

para a formação e desenvolvimento da equipa de gestão . Uma segunda diferença tem a ver 

com o papel da gestão de linha. Enquanto na GP, aos gestores de primeira linha cabe   
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GP ou Relações Laborais (RL) GRH 

Crenças e Pressupostos 

1. Contrato cumprir contratos escritos 

cuidadosamente delineados

 
ir para além dos contrato 

2. Regras regras claras/mutualismo impaciência com as regras 

3. Orientação da gestão procedimentos/controlo da 

consistência 

 
necessidades do negócio/ 

flexibilidade/empenhamento

 
4. Referência comportamental normas/costumes e prática valores/missão 

5. Tarefa da gestão face aos 

trabalhadores 

 

monitorizar nutrir

 

6.  Natureza do relacionamento pluralista unitarista 

7. Conflito institucionalizado desvalorizado 

8. Padronização elevada (questão da paridade) baixa 

Aspectos Estratégicos 

9. Relacionamento-chave trabalhadores-gestão negócio-clientes 

10. Iniciativas soltas integradas 

11. Planeamento organizacional a GP é marginal ao... a GRH é central no... 

12. Rapidez das decisões lenta célere 

13. Papel da gestão transaccional transformacional 

14. Gestores-chave especialistas de Pessoal/RL gestores gerais/de negócio/de linha

 

15. Competências de gestão 

valorizada

 

negociação facilitação 

Alavancas-chave 

16. Foco da intervenção procedimentos de pessoal estratégias abrangentes de cultura, 

estrutura e de pessoal

 

17. Selecção tarefa separada e marginal tarefa integrada e central 

18. Remuneração ligada à avaliação da função, com 

escalões múltiplos e fixos

 

ligada ao desempenho, com 

poucos ou nenhuns escalões

 

19. Condições negociadas separadamente harmonizadas 

20. Gestão laboral contratos colectivos de trabalho tendência para contratos 

individuais

 

21. Relacionamento com os 

delegados sindicais

 

regularizado através de meios e 

formação

 

marginalizado (com algumas 

excepções)

 

22. Comunicação fluxos restritos/indirecta fluxos aumentados/directa 

23. Desenho das funções divisão do trabalho trabalho em equipa 

24. Gestão do conflito alcance de tréguas temporárias gestão do clima e da cultura 

25. Formação e desenvolvimento acesso controlado aos cursos organizações que aprendem 

Quadro 2.2: A lista de 25 itens (Storey, 1995)  

implementar as políticas e práticas de pessoal como mais uma das suas incumbências, a GRH 

atribui à gestão de linha um papel proactivo na gestão das pessoas, tal como na gestão dos 

demais recursos, uma vez que a GRH é vista como uma responsabilidade de negócio, com 

implicações claras na qualidade dos produtos e serviços. Finalmente, a mais importante e 

distintiva novidade da GRH parece ser a ênfase na gestão da cultura organizacional como uma 
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actividade central da gestão de topo (Legge, 1995a).  

2.3. A dimensão estratégica da GRH  

Efectivamente, para alguns autores, a distinção essencial (senão a única) da GRH em 

relação às propostas anteriores, pelo menos a nível teórico, reside no carácter estratégico de 

que se reveste (Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; McKinlay & Starkey, 1992; Storey, 

1992; Legge, 1995b; Wood, 1995). No entanto, o conceito da integração estratégica da GRH 

não deixa de ser também um dos seus aspectos mais problemáticos. Várias são as questões 

levantadas na literatura. A mais frequente tem a ver com a dificuldade em encontrar sinais de 

um qualquer tipo de integração estratégica na prática. Mas os debates mais acesos colocam-se 

ao nível teórico. 

Uma das questões que permanece actual após vários anos de discussão prende-se com o 

conceito de integração estratégica, que pressupõe duas vertentes. Para além do alinhamento 

entre a estratégia de GRH e a estratégia global do negócio, as diversas políticas e práticas que 

compõem o sistema de GRH devem ser compatíveis e consistentes entre si, apoiando-se 

mutuamente (Guest, 1989a; Ogbonna, 1992; Huselid, 1995; Legge, 1995b). Esta dupla 

acepção do carácter estratégico da GRH tem sido referido na literatura como, 

respectivamente, integração externa e integração interna (Baird & Meshoulam, 1988; 

Huselid, 1995; Legge, 1995b). Alternativamente, as expressões integração vertical  e 

integração horizontal são utilizadas (Delery & Doty, 1996). 

Alguns autores identificam uma incompatibilidade entre as duas vertentes da integração 

estratégica da GRH (Legge, 1989 e 1995b; Blyton & Turnbull, 1992; Sisson, 1995). A noção 

de integração interna reforça a necessidade da compatibilidade e consonância entre as várias 

políticas e práticas de GRH, de modo a apoiarem-se mutuamente. Esta noção de consistência 

interna reflecte-se também na necessidade de instituir o chamado estatuto único (single 

status), que se traduz na harmonização das condições de emprego proporcionadas aos 

trabalhadores no sentido de promover entre eles um espírito de equipa e um clima de 

colaboração, contribuindo para uma cultura forte de valores partilhados (Legge, 1989; Storey, 

1995). Já o conceito de integração externa promove a ideia de que as políticas e práticas de 

GRH devem ser condizentes com a estratégia do negócio, indicando que a diferentes escolhas 

estratégicas devem corresponder diferentes sistemas de GRH. O problema surge, por 

exemplo, quando uma organização segue várias estratégias, porque compete em diferentes 

mercados ou tem diferentes negócios. Em termos de consistência externa, a implicação é de 

que vários sistemas de GRH podem, e devem, ser implementados numa mesma organização 

(Purcell, 1987), contrariando desde logo a premissa da harmonização da GRH. A coexistência 
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de estratégias de GRH diferenciadas na mesma organização, seja em diferentes divisões com 

estratégias de negócio distintas, seja em relação a diferentes níveis hierárquicos (quadros de 

gestão vs. trabalhadores directos), minam o empenhamento na organização dos trabalhadores 

que se apercebem da iniquidade no tratamento diferenciado (Legge, 1989). Por outro lado, o 

ajustamento da GRH à estratégia do mercado pode implicar uma abordagem orientada para a 

minimização de custos. Este tipo de abordagem contradiz a noção de que os trabalhadores são 

recursos chave que devem ser valorizados. E as políticas e práticas de GRH desenvolvidas 

neste sentido, que podem incluir sistemas de recompensa baseados em resultados de curto-

prazo, a minimização dos gastos com a formação ou o recurso recorrente a despedimentos, 

são pouco conducentes ao desenvolvimento do empenhamento, da qualidade ou da 

flexibilidade, mesmo que perfeitamente ajustadas à estratégia do negócio (Legge, 1989; 

Blyton & Morris, 1992; Ogbonna & Whipp, 1999). Assim, o argumento principal é que as 

vertentes externa e interna da integração estratégica da GRH representam duas abordagens 

fundamentalmente diferentes, estando mesmo na base de duas correntes distintas (Boxall, 

1996): uma contingencial, que advoga o ajustamento do sistema de GRH à estratégia do 

negócio, levando em conta o contexto e as circunstâncias da organização; e a outra absolutista 

(Legge, 1995b) ou universalista (Marchington & Grugulis, 2000), que propõe um conjunto 

específico de boas práticas de GRH baseadas no empenhamento, consideradas benéficas 

por si só e, portanto, adequadas a todas as organizações. Recentemente, Purcell (1999) e 

Boxall & Purcell (2000) chamaram a este confronto o debate best-fit/best-practice. 

Para além da problematização sobre a compatibilidade entre estas duas abordagens, o 

mérito e robustez de cada uma delas também são criticados. Uma das questões comuns tem a 

ver com a própria noção de estratégia e com os pressupostos sobre a forma como ela surge, 

assumidos quer pela abordagem contingencial quer pela universalista. Novas formas de 

perspectivar a estratégia têm sido importadas para o campo da GRH. A perspectiva dos 

recursos

 

1, por exemplo, desenvolvida no âmbito da gestão estratégica, tem propiciado novos 

entendimentos sobre a GRH, permitindo eventualmente uma visão mais conciliadora que as 

perspectivas anteriores.  

2.3.1. A proposta contingencial do ajustamento estratégico (best-fit) 

A noção de integração externa, que se refere ao ajustamento entre o sistema de GRH e a 

                                                          

 

1 Optou-se por designar aqui esta abordagem por perspectiva dos recursos . Na literatura anglo-
saxónica, ela é alternativamente referida como resource-based view of the firm (Barney, 1991; 
Boxall, 1996; Paauwe, 1996), resource-based theory (Wright, Smart & McMahan, 1995; Paauwe, 
1996), resource-based perspective (Boxall, 1996) ou resource view of strategy (Purcell, 1999).  
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estratégia de negócio, levou ao desenvolvimento de uma linha de investigação geralmente 

designada por Gestão de Recursos Humanos Estratégica (Strategic Human Resource 

Management, ou SHRM), que veio em grande medida no seguimento das propostas da escola 

de Michigan. Esta abordagem encontra a sua maior expressão nos chamados modelos de 

correspondência, ou matching models (Boxall, 1993; Wood & Albanese, 1995), que tentam 

analisar as implicações comportamentais de se escolher uma determinada estratégia de 

negócio e identificar as práticas de GRH que melhor a reforcem (Snell, 1992; Boxall, 1994). 

Alguns autores falam, por isso, de uma abordagem comportamental (Snell, 1992; Wright & 

McMahan, 1992; Lado & Wilson, 1994; Boxall & Steeneveld, 1999). Esta perspectiva 

comportamental sugere, portanto, que o sistema de GRH deve ser adaptado às diferentes 

estratégias seguidas pela organização, e ajustado ao particular contexto de cada organização, 

constituindo assumidamente uma abordagem contingencial ao estudo da GRH (Legge, 1995b; 

Wood & Albanese, 1995; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997).  

2.3.1.1. Os modelos de correspondência (matching models) 

O ponto de partida dos modelos de correspondência é geralmente a definição da 

estratégia do negócio, e têm sido três os principais tipos de enquadramento adoptados: o ciclo 

de vida organizacional, as estratégias genéricas e os modelos de carteira (Hendry & Pettigrew, 

1990). 

Em relação ao modelo do ciclo de vida organizacional, Baird & Meshoulam (1988) 

argumentam que a eficácia da GRH depende da sua correspondência com o estádio de 

desenvolvimento da organização. À medida que a organização cresce e se desenvolve, os 

programas, práticas e procedimentos de GRH devem também evoluir para acompanhar as 

necessidades da organização. Os autores descrevem a evolução do papel da função de GRH 

ao longo de cinco fases, desde a iniciação , em que se limita a um pequeno número de 

actividades básicas informalmente conduzidas pelos gestores de linha sob a orientação do 

próprio fundador da empresa, até à integração estratégica , em que a GRH é reconhecida 

como responsabilidade de todos, e as implicações a nível dos recursos humanos são 

consideradas nas grandes decisões do negócio (Baird & Meshoulam, 1988). Por seu lado, 

Schuler (1989) e Schuler & Jackson (1989) condensam o ciclo de vida organizacional em 

apenas três fases, mas apresentam propostas mais específicas quanto às políticas de GRH a 

adoptar. Resumidamente, para uma fase inicial de empreendimento e crescimento, sugerem 

práticas de GRH inovadoras, que ofereçam segurança no emprego, elevada participação e 

envolvimento nas decisões organizacionais de indivíduos altamente qualificados e talentosos, 

que se adequem a uma estratégia de criatividade, inovação e desenvolvimento de novos 
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produtos. Na fase da maturidade e potencial declínio, em que a eficiência e eficácia de custos 

se tornam mais importantes e as empresas procuram reduzir custos e melhorar a qualidade, os 

autores defendem que a prioridade passa a ser o desenvolvimento e a manutenção dos 

trabalhadores mais capazes, sendo menos importante o papel da lealdade e da participação 

(Schuler, 1989; Schuler & Jackson, 1989). Finalmente, em fases de recuperação (turnaround), 

a sobrevivência da empresa é a prioridade imediata, levando os autores a admitirem o 

despedimento colectivo como uma estratégia competitiva em si mesma. Se a empresa decidir 

recuperar a sua posição no mercado através da melhoria da qualidade dos produtos, é sugerida 

uma GRH adequada a uma estratégia de qualidade, descrita mais adiante (Schuler, 1989). 

O enquadramento porventura mais usado nos modelos de correspondência será o das 

estratégias genéricas, como as de Porter e as de Miles & Snow. Schuler & Jackson (1987 e 

1989) e Schuler (1989) adaptaram o modelo de Porter para desenvolverem três arquétipos de 

combinações Estratégia Competitiva 

 

Sistema de GRH. Para uma estratégia de inovação , 

estes investigadores defendem que o sistema de GRH deve procurar sobretudo que as pessoas, 

altamente qualificadas, trabalhem de forma diferente (work differently), potenciando a sua 

criatividade através de muita autonomia e pouco controlo. Uma estratégia baseada na 

qualidade requer que as pessoas trabalhem melhor (work smarter), devendo para tal a GRH 

promover o trabalho em equipa, o envolvimento e participação dos trabalhadores, 

proporcionar muita formação e desenvolvimento contínuos, e assegurar o tratamento 

equitativo dos empregados, garantindo-lhes segurança no emprego. Finalmente, no âmbito de 

uma estratégia de minimização de custos , que visa exactamente reduzir o mais possível os 

custos de laboração, o sistema de GRH deve minimizar os custos com a formação, assegurar 

um controlo apertado do desempenho e promover a especialização e a eficiência, fazendo as 

pessoas trabalhar mais arduamente (work harder). Bird & Beechler (1995) sugerem diferentes 

sistemas de GRH para cada uma das estratégias de negócio da tipologia de Miles & Snow, 

propondo uma estratégia de GRH de Acumulação para uma estratégia de negócio do tipo 

Defensivo , uma GRH de Facilitação para a estratégia Analítica e uma GRH de 

Utilização para a estratégia de negócio do tipo Prospectivo . 

