POTRH
Conceitos Base:
Recursos Humanos: Pessoas que as organizações têm ao seu dispor para determinadas funções, para levar a cabo os
objetivos da organização, de acordo com a missão, valores e visão da organização.
Planeamento estratégico: Plano/ Previsão do que a organização desenha para por em prática posteriormente.
Prossupõe a previsão de como chegar a determinados objetivos estratégicos (resultados). Ver para além do
aparente.
Planeamento estratégico de RH:
. Atrair novo pessoal
. Desenvolvimento
. Desvinculação:
. RH atuais
. Reformados – é necessário fazer um plano de sucessão ex. recrutar, lista de candidatos, mobilidade interna,
desenvolver possíveis candidatos
. Turnover voluntário (saída não desejada; à partida a empresa estava satisfeita com o trabalho do
trabalhador)
. Inadaptação
Estratégia de RH: São o que os RH propõem como sendo as melhores propostas para alcançar os objetivos.
Exigências Organizativas: Critérios que as empresas exigem e que são essenciais para cumprir o propósito
organizacional.
Fatores críticos de sucesso: São indispensáveis para o sucesso da organização ex. ter capital próprio
Vantagem competitiva: condições diferenciadoras da concorrência ex. preços mais baixos
Descentralização/Delegação de poder/Empowerment (no terreno/posteriormente): influencia os planos que são
desenhados para atrair e recrutar.
Alargamento vs enriquecimento de funções: alargamento: + funções enriquecimento: ex. tinha 5 funções, 3 são
alteradas para outras com + responsabilidade
Redução do tamanho da empresa/downsizing: É importante perceber quem são as pessoas que devem ser
dispensadas. Ex. pessoal do meio tendo em conta que e possível dividir as funções por cargos superiores e inferiores.
Contratação externa/ outsourcing/externalização: outsourcing- passar funções para o exterior ≠ consultadoriafunções altamente especializadas
Competências distintivas: + difíceis de substituir; raros
Motivação
Análise de funções: Analise dos RH deve ter em conta a AF para tomar decisões.
Flexibilidade: Planeamento não deve ser rígido, mas sim com alguma flexibilidade.

Planeamento de RH
Integra o plano estratégico da organização.
Define quais os RH necessários, no futuro, em termos do seu perfil, número, prazo e custo, ie:
a) planear os RH de que a empresa vai necessitar no futuro;
b) gerir a carreira dos colaboradores com potencial de crescimento profissional.
Em termos de perfil é importante fazer o plano a médio/longo prazo.
Ex. está prevista a abertura de uma nova sede da empresa em Itália pelo que irá ser necessário falar italiano.
Devem ser definidos critérios de acordo com o planeamento e as necessidades da organização, neste a empresa
teria o objetivo de se expandir.
O tempo e o prazo são outras duas variantes que devem ser tomadas em conta na definição dos RH necessários, isto
porque existem momentos mais adequados do que outros para contratar. Ex. mais caixeiras de loja na altura do
Natal ou perto do dia da abertura de um novo mercado
Uma má contratação irá ter consequências no custo, daí a importância de ter em conta esta variável uma vez que
pode não existir a necessidade de contratar. Feitas as contratações devem ser tomadas em conta as politicas
salariais praticadas pela empresa e a média salarial do mercado.
PRH ajuda a sustentar o crescimento do negócio da organização (médio prazo).

Determinação futura das necessidades, estratégias e filosofias da organização na área de RH, exigidas pela
competitividade e aceitação da mudança, para a prossecução dos objetivos empresariais.
“… Normalmente, o planeamento de recursos humanos na empresa procura assegurar, numa perspetiva
organizacional, o fluxo dos profissionais, com o perfil, na quantidade adequada e no momento certo, que permitam
à empresa atingir os seus objetivos de negócio” (Grundy, 1997).

A eficácia do Planeamento de RH só é possível se:
Houver um perfeito conhecimento:
- das mudanças que ocorrem na organização e envolvente (impacto das TIC; formas flexíveis de organização do
trabalho);
- dos objetivos da empresa (controlo de custos, melhoria da qualidade, criação de capacidades distintivas) (visão
macro)
-Houver boa articulação entre o PE da organização e o PRH
Se existir um bom acompanhamento das movimentações de pessoal no interior da empresa (transferências, baixas e
reformas, progressões)
Os custos de um mau planeamento podem até ser maiores do que não ter planeamento

Planeamento de RH
Normalmente, apesar de um esforço de formação e/ou reconversão, há sempre necessidade de talento que
internamente não existe.
É importante perceber quantas pessoas soa necessárias para cada departamento e ter em atenção as fontes
utilizadas ex. head hunting para diretor de marketing

O Planeamento permite à função GRH ser Proativa ao invés de Reativa:
a) Visa prever sistematicamente as ofertas e procuras futuras de colaboradores pela organização, tentando a
compatibilização dos indivíduos e dos grupos;
b) Ótima utilização dos atuais Recursos Humanos (Ex. 20 vagas / 15 boas oferta – Deve ser repensado se
internamente existe alguém que possa ocupar a vaga, ou se é necessário ir ao mercado);
c) Identificação de futuras áreas críticas (área critica- área nuclear ex. contabilidade no ISCAP, se contabilidade deixase de existir a existência da faculdade era posta em causa)
d) Coordenação de diferentes programas de GRH;
e) Consciencialização atempada do que há a fazer no que diz respeito ao recrutamento, seleção, mobilidade interna
e formação.

É necessário fazer planeamento articulado com as outras áreas.
Institucional- no seu todo/global
Tático – área
Operacional – micro/equipa

Planeamento Estratégico
Visão da Empresa • A perspetiva de longo prazo. É aquilo que a empresa pretende ser ou estar num determinado
período temporal.
Missão da Empresa • É a razão da existência da empresa. Delimita o âmbito de atuação e representa um
instrumento orientador dos esforços de todos os Colaboradores.
Valores da Empresa • São os princípios de gestão. São as convicções, crenças e princípios considerados como base
orientadora do comportamento de todos.
Objetivos da Empresa • São as metas de curto e médio prazo que devem contribuir para concretizar a missão da
empresa.

Exemplo…
Visão: Ser reconhecida como a nº 1 na satisfação dos nossos consumidores, produzindo sempre serviços eficientes e
competitivos.
Missão: Prestar serviços em nível de excelência, nos segmentos de Transportes de Passageiros, quer seja
Fretamento, Turismo ou Rodoviário, visando atender às necessidades dos nossos Clientes, oferecendo melhores
serviços a preços adequados, procurando sempre, um clima harmonioso junto dos nossos Colaboradores e Clientes,
assim como entre a Empresa e a Sociedade.
Valores: A INOVAÇÃ0 - estar sempre aberto às mudanças. O ESPÍRITO EMPREENDEDOR - ser "gente que faz". O
PLANEAMENTO - planear sempre antes de agir. A CONDUTA - as atitudes revelam mais do que as palavras. A ÉTICA E
A VALORIZAÇÃO HUMANA - ter respeito e a valorização humana como princípios de atitude profissional. O CLIENTE ele é a razão do nosso trabalho.