Ainda outra opção tem sido a de usar os modelos de carteira (portfolio), como o da 

Boston Consulting Group. Purcell (1987) descreve com algum detalhe os requisitos de cada 

posição estratégica em termos de GRH, e sugere que as diferentes partes da organização 

devem adaptar a sua GRH à categoria estratégica em que se posicionam. 

Para além das estratégias competitivas, outros factores contingenciais, tanto do 

ambiente organizacional externo, como características internas da organização, foram 

identificados como determinando o tipo de GRH praticada. Os factores analisados incluem a 
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dimensão, o sector de actuação, a nacionalidade da propriedade dos capitais e a idade da 

organização, entre outros (Jackson & Schuler, 1995; Jackson, Schuler & Rivero, 1989). 

 
2.3.1.2. Limitações da abordagem contingencial 

A ideia de que as políticas e práticas de GRH de uma organização devem estar em 

consonância com a sua estratégia global é intuitivamente apelativa, e a maioria dos autores 

tem dificuldade em recusá-la liminarmente (Dyer & Reeves, 1995). No entanto, esta 

perspectiva tem sido alvo de muitas críticas, tanto do ponto de vista teórico como em relação 

às tentativas de operacionalização empírica das suas propostas. Em primeiro lugar, as teorias 

estratégicas são acusadas de não especificarem devidamente o processo pelo qual a GRH está 

ligada a um melhor desempenho, e de o definirem de forma muito limitada, em termos 

meramente financeiros (Guest, 1997a). Efectivamente, os estudos da correspondência deixam 

de lado o principal problema de congruência da relação de emprego, que é a necessidade de 

conjugar os interesses do negócio com os interesses dos trabalhadores (Boxall & Steeneveld, 

1999), que não são necessariamente coincidentes (Blyton & Turnbull, 1992; Ezzamel, Lilley, 

Wilkinson, & Willmott, 1996; Paauwe, 1996). Por outro lado, os modelos contingenciais dão 

demasiado relevo a factores externos, raramente controláveis pela organização, 

subvalorizando a capacidade de escolha e influência da gestão (Lengnick-Hall & Lengnick-

Hall, 1988). A relação entre as diversas estratégias funcionais ou operacionais também não é 

tida em conta, prevalecendo a atenção no ajustamento autónomo de cada uma com a estratégia 

do negócio e do mercado (Purcell, 1999). Este tipo de abordagem estratégica pode até levar a 

que os recursos humanos não sejam levados em conta na gestão da empresa, ao concentrar-se 

mais no ajustamento das pessoas à estratégia do que no ajustamento da estratégia às pessoas 

(Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988; Boxal, 1994). Em vez de ser considerada parte do 

processo de tomada de decisão, assumindo um papel realmente estratégico, a GRH não passa 

frequentemente de uma mera derivação da decisão estratégica (Purcell, 1995). Ou seja, de 

acordo com estes autores, não basta um simples alinhamento entre a GRH e a estratégia de 

negócio para que esta se possa considerar estratégica. Há, antes do mais, que garantir que os 

recursos humanos são tidos em linha de conta como uma parte definidora do bom ou mau 

desempenho do negócio. Neste sentido, as decisões mais estratégicas serão a escolha das 

pessoas-chave na organização, como os gestores de topo (Boxall, 1994), e o desenvolvimento 

da cultura organizacional e dos modelos mentais de referência dos gestores que fazem a 

estratégia (Hendy & Pettigrew, 1990). E a verdadeira contingência da estratégia será a de ter 

ou não as pessoas adequadas para a implementar (Wright & McMahan, 1992). 
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De resto, as maiores críticas à abordagem contingencial dizem respeito à própria 

concepção de estratégia, discutida adiante. Um dos problemas prende-se com o pressuposto 

de que a estratégia global da organização, bem como as estratégias funcionais que dela 

derivam, são delineadas de forma racional e intencional (Wright & McMahan, 1992; Boxall, 

1993; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 

1997; Tyson, 1997; Rozhan & Poon, 2000). A clara distinção que é assumida entre a 

concepção e a implementação da estratégica é outro ponto problemático (Mayne, Tregaskis & 

Brewster, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997; Tyson, 1997). A 

utilização de tipologias de estratégias genéricas, como as de Porter e as de Miles & Snow, 

também não é pacífica, dada a falta de aplicabilidade prática que a investigação empírica tem 

revelado em relação a esses modelos. Nomeadamente, é frequente as organizações, 

especialmente quando não operam num único mercado com um único produto, competirem 

com base em mais que uma posição estratégica em relação a diferentes segmentos do 

mercado, ou até simultaneamente (Tyson, 1997; Purcell, 1999; Boxall & Purcell, 2000). 

O conceito de ajustamento estratégico é ainda atacado por inibir a inovação e limitar o 

repertório de competências da organização ao prescrever um conjunto pré-definido de 

respostas para cada situação (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988). Por outro lado, também 

é acusado de simplista, ao falhar o reconhecimento das complexidades tanto da estratégia 

como da GRH (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997; Boxall & Steeneveld, 

1999; Ogbonna & Whipp, 1999). Em termos empíricos, as análises são criticadas por se 

basearem no exame das ligações estáticas entre conjuntos de variáveis que são, na realidade, 

dinâmicas e complexas (Boxall & Purcell, 2000; Marchington & Grugulis, 2000).  

2.3.2. A proposta universalista das boas práticas (best-practice) 

Como se mencionou acima, as ideias do modelo produzido na escola de Harvard deram 

origem a uma perspectiva sobre a GRH centrada na valorização dos indivíduos, que 

reconhece a necessidade de apostar no desenvolvimento de um relacionamento positivo entre 

a organização e os empregados através da promoção do empenhamento mútuo. A importância 

atribuída à integração interna da componente estratégica da GRH reúne a atenção dos 

seguidores desta abordagem no desenvolvimento de políticas e práticas de GRH tidas como 

inovadoras ou progressistas, que visam potenciar o empenhamento dos empregados e o 

alinhamento de interesses entre os trabalhadores e a organização. 

Nesta linha, foram desenvolvidas algumas propostas teóricas que contribuíram de forma 

marcante para a conceptualização da GRH. Do ponto de vista empírico, a investigação tem-se 

concentrado no estudo dos sistemas de trabalho de elevado desempenho (high performance 
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work systems), que procuram avaliar o impacto de diferentes práticas de GRH na eficiência e 

eficácia organizacionais.  

2.3.2.1. Boas práticas vs. configurações de GRH 

Os sistemas de trabalho de elevado desempenho 

 
alternativamente chamados de 

sistemas baseados no empenhamento ou ...no envolvimento (Wood, 1995; Huselid, 1995; 

Becker & Gerhart, 1996; Wood & Menezes, 1998; Clark, 1999; Marchington & Grugulis, 

2000; Edwards & Wright, 2001) 

 

caracterizam-se por serem constituídos por um 

determinado grupo de práticas ditas inovadoras, progressistas ou orientados para o 

empenhamento (Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Brewster, 1998), que se pensa melhorarem 

a eficiência e eficácia organizacionais qualquer que seja o contexto da organização. 

Inicialmente, a investigação empírica seguia a tendência de examinar as práticas de GRH uma 

a uma (Snell, 1992). Os estudos revelaram, por exemplo, que o investimento e a avaliação de 

processos de recrutamento e selecção e socialização estavam positivamente relacionados com 

melhorias na satisfação e no grau de empenhamento dos empregados e menores taxas de 

rotatividade (Allen & Meyer, 1990; Chatman, 1991; Rynes, 1991; Bretz & Judge, 1994; 

Ashforth & Saks, 1996), bem como com uma maior produtividade e melhor desempenho 

organizacional (Terpstra & Rozell, 1993; Delaney & Huselid, 1996; Koch & McGrath, 1996). 

Determinados sistemas de remuneração podem contribuir para a melhoria do desempenho 

organizacional a vários níveis, incluindo a atractividade da empresa como local de trabalho 

(Cable & Judge, 1994), o aumento da produtividade (Arthur, 1994; Huselid, 1995) e uma 

série de indicadores de desempenho financeiro e operacional (Martell & Carroll, 1995; 

Delaney & Huselid, 1996; Delery & Doty, 1996; Allen & Helms, 2001). Remunerações 

elevadas também ajudam a reduzir a rotatividade do pessoal (Arthur, 1994; Fay & Thompson, 

2001), bem como a melhorar a sua produtividade, satisfação, cumprimento das regras e 

alinhamento com a cultura organizacional, entre outros (Fay & Thompson, 2001). O trabalho 

em equipa e a avaliação do desempenho também podem ter efeitos positivos na produtividade 

e retenção dos empregados (Chang & Chen, 2002). Resultados muito semelhantes foram 

encontrados em relação à formação profissional (Marques, Cruz & Guedes, 1995; Delaney & 

Huselid, 1996; Chang & Chen, 2002; Gower & Tallon, 2003). Já a percepção de progressão 

na carreira influencia a satisfação com o trabalho (Scarpello & Campbell, 1983). 

A proposta destes estudos é de que as práticas de GRH podem trazer benefícios de 

forma aditiva , ou seja, que o recurso a qualquer uma destas práticas deverá ser sempre 

positivo, e que o será tanto mais quanto maior for o número destas práticas adoptadas (Delery 
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& Doty, 1996; Guest, 1997; Huselid, 1995; Delaney & Huselid, 1996). Apontava-se, pois, 

para a existência de um conjunto de boas práticas , que são eficazes em qualquer 

organização, independentemente do seu contexto externo (Wood, 1995; Marchinton & 

Grugulis, 2000), evidenciando assim um carácter absolutista (Legge, 1995b) ou universalista 

(Delery & Doty, 1996; Marchinton & Grugulis, 2000). 

Uma tendência mais recente desta abordagem vai no sentido de considerar que será 

obtido maior benefício quando as boas práticas forem implementadas de uma forma 

concertada e internamente consistente, em que se verifique um razoável grau de 

complementaridade, reforço mútuo ou sinergia (Dyer & Reeves, 1995; Huselid, 1995; 

MacDuffie, 1995; Delery & Doty, 1996). Esta versão interessa-se por padrões ou 

configurações de práticas de GRH. Indo mais longe do que proposta aditiva , esta defende 

que o valor não está nas práticas consideradas individualmente, mas sim numa combinação 

específica dessas práticas. Para além do tipo de práticas adoptadas, interessa a forma como 

elas interagem e se reforçam mutuamente (Becker & Gerhart, 1996; Dyer & Reeves, 1995), o 

que constitui uma proposição mais próxima do conceito de integração interna anteriormente 

descrito. Embora haja diferenças entre os vários estudos em relação a quais as práticas que 

constituem o conjunto ideal, também denominado de HR bundle (MacDuffie, 1995), há uma 

base comum bastante alargada. As políticas e práticas mais frequentemente mencionadas 

incluem (Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Pfeffer,1995; Delery & Doty, 1996; 

Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996): a selecção criteriosa, a formação extensa, oportunidades 

internas de carreira e a aposta no desenvolvimento através, por exemplo, da rotação de 

funções; a baixa diferenciação de estatuto entre os gestores e os trabalhadores, o 

empoderamento (empowerment), a resolução participativa de problemas e a recolha de 

sugestões dos empregados; o trabalho em equipa, a reformulação de funções e incentivos 

grupais; a avaliação formal do desempenho, a remuneração elevada e variável com o 

desempenho e a preferência por salários mensais em alternativa à remuneração horária dos 

trabalhadores da produção; a garantia de segurança no emprego e esquemas socializantes e de 

envolvimento na organização. Alguns estudos têm comprovado as vantagens de usar estas 

práticas de forma integrada (Wood, 1995; MacDuffie, 1995) embora nem sempre com 

resultados muito expressivos (Huselid, 1995). 

A ideia da superioridade de sistemas de GRH que apresentam uma configuração 

determinada realça a importância da arquitectura do sistema de GRH (Becker & Gerhart, 

1996). Alguns autores avançam mesmo com a hipótese de que a eficácia das políticas e 

práticas de GRH está mais na sua congruência interna e reforço mútuo, e não tanto nas 

políticas e práticas específicas que compõem o conjunto, sugerindo que as práticas que 
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constituem o HR bundle podem variar de acordo com as particulares circunstâncias da 

organização (Huselid, 1995; Delery & Doty, 1996; Becker & Gerhart, 1996; Guest, 1997a). 

Assim, estes investigadores propõem que esta abordagem configuracional pode constituir 

uma alternativa conciliadora entre as perspectivas contingencial e universalista (Becker & 

Gerhart, 1996; Delery & Doty, 1996; Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996). Nesta perspectiva, 

a eficácia organizacional é vista como dependente, não só do desenvolvimento de uma 

configuração de políticas e práticas de GRH internamente consistente (integração horizontal), 

mas também da congruência entre esse sistema e as outras características organizacionais, 

entre as quais a estratégia organizacional (integração vertical). Becker & Gerhart (1996) 

defendem que as duas perspectivas operam a diferentes níveis do sistema de GRH, e que as 

práticas específicas que a organização escolhe para integrar o seu sistema de GRH pode ser 

ajustado de acordo com as suas especificidades, desde que integradas internamente de forma a 

apoiarem-se mutuamente, bem como à estratégia que lhes está subjacente. Huselid (1995) 

também sugere que as boas práticas , sendo universalmente benéficas, podem ser moldadas 

por cada organização às suas contingências particulares de estratégia e contexto (por exemplo, 

todas as organizações ganharão com um processo formal de selecção, mas os testes e critérios 

de selecção podem ser adaptados em cada caso). 

Na realidade, a investigação relativa à questão do HR bundle pretende, na sua maioria, 

demonstrar os benefícios dos sistemas orientados para o empenhamento (Arthurs, 1994; Dyer 

& Reeves, 1995; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Delaney & Huselid, 1996). Por outro lado, 

apesar da maior parte dos investigadores concordar, teoricamente, que a procura da satisfação 

simultânea dos requisitos de integração interna e externa é o desejável, a verdade é que os 

estudos empíricos que realizam acabam por assumir, ora uma abordagem contingencial, ora 

uma abordagem universalista, sendo raras as tentativas de operacionalizar simultaneamente as 

duas perspectivas (esses exemplos raros são encontrados em Huselid, 1995; Delery & Doty, 

1996, e Richard & Johnson, 2001), e mais ainda os que apresentem resultados postivos e 

conciliadores das duas2. De qualquer forma, e como se discutiu no ponto 2.3.3., persiste o 

conflito de princípio entre estas duas perspectivas. 

                                                          

 

2 Huselid (1995) apenas consegue encontrar apoio seguro para a tese universalista, concluindo que a 
simples adopção daquelas práticas era mais importante do que assegurar a sua consistência interna ou 
o seu alinhamento com a estratégia competitiva da organização. Delery & Doty (1996) concluem que 
as propostas das três perspectivas contribuem para o desempenho organizacional, mas também só 
conseguem evidência inequívoca para os efeitos isolados de algumas práticas de GRH. Richard & 
Johnson (2001) chegam a resultados mais interessantes, concluindo a existência de um efeito directo 
da eficácia da GRH (medida perceptual) em resultados intermédios e comportamentais (no caso, 
rotação do pessoal), e a interacção da eficácia da GRH com a orientação estratégica (intensidade do 
capital) na determinação de resultados de nível organizacional (produtividade e rentabilidade dos 
capitais).  
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2.3.2.2. As limitações das boas práticas

 
A tese universalista das boas práticas não é isenta de críticas. Tal como em relação à 

abordagem contingencial, são-lhe apontadas dificuldades mais ou menos graves a nível 

metodológico, incluindo problemas com a medição das variáveis e com os nexos de 

causalidade inferidos (Becker & Gerhart, 1996; Marchinton & Grugulis, 2000). Sparrow & 

Marchington (1998) referem as dificuldades que há em conseguir medidas úteis do 

desempenho organizacional, que nem sempre existem sistematizadas nas organizações, e que 

são em regra aferidas de tal forma variável que inviabilizam qualquer comparação séria entre 

diferentes organizações. Por outro lado, é sobretudo realçada a falta de coincidência e 

concordância em relação às práticas que constituem o conjunto das boas práticas , ou o HR 

bundle, tornando por vezes impossível a comparação entre os diversos estudos e difícil a 

acumulação de conhecimento de uns para os outros (Dyer & Reeves, 1995; Becker & Gerhart, 

1996; Delaney & Huselid, 1996; Guest, 1997a; Marchinton & Grugulis, 2000). Para além 

disso, essas listas de boas práticas tendem a ignorar qualquer contributo activo por parte dos 

trabalhadores (Marchington & Grugulis, 2000). 

Do ponto de vista conceptual, a tese das boas práticas é acusada de se concentrar 

demasiado nas características internas da GRH, negligenciando as questões estratégicas 

(Guest, 1997a). Prescreve políticas sem atender ao contexto em que a organização está 

inserida nem à sua capacidade de as implementar (Purcell, 1995). Por outro lado, os sistemas 

fortemente integrados que esta perspectiva prescreve também podem carecer da 

adaptabilidade suficiente e entrar em ruptura inesperadamente (Becker & Gerhart, 1996). A 

universalidade das boas práticas é contestada por representar uma solução utópica que não 

encoraja o entendimento das circunstâncias da sua aplicação (Purcell, 1999) nem incentiva 

uma análise mais aprofundada dos fenómenos organizacionais (Marchington & Grugulis, 

2000). É ainda notada a pouca atenção devotada ao processo de ligação entre o HR bundle e o 

desempenho organizacional (Delaney & Huselid, 1996; Sparrow & Marchington, 1998; 

Purcell, 1999; Edwards & Wright, 2001). Uma das questões levantadas é a da possibilidade 

da causalidade inversa, especulando-se que não são as boas práticas que levam a um melhor 

desempenho, mas que são as empresas com melhor desempenho que têm capacidade para 

comportar o investimento em boas práticas (Purcell, 1999; Edwards & Wright, 2001). Por 

outro lado, toma-se por certo que as boas práticas conduzem ao aumento da satisfação e 

empenhamento dos trabalhadores, que por sua vez resultam em comportamentos que 

contribuem para um melhor desempenho. No entanto, Edwards & Wright (2001) notam que 

estes relacionamentos são raramente testados, e há inúmeros estudos que mostram que estas 
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ligações são, em regra, muito fracas. Na verdade, o impacto da GRH no desempenho não será 

directo, nem universal, nem unidireccional, nem livre de ambiguidade. Antes, e mesmo que 

seja positivo, é resultado de um processo complexo e multi-facetado, constituído por uma rede 

de ligações fracas e indirectas, mas que se reforçam mutuamente (Edwards & Wright, 2001). 

Isto pode ajudar a explicar porque é que as universais boas práticas estão associadas a um 

contexto apoiante de tal forma exigente que as circunstâncias em que podem ser eficazes são, 

na realidade, muito específicas e restritas (Noon, 1992; Marchington & Grugulis, 2000). São 

ainda denunciadas potenciais incompatibilidades ou contradições internas entre as diferentes 

boas práticas (Ogbonna & Whipp, 1999; Marchington & Grugulis, 2000), faltando-lhes 

consistência e especificação teóricas, ou uma base empírica mais forte (Guest, 1997). 

 

2.3.3. O debate best-fit/best-practice como expressão das dimensões hard e soft da 

GRH 

Como vimos acima, os textos de referência produzidos pela escola de Michigan e pela 

escola de Harvard são apontados como influenciando as correntes que constituem cada um 

dos termos do debate best-fit/best-practice (Purcell, 1999; Boxall & Purcell, 2000). Mas esta 

dicotomia na GRH não será a única a ter sido inspirada por aqueles trabalhos. Legge (1995b: 

35) interpreta o relevo atribuído ao alinhamento entre a GRH e a estratégia do negócio como 

reflectindo a prioridade do lado da gestão dos recursos sobre o lado humano da expressão 

gestão de recursos humanos . A autora associa a esta abordagem o epíteto de GRH hard 

(dura), uma vez que se preocupa sobretudo com os aspectos quantitativos, calculistas e 

estratégicos do negócio na gestão do efectivo de pessoal de forma tão racional quanto para 

qualquer outro factor económico (Storey, 1992), e argumenta que a noção de ajustamento 

com a estratégia induz a uma abordagem contingencial ao desenho das políticas de GRH. Por 

outro lado, Legge (1995b) faz equivaler a um modelo soft (macio ou suave) da GRH a 

perspectiva do humanismo desenvolvimental (developmental humanism), que vê os 

empregados como activos valorizados e fonte de vantagem competitiva através do seu 

empenhamento, adaptabilidade e elevada qualidade. A comunicação, motivação e liderança 

constituem papéis chave no alcance destes objectivos, que passa igualmente pela participação 

e pelo desenvolvimento das capacidades dos colaboradores (Walton, 1985; Guest, 1987; 

Legge, 1995a). Isto corresponde a uma maior ênfase no lado humano da expressão gestão 

de recursos humanos (Legge, 1995b: 35), e decorre das raízes desta abordagem na escola das 

Relações Humanas de Mayo, Maslow e McGregor (Guest, 1990; Hendry & Pettigrew, 1990). 

Hendry & Pettigrew (1990) associam a primeira daquelas abordagens à escola de Michigan e 
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a segunda aos autores de Harvard. Outros autores explicitam claramente uma ligação entre a 

versão hard da GRH, uma abordagem contingencial, e as ideias da escola de Michigan, e 

entre a GRH soft, a abordagem universalista, e a tradição do modelo da escola de Harvard 

(Blyton & Turnbull, 1992; Brewster, 1995a; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & 

Stiles, 1997). 

O contraste ente as dimensões hard e soft é a mais documentada e discutida distinção na 

GRH, e constituirá o esquema interpretativo analítico-conceptual dominante na área 

(Keenoy, 1997: 825). Apesar de se basear em literatura americana, esta distinção foi 

estabelecida e desenvolvida exclusivamente no contexto britânico a partir dos trabalhos de 

Storey (1992) e de Guest (1987) (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997). A 

versão hard promove a gestão dos trabalhadores de forma tão racional como para qualquer 

outro factor de produção, com vista ao objectivo último de aumentar a vantagem competitiva 

da organização. Assim, sugere que os recursos humanos devem ser obtidos ao preço mais 

baixo e usados de forma tão parcimoniosa quanto for compatível com outros requisitos da 

estratégia, como a qualidade e a eficiência, devendo igualmente ser desenvolvidos e 

explorados da forma mais completa e lucrativa possível (Brewster & Bournois, 1991). O 

controlo dos indivíduos é gerido de forma instrumental através de sistemas de gestão e 

avaliação do desempenho e da monitorização apertada das suas actividades (Truss, Gratton, 

Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997). O alinhamento da GRH com a estratégia do 

negócio é aqui um objectivo central, e os recursos humanos tratados como inputs passivos 

(Legge, 1995b: 35). 

A versão soft, vendo nas pessoas um recurso único e diferente de todos os outros 

(Brewster & Bournois, 1991), assenta na crença de que as pessoas trabalham melhor quando 

estão totalmente empenhadas na organização (Ogbonna, 1992; Truss, Gratton, Hope-Hailey, 

McGovern, & Stiles, 1997). Assim, as políticas e práticas de GRH devem ser concebidas e 

implementadas de forma a aumentar o empenhamento e a motivação dos empregados (Geary, 

1992), o que se conseguirá na base da confiança e do envolvimento dos indivíduos, que 

devem ser formados e desenvolvidos para poderem trabalhar autonomamente, controlando o 

seu próprio trabalho (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997). O controlo do 

comportamento dos indivíduos através de sanções e pressões externas ao indivíduo é, pois, 

substituído pelo controlo através do empenhamento (Purcell, 1999), confiando-se na auto-

regulação daí resultante (Wood, 1995). Na abordagem soft, a integração da GRH na estratégia 

do negócio continua a ser visada, mas não de uma forma sistemática e contingencial. A 

ligação da GRH à estratégia passa por tratar os empregados como activos valorizados, 

proactivos e fonte de energia criativa (Legge, 1995b: 35). As pessoas e as suas capacidades 
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influenciam decisivamente a actuação da empresa, de forma que a presença ou ausência de 

determinadas competências pode afectar a actuação ou o afastamento da organização em 

certos mercados ou produtos (Brewster & Bournois, 1991). 

A equivalência directa entre a corrente contingencial do best fit e a versão hard da 

GRH, e entre a abordagem da best practice e a GRH soft, é certamente simplista e redutora. 

Desde logo, o debate best-fit/best-practice refere-se sobretudo ao estudo e à investigação 

sobre a GRH, enquanto as expressões hard e soft pretendem qualificar actuações, efectivas ou 

propostas teoricamente. No entanto, este é uma tentação em que caem muitos dos autores de 

referência na área da GRH (p. ex.: Blyton & Turnbull, 1992; Kerfoot & Knights, 1992; 

Brewster, 1995a; Paauwe, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997; 

Guest, 1999), já que aquela correspondência decorre de um mesmo confronto entre formas de 

perspectivar a GRH e o papel das pessoas nas organizações. Efectivamente, o debate best-

fit/best-practice parece incorporar a mesma divergência ideológica inerente ao confronto entre 

as dimensões hard e soft da GRH, o que ajuda a explicar a dificuldade em conciliar as duas 

perspectivas. 

A incompatibilidade entre elas parece, na verdade, residir, não tanto num desencontro 

conceptual ou metodológico, mas antes no posicionamento valorativo que cada uma adopta 

em relação às pessoas e à forma de as gerir. A perspectiva contingencial assume uma posição 

mais desligada, talvez enquadrável numa postura de neutralidade científica, considerando as 

várias alternativas de gestão do emprego como igualmente aceitáveis, e sem lhes associar um 

juízo de valor. A eventual avaliação de diferentes sistemas de GRH assenta em critérios 

instrumentais, como o impacto no desempenho financeiro, ou a maior ou menor facilidade 

com que podem ser reproduzidos pelos concorrentes (p. ex.: Schuler & Jackson, 1987). Já a 

perspectiva universal faz uma apreciação valorativa das diferentes formas de gerir as pessoas, 

rejeitando alternativas que implicam um tratamento dos trabalhadores que estes autores 

consideram condenável. Embora tentem demonstrar a superioridade da GRH baseada no 

empenhamento tentando comprovar o seu impacto positivo no desempenho organizacional, o 

que leva os apoiantes desta proposta a subscrevê-la é, antes do mais, os princípios 

preconizados. O que estes autores pretendem defender não é propriamente a utilidade da 

GRH, mas sim o valor da GRH numa abordagem soft. Isto explica, aliás, a persistência com 

que o fazem 

 

em que alguns vêem um fervor religioso (Noon, 1992; Keenoy, 1997) , a 

despeito do rol de críticas que lhes são apontadas a nível metodológico e conceptual, e de toda 

a evidência empírica que contradiz o modelo do empenhamento. Mas esta postura é 

raramente, ou nunca, assumida claramente pelos defensores da corrente das boas práticas , 

sendo os argumentos de cariz ideológico usados apenas pelos autores críticos da GRH (p. ex.: 
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Keenoy, 1997; Legge, 1998b). É que o meio académico da gestão, tal como o contexto 

organizacional das empresas, não vê as motivações e justificações éticas como suficientes ou 

sequer pertinentes (Miller, 1996; Winstanley & Woodall, 2000), exigindo a demonstração da 

contribuição económica de qualquer proposta.  

2.3.4. Problemas com o próprio carácter estratégico 

A mais frequente crítica em relação ao carácter estratégico da GRH é comum às duas 

perspectivas atrás descritas. Ela prende-se com a dificuldade em encontrar sinais de um 

qualquer tipo de integração estratégica na prática. É generalizada a constatação de que raras 

são as empresas que evidenciam uma estratégia clara em relação à GRH, e que se preocupam 

em adequar a GRH à estratégia global de negócio 

 

também esta muitas vezes ausente (por 

exemplo, ver Whipp, 1992) 

 

ou em desenvolver um conjunto coerente e integrado de 

políticas e práticas de GRH. O que se encontra na maior parte das empresas é, quando muito, 

uma implementação parcelar, fragmentada e descoordenada de algumas das boas práticas 

exploradas na literatura, e mais através de abordagens ad hoc, pragmáticas, formulísticas, 

parcelares e de curto-prazo, do que de uma forma minimamente estratégica (Guest, 1990; 

Brewster & Bournois, 1991; Blyton & Turnbull, 1992; Storey, 1992, 1994; J. Clark, 1993a; 

Sisson & Timperly, 1994; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997). 