Exemplo…
Objetivos organizacionais: resultado esperado/desejado que se pretende alcançar num tempo determinado.
Tipo de objetivos a) Rotineiros (produzir 120 bolas por mês). b) Inovadores (criar um produto novo por mês.
Agregam algo de novo). c) De aperfeiçoamento (aumentar a qualidade dos produtos em 5% ao ano).

É necessário percebermos os recursos que temos através da análise do ambiente interno externo e interno que
influencia em muito a organização.
Para cada objetivo devemos definir a melhor solução.

Diagnostico/Analise – Fazer o enquadramento; recolhe informação sobre a área de atuação. Fazer analise SWOT.
Fatores críticos – nucleares
Visão estratégica – com “pescoço de girafa”, ver mais além do evidente
Plano de negócios

Analisar
. Concorrência direta ex. tenho um supermercado → analisar os preços de outros supermercados
. É importante ter em conta o mercado de atuação.
. Analisar o que correu mal na concorrência → Vai ter impacto nos RH que escolhemos
Rever
Por vezes é necessário rever o plano por causa das forças externas.
Estabelecer para a organização
Desdobrar objetivos
É importante desdobrar os objetivos em cascata e alinhá-los com a organização.

Planeamento de RH [Princípios Gerais] A articulação perfeita entre:
- Garantir de um fluxo de profissionais com o perfil ideal, na quantidade certa e no momento certo;
- Identificar os colaboradores de elevado potencial e criar para eles o percurso profissional que lhes dê uma
perspetiva de desenvolvimento a médio e longo prazos.

Objetivos do Planeamento de RH
- Prever necessidades de recrutamento e sua calendarização (Seleção no momento certo; importância do
empenhamento afetivo)
- Detetar as potenciais redundâncias, avaliar as possibilidades de reconversão e evitar despedimentos
desnecessários
- Prever necessidades de formação (nem sempre é necessário despedir, devemos sim planear atempadamente
formação para fixar as pessoas ex. ISCAP prevê dar todas as aulas em Inglês, é necessário dar formação de Inglês aos
professores para estarem preparados)
- Estabelecer uma base global para a construção de planos de desenvolvimento pessoal (PDI – Analisar
individualmente a pessoa e construir um plano personalizado consoante as necessidades)
- Avaliar o impacto de novas tecnologias no volume e na produtividade da mão-de-obra (ex. necessidade de adquirir
novo material)
- Estimar o impacto da introdução de formas diferentes de organização do trabalho na organização (polivalência,
flexibilidade) (o mercado está a mudar, surgem novas formas de trabalho ex. teletrabalho, trabalho temporários…)
- Analisar as vantagens de proceder ao outsourcing de atividades periféricas (Existem funções que representam
grandes custos desnecessários)
- Avaliar necessidades futuras de espaço

Constrangimentos a considerar
Condições económicas
Concorrência
Tecnologia
Diversidade cultural
(impacto na produtividade dos RH; necessidades futuras de espaço, opção pelo outsourcing)

Alternativas de planeamento estratégico de RH
A estratégia de RH tem de ter em conta a missão, visão e os objetivos da organização.
Para isso podem ser aplicadas diferentes estratégias, de acordo com a organização:
Expansão: Novas admissões
Ajustamento: Adequação ao mercado; As empresas buscam uma posição de equilíbrio ajustando-se de acordo com
as exigências do mercado, mas sempre como principal objetivo manter a estabilidade; Estas devem procurar
perceber se o recrutamento interno não é mais vantajoso.
Mudança: Inovação e criatividade. Por vezes implica que no planeamento de RH se tenha de alocar novos e/ou
atuais RH nos lugares certos para estes serem criativos. As organizações devem estimular/premiar um clima
organizacional que seja propicio à criatividade e inovação e à aceitação das ideias dos vários RH da empresa. (Ex.
melhor ideia para um determinado projeto recebe premio de 50 euros→ isto vai fazer com que os RH sejam mais
dinâmicos)
Emagrecimento: Redução de pessoal. Podemos ter de:
- Repensar as politicas salariais: ex. pagar de acordo com as tendências do mercado (empresas evitam cada
vez mais salários fixos para puderem ser mais flexíveis); funcionários deixam de andar com carro da empresa

- Despedimento: pode ser planeado de diferentes formas (ex. esperar fim dos contratos a prazo; reformas;
despedimento …)

Os RH devem saber articular e equilibrar o que procuram com o que o mercado lhes oferece.
Ex. Uma organização da industria esta localizada numa aldeia onde culturalmente as mulheres não trabalham, no
entanto, a empresa tem como preferência a contratação de mulheres. Tendo isto por base os RH podem tentar
perceber se é possível por exemplo transferir pessoal de uma outra fábrica.

Análise dos RH’s
. Análise da “oferta” de acordo com os seguintes parâmetros:
– Perfil de aptidões (técnicas e comportamentais) (o que o mercado nos dá)
– Perfil etário (distribuição do pessoal pelos escalões etários)
– Antiguidade na empresa
– Experiência na função
– Distribuição por departamento e grupos funcionais
– Níveis hierárquicos
. Análise da rotação de pessoal
. A envolvente externa – Perceber através de estudos setoriais o crescimento dos diferentes setores ex. setor da
construção civil decresceu.

Alguns vetores da política de Recursos Humanos nas Organizações Atuais
- Competição pelos melhores talentos (atração, retenção e desenvolvimento profissional). Todas as empresas
querem ter os melhores RH.
- Concorrência forte pelos melhores quadros, entrada de novos concorrentes. É necessário perceber porque é que
os RH procuram uma determinada empresa e não a nossa (concorrência). RH escolhem as empresas onde imaginam
o seu potencial ser aproveitado. Os talentos procuram lugar com potencial e diferenciador.
- Política salarial de quadros individualizada, privilegiando mais a remuneração variável do que fixa (a partir de
objetivos SMART), e na importância de benefícios como o plano de seguros de vida e saúde, extensão destes
benefícios aos familiares, ações da empresa, etc. Por vezes compensa pagar mais para a retenção dos talentos.
- Política de mobilidade nacional e internacional. Não basta disponibilidade para viajar, são necessárias
competências ex. falar inglês
- Estratégia de RH é definida em comité próprio que engloba Administração, DRH, Diretores de
Unidade/Departamento. A GRH não pode apenas servir as diretivas, necessita de presença em todas as outras áreas
de autoridade, para perceber o que a empresa quer e planear.

Desenvolver novas competências para fazer face a novos desafios
Para fazer o planeamento estratégico é necessário ter em conta a organização como um todo, e perceber o que
temos hoje e até onde queremos chegar.

Finanças: vai influenciar a atração de talentos e a sustentabilidade a médio/longo prazo.
Mercado: é preciso saber o mercado em que estamos a atuar ex. queremos entrar no mercado marroquino → é
necessário adequar competências
Pessoas: é importante perceber quem tenho e que ferramentas tenho para potencializar os nossos RH.
Produtos/Serviços: são ou não atrativos? (ex. empresa de consultadoria abandona o ramo do recrutamento e
seleção porque não é um serviço muito requisitado, tendo isso em conta não são necessários mais RH na área)

Instrumentos de Planeamento de RH
. Estratégia da organização (globais, de crescimento, diversificação, defensivas, combinadas, …). Quais são as
expectativas em termos de necessidades.
. Questionários dirigidos às chefias de departamento para detetar necessidades e antecipar mudanças
. Análise da demografia da empresa (ex. renovações de contratos, reformas por idade, etc)
. Planos de Sucessão (através da identificação sistemática de sucessores e indivíduos de elevado potencial). Quando
os planos de sucessão são formalizados é muito importante cumprir com tal. ex. ter definido na politica que pessoas
com desempenhos superiores a 75% em 5anos têm progressão. É importante pensar na progressão –> TRH 1 passa a
DRH.

Planear estrategicamente implica:
1º fase - Obter o máximo de informação:
- Fazer analise SWOT: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças.
- O PRH não tem só uma atitude reativa do problema, mas também de aproveitar as oportunidades.
- Toda esta recolha de informação permite chegar a um diagnostico exaustivo de onde vou atuar.
- A identificação de um problema, ameaça ou oportunidade resulta na necessidade de planeamento
2º fase - Formulação de alternativas estratégicas
Identificação de estratégias alternativas para resolver
• Problemas
• Oportunidades
Apresentar várias alternativas. Temos de ter duas ou mais opções de forma a avaliar os benefícios e as
desvantagens.
3º fase - Avaliação das alternativas
-Análises
-Estudos
Para avaliar as alternativas é importante fazer uma analise da melhor opção e ver estudos sobre os
problemas que se levantam, e perceber como outras empresas reagiram perante a mesma situação.
4º fase – Decisão
Escolha de uma das alternativas, normalmente a que consideramos mais interessante para o fim em causa.
Depois de tomada a decisão é necessário olhar para o global e perceber as ferramentas que temos a nosso dispor.
Ex. tenho recursos para selecionar novos RH?

Mito ou Realidade?
A realidade é imprevisível. O planeamento estratégico não é possível. A incerteza é inevitável na natureza e na
sociedade. O futuro emerge sempre sem um plano. (Ralph stacey).

A função planeamento pode ser mais complexa numa empresa multinacional (Donnelly et al., 2000:78).
Sim, porque, quanto maiores forem as diferenças culturais e linguísticas, mais diversos serão os sistemas económico,
político e legal. Além disso, quanto mais mercados e sistemas monetários enfrenta, mais complexo se torna o
planeamento para a empresa multinacional.

Uma empresa com uma estratégia de RH mal definida ou uma estratégia que não incorpore de forma explicita os RH,
provavelmente, perderá terreno frente aos seus concorrentes
Sim, mas também é verdade que uma empresa pode ter uma estratégia de RH bem articulada, mas fracassará se as
suas táticas de RH não permitirem implementar eficazmente a sua estratégia.

Flexibilidade
Conceito: Central
Sinónimos: Capacidade de mudança; Ajuste; Adaptabilidade; Pró-atividade; Versatilidade
Antónimos: Especialização; Resistência à mudança; Rigidez

Definição de flexibilidade
Começa-se a falar de flexibilidade em 1984.
A flexibilidade requer que estejamos regularmente a aprender, para não termos conhecimento obsoletos.
- Capacidade de qualquer organização se adaptar à mudança, à diversidade.
- Capacidade de uma organização substituir, sempre que necessário e de múltiplas formas, os seus recursos
(materiais, humanos, …).
- “É a capacidade da organização para manter um ajustamento dinâmico entre a envolvente e a organização.” (Child,
1972 in Cunha, 2006)
- “Capacidade para aprender continuamente” (Lundvall, 2005)

Tipos de Flexibilidade
Flexibilidade externa: possibilidade de adaptar a capacidade de produção de modo a responder a problemas
relacionados com as diferenças quantitativas, mudança no volume de produtos e a capacidade de introduzir novas
classes de produtos; Capacidade de se reorganizar internamente para responder às exigências do exterior

Flexibilidade interna: mudanças internas capazes de responder às ameaças/exigências do meio; ex. se o mercado
deixou de querer carros brancos e começou a querer carros amarelos, temos de nos ajustar e produzir carros
amarelos

Porquê da Flexibilidade nas organizações
Maior disputa dos mercados: Todas as empresas querem ter uma boa posição no Mercado.
Maior concorrência
Maior inovação: A inovação é constante e por isso não se pode fazer o planeamento a longo prazo. É necessária
flexibilização para acompanhar o Mercado.

Prazos de entrega:
É uma variável determinante para a angariação de clientes.
Tem de existir margem. Na atualidade temos cada vez mais prazos mais apertados por culta dos clientes “mais
apressados”. A organização não se pode limitar a “impor” prazos. Tem de existir flexibilização.

Baixo Custo:
É uma variável determinante para a angariação de clientes.