Várias têm sido as explicações para esta fraca penetração prática de uma teoria 

aparentemente tão apelativa. Parte do problema parece estar relacionado com o próprio 

conceito de estratégia e do processo de formulação da estratégia. A maioria dos modelos 

contingenciais adopta uma perspectiva analítico-racional sobre a formulação da estratégia nas 

organizações. Isto pressupõe que a organização quer e pode formular as suas estratégias de 

forma planeada, racional, consciente, intencional e consensual, usando uma abordagem de 

cima para baixo, em que a gestão de topo institui e controla o processo. Pressupõe também 

que a formulação e a implementação das estratégias são fases distintas e sequenciais do 

processo (Kerfoot & Knights, 1992; Wright & McMahan, 1992; Hendry, 1993; Mayne, 

Tregaskis & Brewster, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997; Tyson, 

1997; Rozhan & Poon, 2000). Por outras palavras, as visões mais comuns de GRH estratégica 

assumem o pressuposto racional de que os gestores têm um conhecimento claro dos seus 

contextos organizacionais, dos comportamentos que estes requerem, e de quais as práticas de 

GRH que melhor promovem aqueles comportamentos para alcançar os objectivos estratégicos 

da organização (Snell, 1992; Purcell, 1995). Muitos autores consideram que isto constitui uma 

visão demasiado simplista, optimista e até ingénua (Ferris & Judge, 1991; Hendry & 

Pettigrew, 1990). As contribuições mais recentes na área da estratégia apontam para uma 
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maior complexidade do processo de formulação e implementação da estratégia (que alguns 

preferem substituir por formação da estratégia 

 
Mintzberg, 1990; Whipp, 1992; J. Clark, 

1993c; Lado & Wilson, 1994; Tyson, 1997), reconhecendo que raramente é um processo 

racional e linear (Boxall, 1993; Tyson, 1997; Rozhan & Poon, 2000). Nem tudo o que 

acontece numa organização é necessariamente intencional e resultado de processos de decisão 

conscientes (Wright & McMahan, 1992; Mueller, 1996; Ogbonna & Whipp, 1999), e nem 

sempre as estratégias intencionais se consubstanciam em estratégias reais (Tyson, 1997; 

Monks & McMackin, 2001). As intenções iniciais também podem ter de sofrer alterações ao 

longo da implementação, e é muitas vezes a capacidade de reconhecer e proceder a essas 

alterações que corresponde ao verdadeiro comportamento estratégico (Hendry, 1993). Whipp 

(1992) lembra que, mesmo quando há uma estratégia intencional concebida pela gestão de 

topo, ela é interpretada pelos gestores que a implementam de acordo com os seus modelos de 

referências, podendo originar resultados não intencionais. Esses modelos de referência 

pessoais ou grupais derivam, em parte, da vida interna da organização, que inclui o 

desenvolvimento histórico da sua estrutura, cultura e política. Whipp acrescenta que uma das 

características definidoras deste processo é a ambiguidade (Whipp, 1992). Kerfoot & Knights, 

(1992) parecem encontrar evidência empírica destes condicionalismos. 

A visão da estratégia como um processo mais incremental e menos formalizado é, pois, 

uma perspectiva mais realista da estratégia (Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996). Assume 

maior relevo a importância da noção de estratégia emergente (emergent ou enacted) 

(Mintzberg, 1990; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, 

McGovern & Stiles, 1997), em que os gestores atribuem, em retrospectiva, uma direcção 

estratégica às suas acções (Tyson, 1997). As estratégias resultam, assim, de processos 

iterativos (Whipp, 1992; Tyson, 1997; Monks & McMackin, 2001), como resultado de 

interacções emergentes, negociadas e continuamente em jogo (Tyson, 1997: 277). 

McKinlay & Starkey (1992) apontam as vantagens de um processo de persistência 

adaptativa , característico da gestão estratégica japonesa, que consiste, não tanto num diálogo 

entre a gestão de topo e a execução operacional, mas antes numa conversa contínua e multi-

lateral que cruza toda a organização. Esta interpretação da estratégia como um processo em 

contínua revisão e negociação reduz a pertinência da separação entre uma fase de formulação 

e outra, posterior, de implementação. Na verdade, a estratégia só passa a existir à medida que 

toma forma na implementação. Até lá, não passa, quando muito, de um conjunto de intenções 

(Tyson, 1997). Kerfoot & Knights (1992) defendem mesmo que práticas no âmbito da GRH 

podem ser desenvolvidas na ausência de políticas de GRH, principalmente quando as políticas 

existentes não facilitam a mudança organizacional. Neste caso, a implementação precede uma 
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formulação de política consciente. Nesta acepção de estratégia, é possível encontrar evidência 

mais substancial de que os departamentos de GRH assumem um papel estratégico nas 

organizações (Whipp, 1992; J. Clark, 1993c; Tyson, 1997). Por outro lado, esta visão mais 

dinâmica da estratégia permite começar a levar em conta a questão da mudança, factor 

ignorado tanto pela abordagem universalista como pela perspectiva contingencial da GRH 

(McKinlay & Starkey, 1992; Boxall & Steeneveld, 1999; Ogbonna & Whipp, 1999; Purcell, 

1999; Boxall & Purcell, 2000). 

Um outro aspecto notado tem a ver com o facto da noção de integração estratégica 

geralmente assumida na GRH, pelo menos na acepção da integração externa e dos modelos de 

correspondência, considerar a GRH a jusante da estratégia do negócio (Guest, 1991). A 

estratégia global da organização é vista como a mais importante, senão a única, determinante 

da estratégia de GRH (Boxall, 1993; Legge, 1995b; Brewster, 1995a; Purcell, 1995). 

Ogbonna & Whipp (1999) testemunham a adopção desta ideia pelos gestores de topo das 

empresas. Os críticos, tanto dos modelos contingenciais como da abordagem das boas 

práticas , argumentam que, na realidade, as organizações estão sujeitas a uma variedade de 

condicionalismos. Há inúmeras razões pelas quais as empresas gerem os seus recursos 

humanos de forma diferente da prescrita na literatura pelos especialistas. Boxall (1993) faz 

referência a factores como compromissos históricos e compensações entre as várias partes 

interessadas (stakeholders), destacando eventuais conflitos entre os próprios gestores da 

organização (Boxall, 1993). Boxall & Purcell (2000) lembram que as boas práticas servem 

os diversos objectivos e interesses em jogo de diferentes formas e em graus variáveis. A 

aplicabilidade das prescrições também está dependente da capacidade das empresas para 

fazerem os investimentos necessários e beneficiarem deles (Boxall & Purcell, 2000). Nem 

sempre os gestores gozam das necessárias competências para conduzir uma GRH estratégica 

(Huselid, Jackson & Schuler, 1997), e podem mesmo discordar das ideias propostas pelos 

académicos, interpretá-las mal ou preferir não as considerar. Gestores intermédios, 

empregados e sindicatos podem, por seu lado, obstruir eventuais iniciativas da gestão por falta 

de formação adequada ou devido a receios de vária ordem (Marchington & Grugulis, 2000). 

Neste caso, faltará o empenhamento necessário para levar à prática a política oficial, reflexo 

de diversidade de interesses e prioridades na organização (Mueller, 1996). Tudo isto quer 

dizer que, apesar das decisões acerca da estratégia de GRH se poderem basear em análises 

racionais, é mais frequente serem fruto de considerações políticas e dos valores e crenças dos 

decisores, o que fará de um modelo de processo político uma abordagem mais convincente 

(Guest, 1991; Ferris & Judge 1991). Outros autores recorrem a uma perspectiva 

institucionalista para argumentar que as práticas de GRH são o resultado de processos de 
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construção social em que entidades externas influenciam directamente a criação e 

implementação dessas práticas, destacando factores como a procura de aprovação e 

reconhecimento por parte de entidades externas ou pela opinião pública, o seguimento de 

exemplos modelares, ou a própria inércia em relação à alteração de práticas instituídas no 

passado (Wright & McMahan, 1992; Kochan & Dyer, 1994; Kane & Palmer, 1995; Mueller, 

1996). Assim, a motivação para a introdução de novidades nas organizações não se restringe à 

vontade de aumentar a eficiência. Os gestores também são susceptíveis de sucumbir ao efeito 

das modas de gestão proclamadas pelos académicos, consultores e concorrentes de referência, 

especialmente quando a adopção de determinadas políticas melhora a imagem da organização 

perante entidades internas ou externas junto das quais a organização procura aumentar a sua 

legitimidade e credibilidade (Mueller, 1996; Edwards & Wright, 2001). Por outro lado, a 

GRH é vista como o produto evolutivo das concepções do indivíduo e dos seus direitos, que 

se tornaram institucionalizadas nas políticas públicas. A mudança neste âmbito é mais o 

resultado de desenvolvimentos no ambiente institucional do que decisões racionais tomadas 

ao nível da organização (Gooderham & Nordhaug, 1997). Efectivamente, Whipp (1992) 

chama a atenção para o papel das forças sociais, políticas e educacionais que, raramente 

controláveis pelas empresas, moldam o contexto nacional em que elas se inserem. Os 

diferentes enquadramentos legais, institucionais e políticos que resultam de cada contexto 

nacional condicionam a forma como as empresas encaram e enfrentam a concorrência no 

mercado (Rubery, 1994; Whipp, 1992). 

Na Europa, este contexto institucional parece ter um papel especialmente relevante nas 

políticas e práticas de GRH das empresas, onde a influência do Estado e de organizações 

patronais e de trabalhadores se faz sentir de forma inequívoca e incontornável (Whipp, 1992; 

Brewster, 1995a; Paauwe, 1996; Gooderham & Nordhaug, 1997; Looise, Riemsdijk & Lange, 

1998). O contexto de autonomia empresarial subjacente ao conceito da GRH (Brewster & 

Bournois, 1991) é mais característico dos Estados Unidos da América (Guest, 1990), país que 

parece ser afinal bem atípico do resto do mundo (Brewster & Bournois, 1991; Brewster, 

1995a). O cepticismo Europeu à literatura prescritiva Americana pode também assentar numa 

tradição mais crítica e multi-disciplinar das relações sociais no trabalho (Whipp, 1992). 

 

2.3.5. A proposta da perspectiva dos recursos 

De facto, as críticas em relação ao carácter estratégico da GRH têm-se avolumado 

especificamente em relação à forma como é encarada a estratégia e o seu desenvolvimento. 

Não surpreende, pois, que se tenha procurado novas contribuições teóricas para a GRH na 

área da gestão estratégica. É assim que surge recentemente no debate a perspectiva dos 



 

35

recursos (Wright & McMahan, 1992; Peteraf, 1993; Barney, 1995; Mueller, 1996). Esta 

perspectiva baseia-se numa particular visão da organização como um conjunto único e 

interligado de recursos e capacidades, e centra a sua atenção no papel destes recursos internos. 

A proposição central da abordagem dos recursos é que são os recursos únicos e específicos de 

cada organização que lhes podem proporcionar fontes de vantagem competitiva. Assim, e ao 

contrário dos modelos de posicionamento estratégico e postura competitiva que dominaram 

nos anos 80 analisando factores do contexto externo, esta abordagem põe em evidência a 

importância dos factores internos da organização no desenvolvimento de vantagens 

competitivas (Wright & McMahan, 1992; Lado & Wilson, 1994; Barney, 1995; Boxall & 

Purcell, 2000). 

Um dos principais pressupostos da perspectiva dos recursos é que, ao contrário do que 

assume a visão neo-clássica, a concorrência não elimina as diferenças entre as empresas, 

persistindo a heterogeneidade entre os recursos utilizados e as capacidades das organizações 

(Wright & McMahan, 1992; Peteraf, 1993; Boxall, 1996). Por outro lado, persistem também 

diferenciais no desempenho entre organizações, quanto mais não seja porque nem sempre é 

possível definir precisamente os factores responsáveis por esses diferenciais (Mueller, 1996). 

A heterogeneidade entre os recursos deve-se às características intrínsecas desses recursos e a 

alguns particulares fenómenos intimamente interrelacionados que as reforçam. Barney (1991 

e 1995) expõe de forma muito clara (e largamente seguida pela maioria dos autores3) as 

condições em que os recursos se podem tornar sustentavelmente únicos e, por isso, 

potenciais fontes de vantagens competitivas sustentáveis. Eles devem ser simultaneamente: 

(1) de valor para a organização, ao permitirem explorar oportunidades e neutralizar ameaças 

que surjam no ambiente externo; (2) raros, no sentido de não serem facilmente acessíveis aos 

concorrentes; e (3) difíceis de imitar pelos concorrentes, seja por duplicação (réplica de 

recursos ou práticas bem sucedidas) ou por substituição (uso de recursos ou capacidades 

alternativos; por exemplo, substituir mão-de-obra por tecnologia). Para que a empresa possa 

explorar estas características dos seus recursos de forma a concretizar vantagens competitivas, 

é também importante dispor de uma organização adequada (Barney, 1995). 