Alto risco:
Alguns riscos são controláveis outros não

Modelos Teóricos da Flexibilidade
Modelos clássicos

Modelo de Guest (1987)
A organização tem três componentes principais:
a) Design da organização (corporativo): Organização não rígida, hierárquica, burocrática MAS sim, estrutura
orgânica, descentralizada, empowerment; A melhor forma que as organizações têm para aceitar a
flexibilidade é através da delegação de funções;
b) Design funcional (funções):
Funções flexíveis - polivalência e multi-skills (funções mais amplas e não tão específicas);
É importante que os trabalhadores tenham diferentes características e conhecimentos, isto porque:
+diversidade e competências → + vantagem competitiva
Detrimento da especialização;
c) Atitudes e motivações dos colaboradores (pessoas): Mais confiança, mais satisfação, mais compromisso
com o trabalho (mais flexibilidade dos RH) → Gestão tem de garantir o compromisso com os trabalhadores
Urgência da flexibilidade para Guest : Desafios das organizações dos anos 1990 (controlar custos, responder às
necessidades dos clientes: mais barato e mais qualidade)

Modelo de Guest e os desafios dos anos 1990
Para atingirem os novos desafios, as organizações têm que se centrar:
a) nas competências nucleares – competências fundamentais para o negócio ex. saber Inglês comuns a todos
os trabalhadores embora em níveis diferentes.
b) na flexibilidade
Organizações mais planas (achatadas), retirando níveis hierárquicos no sentido dos colaboradores terem maior
responsabilidade, estarem mais próximos dos clientes (redução de custos). → mais flexibilidade

Modelo de Atkinson (1984)
A organização flexível implica o equilíbrio entre três componentes principais:
a) Flexibilidade funcional: Flexibilidade no conteúdo da relação de trabalho, polivalência (maior mobilidade
profissional e funcional. As pessoas são utilizadas em multifunções); É desejável que as pessoas sejam
utilizadas em diferentes funções.
b) Flexibilidade financeira: Deixa de haver um salário uniforme e standardizado. Sistema de recompensas com
base no desempenho/competências → Conceito de Meritocracia: Pessoas são recompensadas conforme o
contributo/desempenho.
c) Flexibilidade numérica: Ajustar o número de efetivos em função das necessidades da organização, criando
emprego em momentos de alta e limitando-o em momentos de baixa (desenvolvimento de flexibilidade
contratual: CT atípicos e do horário de trabalho)

Como é que na GRH se faz a operacionalização no sentido da flexibilidade?
As organizações não podem ter uma estratégia estanque. Têm que ser flexíveis. A GRH intervém neste processo (ex.
recrutar pessoas com perfil disciplinar)

Flexibilidade de RH
Trabalhos nucleares/estratégicos:
- Talentos.
- Ajudam a organização a adquirir vantagem competitiva (maios fortes que a concorrência direta)
- Têm competências diferenciadoras

Trabalhadores periféricos:
- Pessoal de apoio/suporte.
- Não precisam de ter competências diferenciadoras
- São importantes e indispensáveis;
- Ex. de operadores periféricos: operários fabris
Através da diferenciação de:
(1) Um conjunto de trabalhadores nucleares que têm um vinculo clássico na organização e
(2) Um conjunto de trabalhadores periféricos, com contratos de trabalho mais precários!
Visa uma adaptação da organização à incerteza.

Tipos de flexibilidade dos RH
Numérica ou temporal
Privilegia o emprego flexível, a flexibilidade contratual e a flexibilidade no local de trabalho.
Contratos a termo
As organizações não se podem comprometer a fazer contratos de longo prazo, essencialmente em áreas instáveis.
Contratos casuais, de tarefa
Ex. empresas sem departamento de recursos humanos quer implementar sistema de avaliação de RH – contrata
alguém para determinado projeto/tarefa
Trabalho temporário
Estratégia recorrente das organizações.
O TT é ideal para pessoal que não gostam de rotina e/ou que tenham mobilidade geográfica.
Subcontratação/outsourcing
Pressupõe externalizar tarefas não fulcrais. É diferente de consultoria.
Consultoria
O principal objetivo é trazer para dentro da empresa funções que não existem mas que querem desenvolver
continuamente.
Teletrabalho, trabalho em casa, call centres (flexibilidade geográfica)
Contratos a tempo parcial/part-time
Horários flexíveis/ flextime
É diferente de isenção de horário.
Horários anuais/anual hours
Turnos, trabalho de fim-de-semana
Partilha de funções/job sharing
Compressão da semana de trabalho

Financeira
Relação direta entre a contribuição dos trabalhadores e a sua remuneração. Diferenciação de remuneração.
Hoje vemos trabalhadores com cargos iguais, mas com diferentes remunerações. Isto acontece em função do
desempenho de cada colaborador. Os colaboradores têm de estar conscientes destas diferentes remunerações.
Aumentos de mérito
Em função do desempenho.
Bónus
Participação nos lucros

O importante é que as pessoas façam esta participação em função dos desempenhos e não em função da
antiguidade e/ou hierarquia que geram sentimentos de injustiça.
Opções para aquisição de ações
Pagamento com base em competências

Funcional
- Possibilidade de utilização multifuncional dos RH.
- Capacidade da organização potencializar as competências dos trabalhadores.
- Promovida pelo enriquecimento funcional e/ou rotação funcional, associada ao empowerment (1 das estratégias
da retenção de talento) e às multi-skills (grupos de trabalho semi-autónomos, polivalência).

Flexibilidade = Organização em trevo
. As organizações do futuro serão organizações em trevo! (Charles Handy, 1989)

Grupo nuclear de mão de obra:
É preciso perceber os profissionais essenciais. A organização deve ter mão de obra nuclear, ou seja a que permite ver
vantagem competitiva. Não se deve abdicar destas pessoas, pois são elas que nos permitem vantagem competitiva
com as suas características diferenciadoras.
desenv. as atividades principais da organização, têm contrato de trabalho estável, têm formação e é-lhes dada a
possibilidade de desenvolver a carreira (gestores e trabalhadores especializados, ou seja, pessoal chave com
capacidades difíceis de se obter no mercado…são mais caros e com muita experiência e cto da organização).

Grupo periférico:
desempenham atividades mais rotineiras e padronizadas. Realizam funções menos qualificadas mas requerem
formação especifica. São internos à organização mas com contratos de trabalho menos favoráveis e são mais
vulneráveis em oscilações do mercado.

Subcontratos externos
Existem pessoas que apenas são necessárias para atividades pontuais, por isso devemos recorrer à subcontratação
como forma de flexibilização.
Pessoas com competências específicas (peritos ou consultores) que fornecem o seu serviço a diferentes organizações,
evitam a contratação internas e custos muito elevados versus trabalhadores que fazem tarefas gerais (limpeza,
segurança, free-lancers).

Desvantagens da flexibilidade
. Abuso da flexibilidade (contratos a termo por conveniência)
. Perda de identidade/aprendizagem
. Perda de comprometimento (colaboradores não transmitem os seus conhecimentos à organização)
. Uso excessivo da rotatividade pode comprometer a produtividade da organização.
. Exagero da flexibilidade de horário de trabalho ex. professor dar aulas à noite e ao sábado
. Dificuldade da limitação de limites
. Abuso dos tempos de não trabalho por parte do empregador
. Dificuldade de previsão de necessidades financeiras ex. trabalhador ganha à hora e num mês produz o triplo do
esperado (oscilações no salario).
Para a flexibilidade resultar, tem de existir congruência entre as praticas da organização e o trabalhador.
NOTA: Contrato psicológico- não está escrito, mas é a tradição/habitual. Expectativa face ao histórico. Ação em
função das expectativas que tem da resposta do outro.

Subcontratação/ O trabalho temporário
O que é?
Subcontratação = outsourcing = externalização

“Aquisição externa de atividades, incluindo as tradicionalmente consideradas parte de qualquer empresa, desde que
não consideradas nucleares” (Quinn e Hilmer, 1994)
“Processo de realizar contratos com uma terceira parte para levar a cabo uma parte do negócio da empresa” (Ventura,
1995)

O que deve ser feito antes de decidir subcontratar?
Quando estamos a contratar devemos analisar 2 variáveis:
- Estratégia
- O que temos internamente
Subcontratação numa logica de
outsourcing/ externalizar.

Aproveitamento interno através
da consultadoria por exemplo.

Análise do valor estratégico dos recursos/atividades
•

Os recursos são valiosos e raros?

•

Os recursos são inimitáveis e insubstituíveis?

•

A empresa pode apropriar-se dos proveitos resultantes da realização das atividades?

Decisões de subcontratação
•

Quais as atividades geradoras de competências nucleares? Não se deve subcontratar atividades nucleares.

•

E quais as geradoras de competências complementares?

•

E quais a geradoras de competências não nucleares? Devem ser subcontratadas.

Subcontratação: vantagens, desvantagens/riscos (Gomes et al. 2008)

Trabalho temporário: vantagens, desvantagens e riscos (para a empresa utilizadora)
Gomes et al., 2008

Subcontratação de RH: vantagens, desvantagens
Vantagens:
. Flexibilização do funcionamento da empresa
- flexibilidade numérica
- flexibilidade funcional
- flexibilidade financeira
. Diferenciais remuneratórios (menor remuneração por ocuparem postos de trabalho menos qualificados)
. Formação (acesso a pessoas qualificadas)
. Maior focalização da GRH no papel de agente de mudança e parceiro estratégico
Desvantagens:
. Menores níveis de competitividade empresarial (fraca identidade com a cultura organizacional, fraco sentimento de
lealdade, fraca capacidade de aprendizagem)

. Risco de atribuir competências centrais a este tipo de MO periférica/subcontratada
. Perda de controlo sobre informações críticas e Know-how após a desvinculação dos trabalhadores subcontratados
(transferência de informação sobre fornecedores para os concorrentes)
. Grande dependência perante o fornecedor (por ex. nas atividades de GRH)
. Perda de capacidade de gestão do conhecimento tácito e de desenvolver mais conhecimento

Trabalho temporário: vantagens, desvantagens e riscos (para o trabalhador temporário)

Maior tendência de subcontratação da GRH
Quando:
. O departamento de RH assume um papel mais estratégico na empresa;
. Há tradição de subcontratação de outras áreas da empresa;
. Há apoio da gestão para a subcontratação;
. Há habito de benchmark das atividades de RH;
. São empresas ou de pequena ou de grande dimensão;
. Fraco índice de sindicalização;
. Reduzida idiossincrasia dos RH da empresa;
. É fácil medir a qualidade dos serviços de RH.

Subcontratação: medidas de precaução
. Escolher adequadamente os subcontratados (qualidade do serviço, confiança);
. Controlar o desempenho do subcontratado (premiando os bons desempenhos e penalizando os maus
desempenhos);
. Pouca permeabilidade às pressões excessivas do subcontratado;
. Evitar a dependência dos subcontratados;
. Desenvolver um bom relacionamento com o subcontratado.

Trabalho Temporário (TT): um exemplo de subcontratação
. Frequentemente é designado o trabalho temporário e o trabalho a tempo parcial, como sendo formas atípicas
quando comparadas com o padrão normal de trabalho.

. Desde a década de 1950 que as grandes empresas portuguesas recorrem ao trabalho temporário por necessidades
circunstanciais. Contudo, é apenas nos anos 1980 que o trabalho temporário se difunde e generaliza em diversos
setores de atividade por culta da globalização e do aumento das empresas multinacionais.
. O conceito de emprego flexível é apresentado nos conceitos de Atkinson (1984), com o modelo da “empresa
flexível”, onde é analisada a diferenciação de dois grupos de trabalhadores: o núcleo de trabalhadores chave e os
trabalhadores periféricos.

O que levou as organizações a recorrer ao trabalho flexível?
Os programas de mudança da última década promovem valores-chave das organizações modernas:
- Qualidade (produto ou serviço prestado);
- Proeminência da quota de mercado;
- Soberania do cliente;
- Responsabilidade Social;
O surgimento destes valores foi acompanhado por preocupações de:
- MT pressiona as organizações para reduzir custos;
- Aumentar a flexibilidade dos trabalhadores no local de trabalho;
- Focalização no cliente;
- Aumentar a permeabilidade das fronteiras organizacionais.
É neste cenário que o TT surge.

O que passamos a ter?
- Flutuação do mercado;
- Estratégia planeada de gestão;
- Políticas estruturadas de planeamento de RH da empresa;
- Filosofia do Just in Time;
- Aposta em Recursos Humanos polivalentes e flexíveis;
- Aposta em Recursos Humanos qualificados.
Flexibilidade numérica: para enfrentar flutuações sazonais do mercado. Ex. bares de praia
Flexibilidade Financeira: transformar custos fixos em variáveis e redução de custos com despedimentos. TT permite
a redução de custos fixos.
Flexibilidade Funcional: acesso a competências necessárias, mas sem interesse interno nesse investimento

Conceitos fundamentais:
Empresa de TT: cede temporariamente trabalhadores a utilizadores da atividade TT (admissão e retribuição);
Trabalhador Temporário: Pessoa que celebra com a empresa de TT um contrato de trabalho para cedência
temporária;
Utilizador: receciona/utiliza trabalhadores cedidos por uma empresa de TT;
Contrato de TT: Contrato de trabalho a termo, celebrado entre uma empresa de TT e um trabalhador;
Contrato de utilização de TT: Contrato de prestação de serviço a termo resolutivo, celebrado entre o utilizador e
uma empresa de TT, para cedência de trabalhadores temporários.

Relação triangular
Esta nova forma laboral, resulta de uma relação triangular entre a Empresa de Trabalho Temporário (E.T.T.), a
Empresa Utilizadora de Trabalho Temporário (E.U.T.T.) e o Trabalhador Temporário (T.T.).
E.T.T: contrata; Remunera; Exerce poder disciplinar sobre o Trabalhador.
E.U.T.T: Recebe o Trabalhador; exerce poder de Direção e Fiscalização sobre o Trabalhador.
T.T: respeita as indicações do Contrato de Cedência Temporária da Empresa Cliente.