Um conjunto de fenómenos conferem e potenciam estas características, contribuindo 

para que os recursos estratégicos não sejam perfeitamente móveis nem imitáveis. A sua 

idiossincrasia deve-se, em parte, ao papel que os acontecimentos, processos e 

                                                          

 

3 A maioria dos autores que subscreve as condições propostas por Barney (1991 e 1995) tende a 
esquecer a última condição relativa à organização apoiante, e desdobra em duas (não-imitabilidade e 
não-substituibilidade) a condição da não-imitabilidade. Isto pode dever-se a uma elisão com as 
condições enunciadas por Peteraf (1993).  
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aprendizagens do passado, específicos e particulares a cada organização, têm no seu estado 

actual e nas suas potencialidades para o futuro. Este fenómeno é denominado dependência 

do percurso (Peteraf, 1993; Becker & Gerhart, 1996; Purcell, 1999) e evidencia a 

importância da história da organização na construção dos seus recursos e capacidades ao 

longo do tempo (Paauwe, 1996), bem como a natureza emergente da estratégia (Purcell, 

1999). Por outro lado, as estratégias, políticas e práticas vigentes na organização são o 

resultado de processos complexos, baseados em inúmeras pequenas decisões, subtis e nem 

sempre explícitas, o que dificulta a percepção de relações causa-efeito (Barney, 1995; 

Mueller, 1996; Purcell, 1999). Esta ambiguidade causal (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Lado 

& Wilson, 1994; Becker & Gerhart, 1996; Boxall, 1996) impede os concorrentes (e até a 

própria organização) de reconhecerem exactamente o que imitar ou como o fazer, 

contribuindo para o carácter único dos recursos e capacidades de cada organização. A 

complexidade social caracteriza sistemas e processos assentes em interrelações complexas, 

diversas e profundas entre as pessoas que estão para além da capacidade de influência da 

gestão (Barney, 1991). Pouco passível de ser intencionalmente gerido, este é outro fenómeno 

que dificulta a repetição ou transferência entre organizações de recursos, processos e 

capacidades (Barney, 1991; Wright & McMahan, 1992; Peteraf, 1993; Lado & Wilson, 1994; 

Boxall, 1996; Coff, 1997). 

Qualquer tipo de recursos (humano, físico, financeiro, tecnológico...) pode reunir 

aquelas características, constituindo uma potencial fonte de vantagem competitiva. Mas 

alguns têm maiores hipóteses de o conseguir de forma sustentável. Peteraf (1993) realça a 

importância dos recursos não transaccionáveis, desenvolvidos e acumulados dentro da 

organização, que são particularmente difíceis de imitar devido à forte dimensão tácita e 

complexidade social que lhes estão associados. Para além disso, dependem de anteriores 

investimentos, aprendizagens e actividade de desenvolvimento, que os concorrentes 

dificilmente podem descobrir ou recriar. Os recursos intangíveis, entre os quais os recursos 

humanos, parecem ser os que oferecem melhores garantias (Purcell, 1995 e 1999). Para além 

de potencialmente valiosos e raros, os recursos humanos são especialmente susceptíveis à 

ambiguidade causal, à complexidade social, e estão imbuídos da história da organização, o 

que os torna particularmente difíceis de imitar (Lado & Wilson, 1994; Boxall, 1996, Mueller, 

1996). É assim reconhecido o papel das pessoas como fonte e reserva de conhecimento e 

competências, especialmente os que são tácitos e específicos da organização. E a gestão 

desses recursos humanos adquire assim um novo interesse estratégico (Becker & Gerhart, 

1996).  
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2.3.5.1. Os recursos humanos e a GRH como recursos estratégicos

 
Desta forma, a própria literatura de GRH tem devotado, nos últimos anos, uma notória 

atenção à perspectiva dos recursos, explorando novas formas de como a GRH pode contribuir 

para o desempenho organizacional, nomeadamente no desenvolvimento de recursos 

estratégicos para a construção de vantagens competitivas. Efectivamente, a perspectiva dos 

recursos traz uma nova base conceptual de legitimação para a importância estratégica dos 

recursos humanos e da sua gestão, mesmo que esta ideia não seja nova (Wright & McMahan, 

1992), seja já amplamente aceite (Boxall, 1996), e não precise de ser provada por ser uma 

verdade auto-evidente (Boxall & Steeneveld, 1999). Tanto os modelos universalistas como os 

contingenciais são fortemente criticados por assumirem que os recursos humanos são 

determinantes para o sucesso ou insucesso das organizações sem explicar convenientemente 

as ligações subjacentes a esta proposição (Noon, 1992; Guest, 1997; Purcell, 1999; 

Marchington & Grugulis, 2000). A perspectiva dos recursos, por seu lado, oferece uma 

explicação mais clara para a forma como os recursos humanos podem proporcionar a 

obtenção de vantagens competitivas: os recursos humanos são potencialmente valiosos, raros 

e dificilmente imitáveis ou substituíveis (Wright & McMahan, 1992; Boxall, 1996). Desta 

forma, o valor estratégico da GRH está na sua capacidade de contribuir para gerar capacidade 

estratégica (Boxall, 1996), e o seu papel é, pois, assegurar que os recursos humanos adquiram 

e desenvolvam aquelas características ao longo do tempo (Lado & Wilson, 1994; Purcell, 

1995). A GRH deve facilitar o desenvolvimento de competências que sejam específicas da 

organização, que produzam relacionamentos sociais complexos, que estejam enraizados na 

história e cultura da organização, e que gerem conhecimento organizacional tácito (Lado & 

Wilson, 1994: 699). A cultura organizacional e os valores organizacionais, a liderança, a 

aprendizagem, as rotinas, o comportamento empreendedor e a socialização e o empenhamento 

dos membros são exemplos de potenciais fontes de vantagens competitivas sustentáveis 

(Grant, 1991; Lado & Wilson, 1994). 

Neste âmbito, Boxall (1996) distingue entre vantagens do capital humano e 

vantagens do processo humano como componentes de uma eventual vantagem de recursos 

humanos . As vantagens do capital humano dizem respeito às qualidades e capacidades dos 

indivíduos que a organização emprega num dado momento, que reflectem o sucesso das suas 

políticas de aquisição e desenvolvimento de pessoal. O autor chama a atenção para a 

importância de se dispor de pessoas acima da média , destacando o papel dos líderes na 

gestão daqueles processos. Já as vantagens do processo referem-se à particular forma como a 

organização chegou ao seu sistema de GRH, de como combina as suas práticas e as 

implementa no seu contexto específico (Boxall & Steeneveld, 1999). Grant (1991: 122) 
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destaca o papel das rotinas organizacionais (padrões regulares e previsíveis de actividade 

resultantes de sequências das acções coordenadas dos indivíduos) no desenvolvimento de 

capacidades estratégicas. Mueller (1996) enquadra estes processos complexos naquilo a que 

chama a arquitectura social da organização, e considera-a uma fonte de vantagem 

competitiva mais segura, uma vez que a sua susceptibilidade à complexidade social, à 

ambiguidade causal e à dependência do percurso a torna mais difícil de reproduzir ou imitar. 

Apesar de vários autores tentarem identificar a melhor forma da GRH gerar vantagens 

competitivas, a conclusão principal na perspectiva dos recursos é que não há uma única 

maneira, generalizável e melhor para todos (Purcell, 1999). Há tantas soluções quantas as 

encontradas pelas organizações bem sucedidas na manutenção de vantagens competitivas. 

Cada uma fá-lo à sua maneira, e é precisamente essa especificidade que contribui para a 

sustentabilidade da vantagem competitiva conseguida. No final de contas, o que essas 

organizações têm em comum é a capacidade de aprender mais depressa que os concorrentes, e 

de mais eficazmente converterem essa aprendizagem na prática (Whipp, 1992; Boxall, 1996). 

Um dos pontos fortes da perspectiva dos recursos em relação à GRH é, segundo Boxall 

(1996), o facto de ser particularmente sensível ao percurso histórico e único de cada 

organização, vendo o sucesso competitivo, não simplesmente como resultado de decisões 

tomadas no presente, mas como fruto de uma construção de capacidades distintivas ao longo 

de períodos de tempo significativos. Esta visão reflecte-se também na ênfase colocada nos 

processos de gestão. Esta abordagem mais dinâmica dá à perspectiva dos recursos a 

potencialidade de ultrapassar uma das principais deficiências dos modelos tanto universalistas 

como contingenciais: lidar com a questão da mudança (Boxall, 1996; Ogbonna & Whipp, 

1999; Purcell, 1999). 

Paauwe (1996) dá especial relevo a esta visão processual e de longo-prazo da 

perspectiva dos recursos, uma vez que mais facilmente levará em conta a especial natureza e 

complexidade dos recursos humanos, e permite aceitar a GRH como um factor determinante 

no desempenho da organização, conferindo-lhe valor estratégico sem que tenha que ser 

demonstrada uma ligação directa e imediata entre a GRH e indicadores de desempenho 

organizacional de curto-prazo. A necessidade de um ajustamento perfeito entre o sistema 

vigente de GRH e a estratégia de negócio seguida também perde relevância, sendo talvez mais 

importante a capacidade de adaptação das pessoas aos requisitos da implementação de 

diferentes estratégias (Paauwe, 1996). Esta posição é partilhada por Mueller (1996), que 

considera que é precisamente o carácter de longo-prazo dos efeitos da GRH que lhe confere 

uma dimensão estratégica. É a exigência de muita paciência, persistência e empenhamento 

por parte da gestão que protegem as iniciativas de GRH de serem copiadas pelos 
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concorrentes. Na verdade, parece não haver evidência que permita afirmar uma ligação 

directa entre a GRH e o desempenho de uma empresa. Qualquer impacto da GRH no 

desempenho organizacional será resultado de um longo e paciente processo, sem garantia 

clara de resultados. São infundadas quaisquer expectativas de um conseguir uma solução 

rápida através da GRH, ou de ver um investimento em GRH reembolsado em pouco tempo 

(Mueller, 1996: 771). 

A perspectiva dos recursos é recorrentemente tida como uma forma de ultrapassar o 

impasse criado pelo confronto entre as perspectivas universalista e contingencial (ex: Purcell, 

1999). Constitui uma visão alternativa que permite escapar àquele debate, e resolver alguns 

dos paradoxos criados entre e dentro de cada uma daquelas duas perspectivas (Mueller, 1996). 

Por um lado, a tónica colocada nos factores internos da organização, realçando não só a 

ambiguidade e complexidade dos processos como a importância das políticas e práticas 

herdadas, aponta para a importância do carácter emergente das estratégias empresariais, 

oferecendo algumas pistas para explicar a aparente falta de visão estratégica revelada pelos 

estudos empíricos. Por outro lado, a perspectiva dos recursos expõe a fragilidade das 

propostas apresentadas tanto pela corrente universalista como pelas abordagens 

contingenciais, que prescrevem, ora o desenvolvimento de um conjunto determinado de 

práticas orientadas para o empenhamento, ora a implementação de um específico sistema de 

GRH dependente da estratégia de negócio adoptada. A perspectiva dos recursos põe em 

evidência o carácter temporário dos benefícios que qualquer uma destas propostas pode 

oferecer, uma vez que tanto as boas práticas (Purcell, 1999) como os diferentes padrões de 

comportamento a adoptar para cada opção estratégica (Lado & Wilson, 1994) são observáveis 

e duplicáveis por outras organizações, não podendo, por isso, constituir fontes de vantagem 

competitiva sustentável. Na verdade, Mueller (1996) vai mais longe, declarando pouco 

provável que qualquer tipo de planeamento estratégico formalizado de recursos humanos 

possa constituir uma fonte de vantagem competitiva. Mueller explica que o conhecimento 

codificado, assim como a actuação dos gestores séniores, são altamente visíveis pelos 

concorrentes, que os podem por isso facilmente imitar. De resto, muito do que acontece nas 

organizações só vagamente está relacionado com as directivas da gestão de topo. Este autor dá 

grande relevo ao papel dos comportamentos informais e não oficiais como fonte não 

intencional de recursos estratégicos. Estes acontecimentos, que se desenvolvem de baixo para 

cima, são muito menos visíveis para o exterior e, por isso, mais difíceis de copiar do que as 

políticas formais de GRH. Na verdade, Mueller consegue com isto mostrar como a 

perspectiva dos recursos põe por terra os principais pressupostos da GRH estratégica. Não só 

o papel dos gestores de topo é bem menos central do que se possa crer, como as acções 
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estudadas e planeadas de antecipação do futuro, que são as que normalmente se vê como 

estratégicas, assentam na aplicação de conhecimento codificado. Mas este é facilmente 

adquirível pelos concorrentes, não podendo constituir uma fonte de vantagem competitiva 

sustentável. Os recursos que se podem tornar estratégicos são afinal produto de longos e 

aturados processos complexos, ambíguos e, como tal, pouco visíveis, cujos resultados não são 

garantidos, e por vezes sequer conhecidos, à partida. A construção do conhecimento relevante 

passa pela aquisição de conhecimento codificado, mas também, e sobretudo, pelas 

aprendizagens incidentais e acidentais no local de trabalho (Mueller, 1996). 

A este propósito, Boxall & Steeneveld (1999) acrescentam outra distinção útil entre dois 

níveis de decisões estratégicas: aquelas destinadas a manter a posição competitiva da 

organização face aos concorrentes, visando garantir a mera viabilidade continuada da 

organização; e aquelas opções que podem constituir fonte de uma verdadeira vantagem 

competitiva , ao diferenciarem a actuação da organização face às suas concorrentes. Esta 

última distinção é especialmente interessante, fornecendo um critério útil na avaliação de 

diferentes práticas ou posturas na GRH. Sugere, por exemplo, que a adopção de determinadas 

boas práticas pode ser uma decisão estratégica no sentido de assegurar a viabilidade 

continuada de uma empresa no seu sector. Mas essas boas práticas só trarão uma 

verdadeira vantagem competitiva se corresponderem a uma actuação distintiva da organização 

face aos seus concorrentes, o que apela à contextualização da actuação da empresa no seu 

sector ou grupo de concorrentes directos.  

Tudo isto aponta igualmente para as limitações das metodologias de investigação mais 

utilizadas para testar aquelas abordagens à GRH. O frequente uso de inquéritos por 

questionário de larga escala possibilita tratamentos estatísticos sofisticados mas permite 

identificar sobretudo padrões gerais e tendências comuns. No entanto, o que a perspectiva dos 

recursos valoriza são os factores que tornam únicas as organizações bem sucedidas (Purcell, 

1999). Isto implica, não só obter informação factual e atitudinal, mas também observar e 

compreender os processos e relacionamentos complexos que têm lugar na organização. E 

também significa que, em princípio, não se sabe à partida o que se está à procura. Para tal, 

parece ser necessário recorrer a um leque mais variado de metodologias de investigação, 

incluindo diferentes métodos qualitativos (Ferris & Judge, 1991). Boxall & Steeneveld 

(1999), por exemplo, defendem a vantagem de estudar sectores industriais através de 

conjuntos de estudos de caso. Por outro lado, a maioria dos estudos na área da GRH são 

fotográficos , reportando-se a momentos específicos e isolados no tempo, o que não permite 

ter uma visão dinâmica da evolução dos processos relevantes nem avaliar a influência da 
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história e das práticas instituídas. As relações de causalidade só podem ser analisadas através 

de séries temporais ou de uma abordagem longitudinal ao estudo (Boxall & Steeneveld, 1999; 

Purcell, 1999).  