O trabalhador (A) celebra um contrato com a empresa de trabalho temporário
(B), através do qual é colocado ao serviço de outra empresa, que se chama
empresa utilizadora (C).
É sob a autoridade e direção desta empresa que vai trabalhar. No entanto, a
retribuição é paga pela empresa com a qual celebrou o contrato, ou seja, a
empresa de trabalho temporário.

Quem recorre ao TT?
Trabalhadores
. Jovens licenciados
. Mulheres que após um período de ausência, motivado por questões familiares, pretendem regressar à vida ativa.
. Desempregados com pouca qualificação e baixa polivalência, provenientes de organizações que cessaram a sua
atividade.
Empresas
. Por norma, organizações de grande dimensão habituadas a utilizar o OUTSOURCING como gestão estratégica e com
uma visão social moderna das relações laborais.
. Paradigma em mudança (10,8% de desemprego, setembro 2016)

O que motiva as empresas a recorrerem ao T.T.?
. Adequar os custos de mão-de-obra às reais necessidades da Empresa; (empresas devem ser racionais)
. Conhecer o nível de desempenho do trabalhador antes da sua contratação pela empresa utilizadora;
. Evitar custos de recrutamento e seleção;
. Usufruir de uma base de dados de colaboradores qualificados e com experiência em organizações do mesmo setor;
. Redução de custos fixos;
. Melhoria da gestão do tempo e dos recursos;
. Melhoria da competitividade;
. Diminuição do risco de contratação desnecessária;
. Diminuição da carga burocrática e administrativa – toda a gestão de recursos humanos;
. Possibilidade de avaliar os colaboradores e de os recrutar com caráter permanente.

Em que medida o mercado influencia as empresas a recorrerem ao TT?
As organizações que se querem modernizar não podem continuar a “produzir para vender” (enfoque na produção)
nem a “vender o que produz” (enfoque nas vendas,) mas sim a “produzir o que se vende” (enfoque no marketing).
Já não são mais as organizações que “ditam” as regras, mas sim o mercado.
↓
Isto implica necessidades de mão-de-obra variável ao longo do ano e com capacidades distintas.

“Emprego para toda a vida”
T.T. é uma situação face ao emprego, relativamente recente que coloca um grande volume de trabalhadores fora do
paradigma tradicional do “emprego para toda a vida”.
Apesar das desvantagens mais sonantes deste tipo de trabalho, que por muitos é considerada uma situação precária
e instável, existem também vantagens que se poderão traduzir em novas oportunidades nesta época de mudança
em que vivemos.

A estigmatização dos trabalhadores temporários
Associação do TT a funções pouco especializadas e/ou pouco qualificadas (no passado e em alguns países)

Versus
Maior reconhecimento ao abranger cada vez mais gestores intermédios e de topo
MAIS DO QUE OPÇÃO É UMA NECESSIDADE.
O sentimento de estigmatização cresce quando:
a) Os trabalhadores permanentes receiam que os temporários afetem a sua segurança no posto de trabalho
(promovem ações de boicote ao trabalho dos TT; diminuem a cooperação);
b) Quando há diferenças na indumentária;
c) Mudam com frequência de posto de trabalho ou não têm um posto de trabalho próprio;
d) Os climas organizacionais são caracterizados pela falta de apoio, respeito mútuo e amistosidade. São muito
hierarquizados e há grande valorização do status e poder.

Responsabilidade Social da empresa utilizadora do TT
Igualdade de Oportunidades, Regalias Sociais e de Tratamento
. Acompanhamento médico e Serviços de Enfermagem
. Formação e mecanismos de integração
. Evitar ações discriminatórias «simples» (diferenças de indumentária)
. Promover climas de confiança e respeito mútuo
Tratamento correto no processo de desvinculação
. Políticas justas e comportamentos de cidadania organizacional
. Encaminhamento de trabalhadores para empresas do mesmo setor de atividade
. Parceria com as Empresas de Trabalho Temporário para recolocação de trabalhadores

Teletrabalho
- O conceito de teletrabalho tem a sua origem nos Estados Unidos da América, sendo atribuída a Jack Nilles a sua
paternidade (1973-surgiu à 44 anos a nível mundial).
“refere-se ao trabalho que é levado a cabo numa localização afastada dos escritórios centrais ou da fábrica, onde o
trabalhador não tem qualquer contacto pessoal com os seus colegas de trabalho, mas pode comunicar com eles
através da utilização das novas tecnologias…” a única diferença entre o trabalho tradicional e o teletrabalho, é que
este é feito à distância e recorre às tecnologias de informação para comunicar.
- É errado dizer que o teletrabalho é feito a partir de casa. Com a evolução das tecnologias podemos trabalhar em
qualquer lugar.
O teletrabalho pressupõe:

Horário Flexível
Local Flexível

Tipologias de trabalho
(Tele)trabalho eletrónico: esta é a forma mais divulgada de teletrabalho. É praticada a partir da casa do trabalhador,
utilizando novas tecnologias de informação e comunicação. Assenta num novo conjunto de qualificações, formas de
organização e ligações com a entidade empregadora central;

Escritórios por satélite: estas são unidades separadas dentro de uma empresa, geograficamente afastadas da
organização central, mas que permanecem em constante comunicação eletrónica;

Telecentros: estes fornecem equipamento eletrónico que é partilhado por diferentes utilizadores e que pertence a
várias empresas ou a empresários. Eles estão localizados perto do local de residência do trabalhador;

Trabalho móvel: Trata-se de profissionais cujo trabalho envolve a utilização de equipamentos eletrónicos de
comunicação que lhes permitem estabelecer ligação com a central e ter acesso ao e-mail, bases de dados, etc. Mesmo
os trabalhadores “tradicionais” usam este tipo de trabalho para entrar em contacto com as organizações, ainda que
de forma não regulamentada.
Em 1997 foi criada a APDT (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do teletrabalho).

Vantagens do teletrabalho para a organização
. Produtividade Melhorada → sobretudo quando a organização tem os objetivos bem definidos. Se o trabalhador não
tiver um perfil bem definido irá divagar nos seus propósitos.
. Vantagens no Recrutamento → diversidade de candidatos; Possibilidade de aceder/atrair trabalhadores talentosos
que estão distantes geograficamente
. Retenção de Trabalhadores → essencialmente os trabalhadores que tenham a necessidade de conciliar a vida
pessoal e profissional
. Poupança de custos em termos de espaço → exemplos em termos de custos: luz, água, aquecimento

Desvantagens do teletrabalho para a organização
. Perda de controlo direto sobre os empregados
. Risco de distração provocando diminuição dos resultados no teletrabalho
. Perceção pública negativa do teletrabalho
. Custos de treino/formação e aconselhamento associados ao teletrabalho.