2.3.5.2. A apropriação da perspectiva dos recursos pelo debate best-fit/best-practice 

Sendo globalmente tida como um verdadeiro avanço em relação aos impasses 

anteriores, alguns acabam por interpretar a perspectiva dos recursos de forma a reforçar a 

hipótese das boas práticas ou a perspectiva contingencial, conforme defendem uma ou 

outra. Por exemplo, Purcell (1999) sugere que a visão dos recursos permite abandonar os 

modelos que procuram uma correspondência mecânica entre as estratégia e as políticas e 

práticas de GRH, mas não descarta a ideia de modelos contingenciais, sendo que se deve 

agora estudar modelos processuais e sistémicos de formação da estratégia, moldados tanto por 

factores externos como por factores internos. Wright, Smart & McMahan (1995) acham que a 

teoria dos recursos contraria a ideia de uma tese universalista como a das boas práticas , uma 

vez que a existência de uma estratégia melhor que as outras levaria as organizações a copiá-la. 

Mas como são as especificidades únicas e inimitáveis das organizações que lhes podem 

proporcionar uma vantagem competitiva, a importância e complexidade do ajustamento entre 

os recursos e a estratégia da organização encontra melhor reflexo na proposta da perspectiva 

dos recursos. Wright & Snell (1998) também consideram que o ajustamento, sendo difícil de 

alcançar, é uma potencial fonte de vantagem competitiva sustentável, que reflecte uma 

capacidade distintiva por parte das organizações que o conseguem. Neste contexto, vêem 

como objectivo da GRH assegurar o ajustamento entre um conjunto de variáveis estratégicas 

relevantes, e o seu papel como o de promover o desenvolvimento de uma força de trabalho 

com uma base alargada de competências e repertórios comportamentais que lhe confira a 

flexibilidade de implementar sucessivas estratégias (Wright & Snell, 1998). 

Por outro lado, Youndt, Snell, Dean & Lepak (1996) incluem a sua referência à teoria 

dos recursos no capítulo da abordagem universal à GRH, e destacam o potencial dessa 

abordagem ao concluírem que os recursos humanos devem ser alvo de investimentos 

apropriados uma vez que constituem uma fonte privilegiada de vantagem competitiva. Grant 

(1991) refere a lealdade e o empenhamento dos empregados como essenciais ao 

desenvolvimento de vantagens competitivas. Lado & Wilson (1994) também defendem que 

práticas como a criação de mercados de trabalho internos, a aposta na formação e na 

remuneração traduzem um investimento no capital humano específico da organização. Para 

além disso, discutindo o carácter estratégico da GRH à luz da perspectiva dos recursos, 

consideram a visão de curto-prazo da filosofia de utilização dos recursos humanos um 
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sistema potencialmente destruidor de competências, uma vez que não consegue suscitar o 

empenhamento dos trabalhadores na organização, ao contrário das filosofias de facilitação e 

de acumulação 4, com uma orientação de longo-prazo.  

2.3.5.3. Limitações da perspectiva dos recursos na GRH 

Apesar da inestimável contribuição da perspectiva dos recursos para o estudo da 

estratégia e da GRH estratégica, esta é ainda uma abordagem ainda muito pouco desenvolvida 

(Peteraf, 1993; Miller & Shamsie, 1995; Coff, 1997). Por outro lado, embora recente, são-lhe 

já apontadas algumas críticas. As mais importantes centram-se na atenção, para alguns 

demasiada, votada aos factores internos da organização em detrimento de factores externos do 

ambiente concorrencial em que se insere. Miller & Shamsie (1995), por exemplo, denunciam 

a tendência para generalizar os méritos de determinados recursos sem que seja considerado o 

contexto em que esses recursos podem ter de facto valor para as organizações que os detêm. 

Mas, mais do que críticas, são identificados pontos em que a visão baseada nos recursos 

pode ser melhorada. É consensualmente notada a falta de investigação empírica ancorada 

nesta perspectiva. Coff (1997) defende a exploração da aplicação prática dos conceitos 

propostos, bem como o desenvolvimento de formas de os medir convenientemente. Do 

mesmo modo, Miller & Shamsie (1995) realçam a necessidade de operacionalizar a 

perspectiva dos recursos, e de testar empiricamente os seus pressupostos e propostas 

conceptuais, e Grant (1991) aponta para o desenvolvimento das implicações práticas da teoria. 

Por outro lado, Miller & Shamsie (1995) reclamam o seu refinamento teórico, considerando 

essencial distinguir os efeitos dos diferentes tipos de recursos organizacionais. Coff (1997) 

também identifica a necessidade de clarificar os processos que constituem a ligação entre ter 

recursos estratégicos e conseguir deles vantagens competitivas. 

Quanto à sua aplicação ao campo da GRH, Boxall & Purcell (2000) consideram que a 

perspectiva dos recursos não é uma base suficiente para enquadrar a GRH, tanto enquanto 

área de estudo como de política organizacional. Argumentam que o critério de vantagem 

competitiva tem de ser contrabalançado com outras tradições teóricas, incluindo os processos 

de legitimação e o alinhamento de interesses. Destacando o valor intrínseco dos recursos 

humanos como activo estratégico das organizações, a perspectiva dos recursos pode até 

constituir uma forma de conciliar os paradoxais aspectos estratégico e humano da GRH. 

Paauwe (1996) também defende que critérios como a eficácia, a eficiência e a flexibilidade 

                                                          

 

4 Lado & Wilson (1994) usam uma tipologia de Dyer & Holder (citados por Lado & Wilson, 1994), 
que identificam 3 tipos de filosofia de gestão de recursos humanos: a utilização, a facilitação e a 
acumulação.  
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não podem ser os únicos pelos quais se julga a contribuição da GRH para o desempenho 

organizacional. Outros critérios como a justeza (fairness), na relação entre a organização e os 

trabalhadores, e como a legitimidade, na relação entre a organização e a sociedade, são 

igualmente apropriados (Paauwe, 1996). Mueller (1996), por seu lado, acrescenta que os 

recursos humanos e a GRH não podem ser vistos como única ou principal fonte de vantagem 

competitiva na maior parte das organizações.  

2.4. Outras fontes de polémica na GRH 

Se o interesse pela GRH tem sido grande junto de académicos e práticos pelas suas 

sedutoras promessas, maior ainda tem sido a polémica gerada em torno deste movimento . 

Os debates centram-se a vários níveis. Uma primeira fonte de críticas é de teor mais 

científico, discutindo a robustez teórica e a consistência interna dos modelos de GRH. Nesta 

linha, o próprio estatuto teórico da GRH é posto em causa, e várias contradições internas são 

identificadas e discutidas. A fraca penetração das ideias e propostas da GRH na prática das 

empresas também é denunciada, e são desenvolvidas várias críticas e explicações associadas à 

falta de aplicação da GRH. Uma outra área de debate é de cariz eminentemente ideológico, 

em que são debatidos os próprios méritos da GRH e a sua associação a valores e interesses 

neo-liberais e anti-sindicalistas. Finalmente, um dos aspectos que mais controversia gera é 

precisamente aquele que é considerado o mais distintivo da GRH: a questão da integração 

estratégica.   

2.4.1. O estatuto teórico e o significado da GRH 

Uma das questões levantadas em relação à GRH aborda o valor da sua contribuição 

teórica. Muitos não vêem qualquer novidade nas ideias da GRH, que será afinal a 

redescoberta de velhas teorias (Armstrong, 1987; Sisson, 1994; Legge, 1995b). Outros atacam 

a robustez da GRH enquanto teoria, e apontam a dificuldade em defini-la com precisão 

(Blyton & Turnbull, 1992; Keenoy & Anthony, 1992; Noon, 1992; Boxall, 1993; Sisson, 

1993; Storey, 1995). 

Parte da indefinição da GRH parece residir num problema de linguagem (Legge, 1995b) 

e de significados (Storey, 1995), persistindo ambiguidades e imprecisões tanto em relação aos 

conceitos utilizados neste contexto, como em relação ao próprio termo gestão de recursos 

humanos , que é usado indiscriminadamente e com diversas acepções, nem sempre 

devidamente explicitadas (Blyton & Turnbull, 1992; J. Clark, 1993a). Na mais genérica das 

acepções do termo, a gestão de recursos humanos corresponde à função que se ocupa da 
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gestão da relação de trabalho e das pessoas nas organizações, o que inclui todo o tipo de 

políticas, procedimentos e processos desenvolvidos nesse sentido (Storey, 1995), englobando 

a gestão do pessoal, as relações laborais e o comportamento organizacional (Noon, 1992). 

Neste contexto, a GRH terá nascido há mais de 100 anos, se considerarmos como marco o 

primeiro departamento de pessoal específico e autónomo (Keenoy & Anthony, 1992; Noon, 

1992). Esta acepção genérica não corresponde a nenhuma teoria específica mas, quando 

muito, a uma área de estudo. Assim, não preconiza (Storey, 1995), nem exclui (Boxall, 1996), 

nenhuma forma específica de gerir as pessoas, tratando-se apenas do título ou rótulo mais 

actual para referir essa actividade, podendo ser utilizado indistintamente de outros como 

gestão do pessoal ou relações laborais (Guest, 1989b; Bratton & Gold, 1999). 

Uma segunda acepção é aquela que vê a GRH como uma abordagem distinta (Guest, 

1987; Storey, 1995), que encara a gestão das pessoas de forma estratégica e central nas 

organizações, destacando-as como fonte de vantagem competitiva, e que constitui um avanço 

em relação à tradicional gestão do pessoal. Esta nova via (Storey, 1995: 4) corresponde a 

um movimento iniciado nos anos 80, que constitui para alguns a data de nascimento da 

Gestão de Recursos Humanos (Keenoy & Anthony, 1992), embora as suas ideias centrais vão 

beber à teoria do capital humano dos anos 60 e ao Desenvolvimento Organizacional dos anos 

70 (Guest, 1989b; Noon, 1992). 

Alguns autores apresentam definições ainda mais restritas, considerando como GRH o 

que outros vêm apenas como uma das versões da GRH. Esta acepção mais precisa (Guest, 

1989b) corresponde à visão baseada nas ideias avançadas pela escola de Harvard. Aqui, a 

GRH é vista como uma forma específica de exercer a função de pessoal, com características 

particulares e uma filosofia subjacente, orientada para o empenhamento e apoiada em 

mecanismos como a participação e o envolvimento dos trabalhadores (Boxall, 1993). A 

definição de Storey resume bem esta perspectiva: A gestão de recursos humanos é uma 

abordagem distintiva à gestão do emprego que procura conseguir uma vantagem competitiva 

através da utilização estratégica de uma força de trabalho altamente empenhada e capaz, 

usando um leque integrado de técnicas culturais, estruturais e de pessoal (Storey, 1995: 5). 

Esta diversidade de acepções na literatura obriga constantemente os autores a 

esclarecerem o que entendem por GRH, permanecendo a dúvida quando o não fazem. 

Aludindo a esta multiplicidade de versões e interpretações, Keenoy (1997: 825) chega mesmo 

a usar a expressão HRMism para referir todas as vários significâncias e discurso(s) da 

GRH . De qualquer forma, é comum a expressão ser usada na primeira acepção, mais 
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genérica, pela maioria dos autores americanos5. Os investigadores da linha da escola de 

Harvard referem-se geralmente à terceira acepção, mas raramente deixam de o esclarecer, e 

recorrem também a outras expressões que reforçam essa sua posição (por exemplo, High 

Commitment Management ou High Involvement Management 

 
Huselid, 1995; Kochan & 

Dyer, 1995; Wood, 1995). Na restante literatura, a expressão Gestão de Recursos Humanos 

equivale à segunda acepção, ou seja, a uma nova forma de encarar a gestão do pessoal que 

surgiu a partir dos anos 80. 

Aparte esta questão semântica, que, não obstante, mostrou ter implicações maiores, todo 

um conjunto de outro questões sobre o conteúdo e o significado da GRH foi já alvo de 

análise, questionando-a sob ponto de vista da sua robustez teórica. Apesar da maioria dos 

autores se terem habituado a ver a GRH como uma teoria ou um modelo, outros expuseram a 

sua fragilidade conceptual enquanto teoria de gestão. Keenoy & Anthony (1992) usaram um 

sarcasmo cáustico para desmascarar o mito da GRH, que viam, acima de tudo, como uma 

ideologia associada aos regimes de direita de Reagan e de Thatcher. Noon (1992) utilizou 

uma abordagem mais sistemática para mostrar todo um conjunto de deficiências do ponto de 

vista da construção conceptual da GRH que lhe nega, segundo a sua opinião, o estatuto de 

teoria ou modelo . Apesar de apresentar um conjunto de unidades e propor 

relacionamentos entre elas, tal como uma teoria deve fazer, os modelos de GRH não 

desenvolvem suficientemente as variáveis subjacentes a essas unidades nem lançam hipóteses 

em relação aos relacionamentos propostos. Por outro lado, mas também fruto deste 

subdesenvolvimento dos modelos , a GRH não demonstrou ainda superar a prova do teste 

empírico, oferecendo mais orientações prescritivas do que explicações sobre a realidade. Sem 

isto, a GRH corre o risco de ser uma filosofia de gestão, mas não uma teoria de gestão. 