Vantagens do teletrabalho para o trabalhador
. Menos interrupções no trabalho;
. Maior sentido de autonomia e controlo sobre o seu trabalho → o trabalhado trabalha em função do projeto
. Um calendário de atividades familiares mais flexível;
. Comunicação Trabalho/Casa melhorada;
. Poupança em comida, roupa e transportes
. Maior flexibilidade horária
. Possibilidade de capitalizar os picos pessoais de trabalho;
. Conforto físico acrescido
. Redução dos custos
. Diminuição do stress
. Melhoria nas comunicações

Desvantagens do teletrabalho para o trabalhador
. Sentimento de isolamento
. Ideia Pré-concebida: Diminuição da visibilidade no escritório  diminuição das suas possibilidades de ascensão
profissional e de construção de uma carreira profissional
. Desigualdades entre trabalhadores e teletrabalhadores
. Requer atenção a uma série de detalhes

Oportunidades e ameaças do teletrabalho para a sociedade

Atividades bem sucedidas no teletrabalho – características
Aos gestores não basta escolher apenas os indivíduos adequados para o teletrabalho, mas também o tipo de
atividades!
. Tratamento de informação rotineira;
. Utilização diária ou semanal do telefone;
. Pouca necessidade de contacto direto e pessoal;
. Trabalho que pode ser feito, em grande medida, através de terminais de computador; ex. tradução
. Atividades, cujas tarefas, envolvam um fluxo de informação estruturado numa estrutura temporal definida;
. Trabalho que não necessite para a sua realização de cooperação com outros, que possa ser integrado num todo
mais tarde;
Necessidade mínima de apoios físicos (espaço), técnicos(equipamentos) e humanos (pessoas).

Profissões adequadas ao teletrabalho
-

Agentes de viagens;
Analistas de computadores;
Escritores;
Engenheiros;
Vendedores;
Advogados;
Programadores de informática;
Secretárias;
Contabilistas;
Arquitetos;
Agentes de seguros;
Processadores de textos;
Uma grande variedade de atividades de gestão (ex. Marketing)

Tendências em RH:
Caça talentos e parte administrativa de RH através do teletrabalho.

Em suma:
As novas formas das organizações se organizarem associada à mudança tem sido
“Hoje todas as organizações enfrentam vicissitudes da economia global, caracterizada por um funcionamento em rede,
sem barreiras de tempo, distância e localização e por novas formas de organização do trabalho, mais flexíveis e
adaptáveis, menos hierarquizadas, onde o trabalho em equipa, a polivalência e a autonomia individual serão
privilegiadas”
A flexibilidade é a capacidade para responder à evolução do mercado e satisfazer exigências novas, quer para sustentar
o crescimento económico quer para a saída da crise.

Grupos nas organizações
Grupo/equipa de Trabalho (Shein, 1980)
Conjunto de indivíduos que:
- Interage entre si frequentemente
- Tem elevados níveis de interdependência profissional (tarefas diferentes mas relacionadas)
- Possui conhecimentos especializados (diferenciados ou não)
- Partilha normas de comportamento (orientadoras do comportamento social do grupo)
- Visa objetivos comuns
- Vê-se a si mesmo como fazendo parte de um grupo de trabalho e são vistos pelos outros como tal.
- Os grupos devem agir em equipa e não individualmente.
Os seus membros têm uma identidade comum, têm normas, têm objetivos comuns.

Formais: Criados pela gestão das organizações para realizar tarefas específicas ou para a prossecução de objetivos
organizacionais. Podemos estar organizados segundo o organigrama.

Informais: Emergem da satisfação das necessidades individuais dos membros desses grupos. Com o tempo os
indivíduos integram grupos informais, estes grupos informais não são necessariamente as mesmas pessoas dos
grupos formais.

Vantagens do grupo de trabalho
Criatividade: Valor acrescentado. “Abrir horizontes”
Satisfação das necessidades sociais: Opinião que é aceite por todos/maioria
Coordenação entre unidades funcionais diferentes
Aceitação facilitada das decisões (participação): é mais fácil a aceitação de decisões em que participamos
Confrontação de pontos de vista diferentes: a conjugação de pontos de vista diferentes resulta em decisões mais
ricas
Quando se exige grande variedade de informações e/ou competências: é um erro criar um grupo de pessoas com
perfil idêntico. Devem ser escolhidas pessoas com perfis complementares entre si.
Problemas difíceis, novos ou de elevado risco: as decisões em grupo são/conseguem ser mais ousadas

Desvantagens do grupo de trabalho:
Tempo: decisões mais lentas/demoradas
Pensamento de grupo: não atribuição individual
Relacionamento intergrupos: ex. rivalidade entre clubes
Ociosidade social: permissão dos grupos/atitude passiva a quem não participa
Soluções de compromisso: nem sempre concordamos eticamente perante o grupo, mas devemos aceitar ainda que
não de acordo
Decisões mais arriscadas: menos prudência
Diluição de responsabilidades: o culpado é o grupo e não “eu”

Pensamento de grupo
Reforçadores
- Forte pressão social para o conformismo;
- Existência de um indivíduo que domine e controle as decisões do grupo;
- Existência de pressões temporais que induzem a perceção de que é necessário decidir rapidamente

Eficácia do grupo (ex. de fatores de eficácia)
-

-

Dimensão
. Tamanho – não mais de seis
. Par (risco de empate, é bom para grupos que procurem consenso) vs impar (fácil desempate)
Características dos membros
. Homogeneidade (realização de tarefas simples onde o objetivo é a quantidade) vs heterogeneidade
(mais complexa onde existe a valorização da qualidade e criatividade)

-

Papéis (primários, secundários, terciários -> diferentes contribuições)
Normas: Grupo tem mais sucesso quando tem normas. As normas ajudam a criar ordem (não têm de ser
todas escritas)
Estatuto/hierarquia: Atribuição de mais ou menos poder em função da hierarquia
Estádio de desenvolvimento (formação, tempestuosidade, normativo, integração total e separação)
Coesão do grupo (adesão e aceitação das normas, resultados positivos)
Características da tarefa (simples ou complexas)
Variáveis ambientais (formação, apoio da gestão, arranjo espacial, etc.)