Noon submeteu também a GRH ao escrutínio da plausibilidade e da utilidade, reprovando-a 

nos dois critérios. A plausibilidade da GRH é afectada pelas inconsistências e contradições 

que diversos autores apontam à GRH (ex: Legge, 1989; Keenoy & Anthony, 1992; Blyton & 

Turnbull, 1992; Ogbonna, 1992; Whipp, 1992; Keenoy, 1997), e por recorrer a argumentos 

que alguns consideram absurdos, ou óbvios, tornando-a irrelevante (Noon, 1992). Quanto à 

utilidade teórica da GRH, ela é seriamente posta em causa pela persistente dificuldade em 

encontrar o seu reflexo (ou os seus efeitos) na prática das empresas. Reconhecendo alguma 

utilidade instrumental à GRH (de que dá alguns exemplos: a GRH pode ser usada pelo gestor 

                                                          

 

5 A maioria dos autores americanos utiliza a expressão gestão de recursos humanos na sua acepção 
mais genérica e escolhem outras expressões para aludirem a formas específicas de gerir o pessoal. 
Utilizam, por exemplo, Strategic Human Resource Management (Schuler, 1989) ou high commitment 
management (Huselid, 1995).  
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de pessoal como forma de ter acesso ao processo estratégico de tomada de decisão; ou pode 

ser usada pela gestão como forma de garantir a aquiescência dos trabalhadores), Noon realçou 

a carácter perverso e manipulador com que a GRH pode ser utilizada, e adverte para os 

perigos da teoria se alhear da agenda política que lhe subjaz. Outra fragilidade apontada 

residia nas fronteiras da GRH, ora demasiado largas, permitindo uma grande generalização 

mas não a necessária precisão, ora demasiado restritas e circunscritas a um contexto de tal 

forma específico que prejudica a generabilidade dos seus ditames. Neste último caso, a GRH 

corria o risco de ser, afinal, um resultado contingente de circunstâncias de mercado 

específicas. Tomando as cinco condições impostas por Guest (1989b), Noon concluiu que a 

GRH só seria praticável em 

 

e por isso, possivelmente, produto de 

 

indústrias em 

crescimento, com tecnologia de ponta, onde predomina uma força-de-trabalho de colarinhos 

brancos , tradicionalmente não sindicalizada e em que se procura uma forte imagem 

organizacional (Noon, 1992: 27). 

Outros autores concordaram que o estatuto da GRH é inferior ao de uma teoria, embora 

não tenham explorado detalhadamente este aspecto. Por exemplo, Brewster & Bournois 

(1991: 4) disseram apenas que, estritamente falando, a GRH é mais um molho de noções que 

se sobrepõem, do que um conceito de direito próprio . Blyton & Turnbull (1992) também 

recomendaram uma circunscrição maior da GRH, que será melhor descrita como um conjunto 

de práticas de gestão do que como uma teoria geral de gestão. Ainda assim, estes autores, tal 

como outros, não parecem demasiados perturbados pelas contradições e ambiguidades da 

GRH, uma vez que, reconhecendo-lhe os defeitos e limitações, a aceitam pelo menos 

enquanto área de estudo, e investigam extensamente no âmbito desse enquadramento. Storey 

(1995: 5), por exemplo, consegue aceitar e trabalhar com o que denomina de amálgama de 

descrição, prescrição e dedução lógica , construindo um quadro que lhe permite ir à procura 

da GRH na prática das empresas.  

2.4.2. As várias contradições internas 

Grande parte das questões levantadas em relação ao estatuto teórico da GRH e das 

críticas de natureza mais ideológica devem-se à identificação de aspectos controversos e 

contraditórios nos pressupostos e nas propostas da GRH. Legge (1995a) dedicou todo um 

livro a explorar as inconsistências entre as várias metas definidas por Guest (1987) para a 

GRH. Outros autores têm contribuído para identificar uma intrincada teia de 

incompatibilidades entre os diversos elementos e pressupostos da GRH, fruto muitas vezes da 

complexidade de cada um dos próprios conceitos envolvidos. 

Começando pela ligação entre a cultura organizacional e a GRH, ela tem sido 
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largamente assumida pela maioria dos autores, sem que a isto corresponda qualquer tentativa 

de a demonstrar empiricamente (Ogbonna, 1992). A cultura organizacional é vista como algo 

que pode ser gerido, que é um elemento essencial e uma actividade central da GRH (Ogbonna 

& Whipp, 1999), e que é um meio eficaz de gerar vantagens competitivas (Grant, 1991; 

Ogbonna, 1992; Lado & Wilson, 1994; Barney, 1995; Matusik & Hill, 1998). Mas isto não 

leva em conta os estudos que mostram que a GRH, a cultura organizacional, a estratégia 

organizacional e o desempenho organizacional são fenómenos muito complexos, mal 

compreendidos e dificilmente controlados pelos gestores (Ogbonna, 1992; Whipp, 1992). A 

mudança da cultura organizacional requer, para ser bem sucedida, uma reunião de condições 

raramente alcançável, incluindo particulares condições de liderança e de comunicação, para 

além de uma clara visão da nova cultura. Na realidade, na maioria das vezes os gestores 

enfrentam um futuro incerto e pleno de ambiguidade. E os programas destinados a mudar a 

cultura organizacional, não só dão origem a inúmeras consequências não antecipadas, como 

parecem, na melhor das hipóteses, afectar apenas os comportamentos observáveis à 

superfície, e não as atitudes e os valores mais profundos dos indivíduos (Ogbonna, 1992). 

A relação entre a cultura e a estratégia organizacionais também é problemática. Embora 

os gestores pareçam ter interiorizado a necessidade de alinhar a cultura organizacional com a 

estratégia adoptada, é a estratégia que vêem como precedente, e a cultura organizacional algo 

que deve ser mudado de forma a acompanhar a estratégia eleita. Os próprios modelos teóricos 

de correspondência estratégica da GRH tendem a tratar a cultura como uma variável 

manipulável (Hendry & Pettigrew, 1990). No entanto, as organizações estão constantemente 

sujeitas a pressões que determinam a renovação da liderança e das estratégias, enquanto a 

mudança da cultura não só é difícil (se é que é possível), como é um processo complexo e 

demorado. É grande o risco da nova cultura se tornar obsoleta antes mesmo de ser efectiva 

(Ogbonna & Whipp, 1999). 

Os perigos do desenvolvimento de uma cultura organizacional forte também têm sido 

evidenciados, destacando-se o potencial prejuízo de objectivos como a flexibilidade ou o 

empenhamento. Uma cultura forte, em que os valores são amplamente partilhados e 

fortemente sentidos, torna-se uma fonte de rigidez, dificultando uma postura flexível perante a 

necessidade de mudança (Legge, 1989 e 1995b), e contradiz a noção de que a cultura deve 

mudar de acordo com a estratégia adoptada (Ogbonna, 1992). 

Legge (1995b) aborda o conceito de empenhamento e as suas implicações. Por um lado, 

questiona se com o empenhamento organizacional se pretende uma identificação afectiva 

dos trabalhadores à organização, que passa pela interiorização dos valores da organização por 

parte dos indivíduos, ou apenas a sua adesão a comportamentos tidos como apropriados, 
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sendo então apenas necessário garantir essa conformidade. Por outro lado, persiste a dúvida 

em relação ao que é que o trabalhador deve estar empenhado: será ao emprego, à carreira, à 

profissão, ao departamento, ao sindicato, ou à organização (Legge, 1995b: 39)? Admitindo 

que se consegue desenvolver o empenhamento dos trabalhadores, Legge pensa que isto pode 

prejudicar o alcance de outros objectivos da GRH. O empenhamento pode contribuir, por 

exemplo, para reduzir a flexibilidade da organização. Um forte empenhamento no cargo pode 

diminuir a capacidade do trabalhador aceitar que ele seja redefinido, ou a sua disponibilidade 

para aceitar outro cargo. Um forte empenhamento na organização pode fazer diminuir a 

capacidade de resposta face a mudanças que ponham em causa valores fundamentais para a 

organização (Legge, 1989). Quanto ao objectivo da qualidade, Legge revela como a 

simbiose teórica dos conceitos não encontra reflexo na prática das empresas. Ao contrário 

do pressuposto de que o empenhamento dos trabalhadores na organização os levará a procurar 

alcançar a meta da qualidade, os estudos mostram que, na prática, a qualidade é garantida 

através de métodos mais conducentes ao minar da relação de respeito e confiança do que ao 

empenhamento organizacional (Legge, 1995b: 44), assentando na supervisão apertada, numa 

disciplina rigorosa e na identificação dos culpados por produtos com defeito. Em resumo, 

esta é uma gestão pela conformidade, pela culpa e pelo stress, e não por empenhamento 

(Delbridge & Turnbull, 1992). Lloyd & Rawlinson (1992) vêem na crescente introdução de 

tecnologia para controlar e monitorizar os trabalhadores mais uma das contradições face aos 

ditames da GRH em relação à autonomia, auto-controlo e empenhamento por parte dos 

trabalhadores. 

Outro conceito problemático é o da flexibilidade, como se verá detalhadamente mais à 

frente neste trabalho. A literatura identifica toda uma diversidade de incongruências entre a 

flexibilidade (sobretudo, mas não só, do tipo numérico) e a GRH. O conflito mais 

estruturante, reflectindo o problema central na questão da flexibilidade, prende-se com o facto 

da GRH preconizar o aumento da flexibilidade, tomando o conceito de forma global, quando 

na prática ele engloba várias facetas, potencialmente contraditórias entre si. Assim, são 

apontadas as incongruências levantadas pela procura simultânea das flexibilidades funcional e 

numérica, assentes em pressupostos basicamente opostos quanto à relação de emprego: uma 

pautada pela continuidade e confiança mútua; a outra pelo curto-prazo e pela mediação do 

mercado (Atkinson, 1987; Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995a; Brown, 1997b; Brewster, 

1998; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998). A flexibilidade numérica é 

particularmente problemática para a GRH, já que o objectivo da minimização dos custos que 

frequentemente a acompanha é contrária à perspectiva de que os empregados são recursos 

especialmente valorizados na gestão da empresa (Geary, 1992; Legge, 1995a; Paauwe, 1996). 
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É destacada a dificuldade em desenvolver uma cultura organizacional forte e os desejados 

níveis de empenhamento e de qualidade em relação a um contingente de pessoal a prazo ou 

subcontratado, dada a natureza precária da sua relação de emprego, que inviabiliza também o 

investimento na sua formação (Blyton & Morris, 1992; Legge, 1995b; Brewster, 1998; 

Emmot & Hutchinson, 1998). Tal como a coexistência de contratos de trabalho diversos, a 

flexibilidade financeira (frequentemente na forma de remunerações variáveis) põe em causa a 

harmonização das condições de emprego, um dos baluartes da GRH. Esta heterogeneidade 

pode, dessa forma, prejudicar a cooperação, o trabalho em equipa e a motivação dos 

indivíduos (Blyton & Turnbull, 1992), bem como a identificação com a organização e o 

desenvolvimento de uma cultura organizacional forte (Blyton & Morris, 1992; Storey, 1992). 

A flexibilidade funcional, que se prende mais com a fluidez interna da organização do 

trabalho e assenta no desenvolvimento de competências múltiplas, também pode acarretar 

consequências indesejáveis do ponto de vista da GRH, contrariando objectivos como a 

estabilidade, a continuidade e a coesão (Blyton & Turnbull, 1992). A qualidade e o 

empenhamento podem igualmente ser postas em causa quando a variedade das tarefas é 

grande e quando a formação adequada não está disponível (Blyton & Morris, 1992; J. Clark, 

1993b; Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995). Por outro lado, a flexibilidade funcional também 

está por vezes associada à pura intensificação do trabalho, e não a um trabalho qualificante 

(O Reilly, 1992b; Sewell & Wilkinson, 1993; Legge, 1995b e 1998a; Turnbull & Wass, 

1997).   

2.4.3. O debate ao nível da ideologia da GRH 

Uma das características fundamentais da GRH, simultaneamente fonte do seu enorme 

poder apelativo e alvo das mais severas críticas, é um forte pendor ideológico. A carga 

valorativa que a GRH encerra no seu tom, nos seus conceitos e nos seus fins, merecem 

condenações só por si. O tipo de ideais preconizados levou diferentes comentadores a associá-

la às ideologias do Sonho Americano (Guest, 1990), do Capitalismo (Legge, 1989), ou da 

Cultura Empreendedora (Keenoy & Anthony, 1992). Estas ligações e o conteúdo que 

implicam são igualmente causa de contrariedades para muitos autores. 

O pendor ideológico da GRH é amplamente reconhecido, inclusive pelos seus 

defensores. O modelo de Harvard apresenta claramente uma filosofia de gestão e chama 

constantemente a atenção para os juízos de valor que a gestão tem de fazer (Hendry & 

Pettigrew, 1990). Storey (1989) também subscreve a clara sustentação filosófica da GRH, 

identificando um conjunto de crenças em que a GRH assenta. Essas crenças incluem a de que 

são as pessoas que podem levar à vantagem competitiva, de que isso deve ser conseguido 
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através do seu empenhamento na organização, e de que esse empenhamento é conseguido 

através da promoção da confiança, formação e autonomia dos trabalhadores (Storey, 1995; 

Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997; Guest, 1999). Esta ideia baseia-se 

numa particular concepção da natureza humana, capaz de se auto-controlar e de criar valor 

através do seu talento (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997). 

Paralelamente, a GRH produz um discurso voltado para a centralidade do imperativo do 

negócio, que chega a ser vista como a sua proposta mais distintiva (McKinlay & Starkey, 

1992), e para a importância de gerir estrategicamente os recursos humanos no sentido de 

desenvolver vantagens competitivas (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982). Vários autores 

vêem nesta confusão entre a valorização dos trabalhadores enquanto pessoas e enquanto 

instrumento de competitividade nas empresas uma irreconciliável contradição interna da 

GRH, que decorre do conflito de interesses inerente à própria relação de emprego, no 

contexto da bem estabelecida tradição capitalista de considerar o trabalho como uma 

mercadoria (Legge, 1989; Blyton & Turnbull, 1992; Ezzamel, Lilley, Wilkinson, & 

Willmott, 1996; Paauwe, 1996; Guest, 1999). 

Do que a GRH é acusada é de tentar iludir este paradoxo incontornável, presumindo 

uma unicidade de interesses entre a gestão e os trabalhadores da organização. Esta perspectiva 

unitarista da gestão da relação de trabalho é um dos aspectos mais questionados da GRH. 

Por um lado, leva a que seja acusada de ter implicações anti-sindicalistas. O uso pela GRH de 

práticas orientadas para o empenhamento é denunciado por pretender ligar emocionalmente 

os trabalhadores à organização e tornar desnecessário6 que se organizem para defender os 

seus interesses (Boxall, 1993: 651). O estilo de gestão proposto pela GRH encarrega-se de 

fazer os interesses dos trabalhadores coincidir com os da empresa, evitando a presença dos 

sindicatos (Boxall, 1993; Rose, 1994; Guest, 1995). 

A isto está também associada uma perspectiva mais individualista da relação de 

emprego, assente no pressuposto de que, para conseguir um ambiente de elevado 

empenhamento, há que tratar os empregados como indivíduos, e estabelecer um 

relacionamento directo e individualizado, e não lidar com eles através de terceiros, os 

sindicatos (Wood, 1995). Isto traduz-se sobretudo no estabelecimento de canais directos de 

comunicação com os trabalhadores, mas também no privilégio da negociação individual dos 

contratos de trabalho e na determinação individual das remunerações e condições de trabalho, 

sendo preteridas as contratações e negociações colectivas. A GRH apresenta-se, assim, como 

um movimento dos práticos da gestão no intuito de substituir as tradicionais relações 

industriais, de reconhecimento e negociação sindical, por práticas ditas inovadoras e 

                                                          

 

6 Em itálico no original. 
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orientadas para o empenhamento (Foulkes, 1980; Kochan & Capelli, 1984; Rubery, 1994), 

marginalizando o papel dos sindicatos nas organizações (Legge, 1989; Keenoy & Anthony, 

1992; Noon, 1992). 

Em relação a este ponto, os estudos dividem-se entre os que confirmam a 

predominância da GRH em empresas não sindicalizadas e os que demonstram, em diversos 

países, a coexistência da GRH com a representação organizada dos interesses dos 

trabalhadores, através da presença de sindicatos ou de comissões de trabalhadores (Gunnigle 

& Moore, 1994; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; Marchington, 1998; Ng & 

Dastmalchian, 1998; Edwards & Wright, 2001; Deery, Walsh & Knox, 2001). A conclusão 

generalizada é a de que a evidência empírica não confirma a hipótese de que a GRH 

representa uma ameaça ou uma alternativa à negociação colectiva, estando, na verdade, 

frequentemente ligada à presença de sindicatos e de boas relações de negociação colectiva 

(Hendry, 1993; Deery, Walsh & Knox, 2001).  

Ainda assim, a abordagem unitarista da GRH pode traduzir-se no menosprezo do papel 

dos indivíduos. Apesar destes serem os principais alvos (recipients) e consumidores das 

políticas prescritas pela GRH (Guest, 1999), muitos das propostas teóricas falham o 

reconhecimento das pretensões e interesses próprios dos trabalhadores, que podem ser 

diferentes dos da gestão. As opiniões e reacções dos trabalhadores também são subvalorizadas 

a nível da investigação empírica sobre o assunto, que tem privilegiado a voz dos gestores 

(Clark, Mabey & Skinner, 1998; Guest, 1999). 

Os mais cépticos viram na postura unitarista da GRH uma manifestação do seu projecto 

ideológico de promoção da cultura empreendedora e da prerrogativa da gestão. A rejeição 

do paradigma pluralista não seria mais que um reflexo da orientação managerialista e da 

intenção manipuladora da GRH (Storey, 1989; Keenoy & Anthony, 1992; Noon, 1992). O 

conjunto de novas soluções organizacionais a que GRH aparece ligada impõe uma orientação 

para a mudança a todos os níveis, incluindo ao nível das próprias pessoas. O ónus do 

ajustamento parece recair em grande parte nos indivíduos, exigindo-se um novo tipo de 

trabalhador, com novas atitudes, comportamentos e relacionamento com o empregador (Clark, 

Mabey & Skinner, 1998). Como disseram Keenoy & Anthony (1992: 239), Em tempos, era 

suficiente redesenhar a organização para a ajustar à capacidade e compreensão humanas: 

agora é melhor redesenhar a compreensão humana para que se ajuste aos propósitos da 

organização. O objectivo da GRH é, pois, converter os trabalhadores à causa da gestão, 

através não só de uma retórica romântica (Vaughan, 1994) e apelativa, mas sobretudo de 

uma cuidada gestão da cultura organizacional. Pretende-se, por esta via, substituir o 

tradicional método do controlo através da coerção (Legge, 1989) por um controlo 
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interiorizado , subjectivo e socialmente exercido (Clark, Mabey & Skinner, 1998). Como tal, 

a cultura organizacional é tida por alguns autores como um filtro cultural com o potencial de 

confinar o comportamento individual dos empregados a um conjunto restrito e 

predeterminado de comportamentos organizacionais aceitáveis. O próprio sucesso do 

indivíduo depende de adoptar, ou mesmo interiorizar, o modelo mental (mind-set) aprovado 

(Keenoy & Anthony, 1992: 243). Ou se subscreve a cultura dominante de coração , ou se sai 

(Guest, 1999).  

Este efeito manipulador da GRH é tido como assentando na utilização de técnicas de 

publicidade e marketing para impor as novas imagens da realidade organizacional (Keenoy & 

Anthony, 1992: 235), e de usar uma linguagem própria. Como já vimos atrás, aquela dupla 

vertente da GRH  a de promover o valor intrínseco das pessoas ao mesmo tempo que as liga 

à concretização da estratégia do negócio 

 

tem servido de base à distinção entre uma versão 

soft e outra hard (Storey, 1989). Vaughan (1994) identifica o uso de dois tipos de linguagem 

distintas (opostas) em relação a cada uma destas faces da GRH, uma romântica 

 

com uma 

forte ênfase na consciência, na imaginação e no sentimento, aliada à idealização da natureza 

ou do que é natural 

 

e uma racional 

 

que assume uma posição desligada, intelectual, 

lógica ou objectiva. Esta dupla linguagem corresponde a uma interiorização pela GRH do 

conflito entre a retórica e a realidade, transformando-o num conflito interno à GRH (Vaughan, 

1994). A linguagem racional, expressão da GRH hard, é criticada pelos próprios valores que 

defende, colocando a eficiência, a eficácia de custos, a produtividade e o lucro 

inequivocamente acima de considerações pessoais ou sociais (Vaughan, 1994: 27). Num 

contexto político-económico dominado por uma direita (de Reagan nos EUA e de Thatcher na 

GB) que preconizava a cultura empreendedora , o individualismo e a superioridade do 

mercado livre (Keenoy & Anthony, 1992), a GRH aparecia (ou era apropriada) como 

instrumento das políticas neo-liberais no intuito de promover os interesses e aspirações dos 

empresários e legitimar a prerrogativa da gestão (Legge, 1989; Storey, 1989 e 1994). As 

pessoas são vistas e devem ser geridas como qualquer outro recurso ao dispor da gestão 

(Storey, 1989), o que quer dizer que são reduzidas a objectos passivos (recursos, activos ou 

capital) para serem usados, desenvolvidos ou descartados (Vaughan, 1994). 

Apesar de fria e calculista, pelo menos a linguagem racional da GRH hard não deixa 

dúvidas em relação ao que preconiza (Vaughan, 1994). A versão soft da GRH atraíu sem 

dúvida as críticas mais radicais por ser vista como potencialmente perniciosa (Guest, 1999), 

ao abrigo da dissimulação e subtileza da sua linguagem emotiva, simbólica e evangélica 

(Keenoy, 1997) no estilo empolgado dos românticos do séc. XIX (Vaughan, 1994). Keenoy 

(1997) fez equivaler a GRH a um rótulo simbólico para mascarar o oportunismo da gestão. 
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Visava promover e legitimar os efeitos purificadores dos mecanismos do mercado através 

do estabelecimento de um novo conjunto de imagens linguísticas da ciência normal face à 

relação de emprego (op.cit.: 835-6). A GRH tentava mistificar o prosaico , tendo como 

objectivo central iludir a (dura) realidade da crescente concorrência com as imagens 

(atraentes) da cultura empreendedora 7 (Keenoy & Anthony, 1992: 235 e 241). Na verdade, 

a GRH não passaria de um lobo disfarçado de ovelha (Keenoy, 1990), e reflectia uma 

intenção de reformular o significado do trabalho e a forma como empregados e empregadores 

se relacionavam. E visava, não apenas alterar o comportamento social, mas também 

transformar as próprias normas e valores que orientavam o comportamento social, como parte 

da cruzada moral da cultura empreendedora (Keenoy & Anthony, 1992: 234). Estes 

autores recusaram mesmo aceitar que a GRH pudesse constituir um qualquer tipo de teoria. 

Atribuíram-lhe claramente o estatuto de ideologia 

 

ou filosofia, senão mesmo teologia, a 

julgar pelo fervor fanático com que algumas pessoas a adoptaram (Noon, 1992: 22) 

 

vaticinando que será esse estatuto o que melhor serve seus os propósitos, uma vez que a torna 

imune a uma crítica lógica face à contradição e ambiguidade que grassam na GRH (Keenoy & 

Anthony, 1992). 

Esta linha de críticas levou os mais radicais a concluir que a GRH é imoral. A inserção 

da política de recursos humanos na estratégia organizacional submete-a aos imperativos do 

negócio, o que condiciona a valorização das pessoas à sua contribuição positiva e 

identificável para os objectivos do negócio (Ezzamel, Lilley, Wilkinson, & Willmott, 1996). 

Noon (1992) advertia para que esta utilidade instrumental da GRH podia ser usada de forma 

perversa e manipuladora para servir as agendas políticas de quem a defende. O autor defende 

que a teoria não se pode divorciar da sua agenda política e a instrumentalidade das propostas 

teóricas têm de ser tidas em conta. Keenoy & Anthony (1992) associaram à GRH uma 

moralidade assente nos valores supremos do mercado e dos clientes, que servem tanto como 

fonte de explicação como de legitimação para as actuações que os gestores são forçados a 

tomar, aliviando-os de qualquer responsabilidade. Se os fins são o mercado ou os clientes, 

todos os meios são permitidos aos gestores, logo que legais (Keenoy & Anthony, 1992: 244-

5). Legge (1998b) também viu com dificuldade que se pudesse reconhecer à GRH uma ética 

deontológica, uma vez o desenvolvimento humano prometido raramente se dirige 

incondicionalmente a todos os empregados. A lógica que permite legitimar que alguns dos 

trabalhadores sejam promovidos a estratégicos , ao incorporarem as competências-chave 

essenciais ao sucesso do negócio, enquanto outros são reduzidos a custos variáveis (Legge, 
                                                          

 

7 A adjectivação entre parêntesis, apenas implícita no original de Keenoy & Anthony (1992), foi aqui 
adicionada.  
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1989), não é senão uma ética utilitarista, que julga a moralidade dos actos pelo balanço 

positivo entre as suas consequências boas e más para a maioria dos afectados. Esta visão 

permite aceitar que as pessoas sejam usadas como meros meios para ulteriores fins e permite 

legitimar quaisquer estratégias que declarem visar a obtenção de vantagens competitivas, 

independentemente das baixas que elas possam implicar, logo que a maioria saia a 

ganhar no fim (Legge, 1998b). 

Ainda que de forma tímida e esporádica, estas críticas têm sido ao longo do tempo 

rebatidas por alguns dos defensores da GRH. Guest (1999), por exemplo, põe em relevo a 

contradição em que estes críticos incorrem quando, por um lado, vêem na GRH uma séria 

ameaça , mas por outro acham que, na prática, a GRH não tem expressão significativa ou 

não consegue ser implementada de forma eficaz. Para além disso, denuncia-lhes a 

incapacidade de apresentarem dados empíricos que atestem a versão dos trabalhadores, cuja 

posição pretendem defender. Finalmente, e porventura mais pertinentemente, Guest afirma 

que estes autores que criticam tão acerrimamente a GRH não apresentam qualquer alternativa 

clara àquele modelo (Guest, 1999). 

Efectivamente, a principal limitação das análises críticas parece ser o facto de serem 

geralmente muito pouco construtivas. Esclarecendo amplamente o leitor em relação ao que 

contestam, estes autores deixam um vazio completo em relação ao que realmente preconizam, 

fazendo poucas contribuições directas para um efectivo avanço no conhecimento. 

Mas as críticas tecidas pelos autores mais cépticos, e até cínicos, em relação à GRH têm 

um valor que não deve ser subestimado. Chamam a atenção para o lado (potencialmente) 

negativo da GRH, alertando para a fragilidade de alguns dos seus elementos e conceitos, e 

advertindo em relação aos riscos inerentes a uma má utilização (intencional ou ingénua) de 

métodos e técnicas aparentemente atraentes. Estas críticas ajudam a relembrar que a GRH 

(pelo menos na sua acepção soft) é muito exigente e implica pesados custos para a 

organização (Walton, 1985; Purcell, 1999; Boxall & Purcell, 2000). E também que é um 

conceito holístico, que funciona só quando o sistema está completo. Há que ter presente todas 

as proposições dos modelos prescritivos, incluindo as relativas às obrigações dos 

empregadores, e não só aquelas que são fáceis ou convenientes de implementar. O 

vocabulário do empenhamento parece ser frequentemente adoptado sem o necessário 

reconhecimento da bi-direccionalidade da sua natureza (Blyton & Morris, 1992). As 

componentes da mutualidade e da reciprocidade são facilmente esquecidas, mesmo ao nível 

da retórica. São valorizados sobretudo o empenhamento e o esforço dos indivíduos, mas 

esquecido que eles não surgem por geração espontânea, porque os gurus a advogam, ou 

porque é moda. Antes, as promessas da GRH exigem um empenhamento e esforço tão 
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grande ou maior por parte da organização, que esta não pode escolher apenas eleger algumas 

das medidas mais apelativas ou interessantes e esquecer que essas escolhas têm contrapartidas 

e consequências. A própria investigação académica beneficia do olhar cínico e crítico destes 

autores mais radicais, encorajando um aperfeiçoamento dos modelos teóricos e das 

metodologias usadas, e aconselhando o redobrar de cautelas em relação às agendas políticas 

subjacentes (e por vezes escondidas) ao interesse pela GRH por parte dos gestores. 
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