Estádio de desenvolvimento
Formação do grupo: indivíduos não se conhecem
Tempestade: Pontos de vista em confrontos; pessoas estão desalinhadas;
Normativo: Amadurecimento do grupo; devem ser criadas normas para o grupo funcionar;
Separação

Adequação dos grupos
-

O trabalho implica interdependência e complementaridade
A cultura organizacional encoraja a cooperação
A organização disponibiliza os recursos necessários – se a empresa não criar os recursos necessários o
trabalho em grupo não faz sentido
Os gestores acreditam no trabalho em grupo

Em suma:
-

A formação interpessoal e técnica deve ser adequada à filosofia do grupo (ie. as competências individuais
para o desempenho do objetivo, a compatibilidade interpessoal e de valores);
Grupos homogéneos: promovem a estabilidade, sobretudo na realização de tarefas simples (maior eficácia
do grupo)
Grupos heterogéneos: vantagens em objetivos ligados à inovação e nas tarefas mais complexas (exigem
maior criatividade)

Planeamento de RH
O Planeamento de RH é parte integrante do Plano Estratégico da empresa (Plano de negócios).
↓
É o plano de negócios que vai definir qual a taxa de crescimento pretendida e quais os RH que virão a ser
necessários, no futuro, em termos do seu perfil, número, prazo e custo.
↓
RH criam estratégia em função do plano de negócios.
Possuímos as competências necessárias?
Num futuro a 2 ou 3 anos, essas competências podem não corresponder às necessidades previsíveis e podem não
assegurar um crescimento sustentado.
↓
Desta correspondência entre as necessidades futuras de perfis de competências e a oferta atual resulta a
necessidade de planear Recursos Humanos.

Vantagens do planeamento de RH
Permitir, com antecedência, identificar os candidatos certos, com o perfil de competências mais adequado, no
momento certo e a um preço competitivo.
Ou seja:
- Determinar as necessidades de recrutamento (candidatos necessários) e a sua calendarização;
- Definir, com rigor, as necessidades de formação (reconversão e evitar despedimentos desnecessários);
- Estabelecer uma base racional para a construção de planos de desenvolvimento individual;
- Avaliar o impacto das novas tecnologias no volume e na produtividade dos Recursos Humanos;
- Estimar o impacto da introdução de formas diferentes de organização do trabalho na Empresa, designadamente, a
polivalência e o trabalho em equipa;
- Analisar a conveniência de optar pelo outsourcing de certas atividades que são, atualmente, periféricas para a
Empresa;
- Identificar estratégias de emprego a adotar (saídas com substituições totais ou parciais; saídas sem substituições;
flexibilidade e trabalho temporário) ex. não devem ser bloqueadas algumas saídas, por vezes fica mais barato trazer
conhecimento atualizado do mercado do que dar formação

Construção do plano de RH
Na elaboração do Plano de RH, deverá começar-se por caracterizar a procura de RH determinada pelo Plano de
Negócios da Empresa. Essa caracterização envolve a determinação:
- Dos perfis de competências pretendidos: técnicos e comportamentais;
- Do perfil etário ideal dos candidatos, por forma a obter uma pirâmide etária equilibrada (distribuição dos RH pelos
vários escalões etários);
- Da experiência profissional anterior relevante dos candidatos;
- Da sua distribuição por direções/departamentos;
- Nível de desempenho em anos anteriores;
- Potencial de desenvolvimento profissional: até que ponto nos conseguimos desenvolver
- Dos níveis hierárquicos a recrutar.

Metodologias de Planeamento de RH
a) Projeções feitas pelos responsáveis funcionais, para o quadro de pessoal de que irão carecer em cada um
dos anos do ciclo de planeamento (quantas pessoas vou necessitar em cada função?)

b) A extrapolação das necessidades de RH, com base na evolução das necessidades no passado. Há, contudo,
margens de erro substanciais devidas, nomeadamente, a novas tecnologias disponíveis, acréscimos de
produtividade, diferentes perfis de competências, …; Perspetivas de futuro com base no passado. Existem
variáveis que influenciam a quantidade de pessoas ex. novas tecnologias; repensar se as pessoas que temos
se adequam as necessidades da organização, ou se são necessários novos perfis.
(Estes dois métodos são utilizados, por norma, de forma complementar.)
c) A utilização de estudos setoriais que podem, de forma detalhada e enfocada, perspetivar a evolução do
setor de atividade em que a Empresa atua e que pode ser significativamente diverso da média nacional;
Análise setorial – perceber como o nosso setor de atuação esta a evoluir ex. períodos de crise na construção
civil -> maior prudência nas contratações. É importante olhar para a evolução do setor e adequar o
planeamento.
d) A previsão baseada em rácios de produtividade que, sendo uma aproximação correta, nem sempre abarca
todas as variáveis relevantes. Rácios de produtividade – o que prevíamos em dimensões de desempenho?
O que a equipa não conseguiu cumpriu? Não conseguimos alcançar os objetivos por falta de pessoal?
Existem muito pessoal de baixa que condiciona a produtividade?
e) Abertura à mudança – compreender se a organização está recetiva a mudar. (ex. entrar em novos mercados,
inserir novos perfis de trabalhadores)
f)

Antiguidade na empresa – se a organização tiver uma elevada retenção de pessoas, isto sugere que
dificilmente irão sair pessoas. Tudo indica que a formação será a área mais forte em detrimento do
recrutamento e seleção.

g) Taxa de rotação média (turnover) registada em anos anteriores, para os vários perfis de competências –
analisar quem são as pessoas que saiem da organização. (ex. são pessoas fáceis de recrutar no mercado?)
permite perceber quem são as pessoas que devemos evitar (ex. não conseguimos reter jovens, devemos
selecionar trabalhadores mais seniores).
h) Características da envolvente e, nomeadamente, oferta e procura de RH com determinados perfis – Não
pode ser ignorada a localização geográfica da organização (nivelar as minhas exigências com o que existe no
mercado, ex. se não existirem perfis indicados, devemos adotar por perfis mais básicos e posteriormente
apostar na evolução)
i)

Competitividade dos salários praticados – compreender os salários médios. (Para recrutarmos novo pessoal
devemos estar informados dos salários praticados para sermos competitivos na contraproposta)

j)

Grau de satisfação global dos vários segmentos da população da Empresa, com o maior detalhe
demográfico possível (nível hierárquico, setor de atividade, tipo de contrato, escalão de antiguidade, …) –
trabalhadores satisfeitos → mais produtivos e menor probabilidade de sair da organização. As organizações
cada vez mais devem estar “alerta” dos indicadores de insatisfação. Deve ser feito o cruzamento do nível de
satisfação com diferentes variáveis (ex. níveis hierárquicos, setor de atividade, tipo de contrato) → tem
influencia no planeamento.

Projeção de necessidades de RH
Podemos não ter de colocar em prática todo o planeamento (ex. planeamento de substituições), no entanto não deixa
de ser planeamento. → pode nunca ser usado, mas demostra que existe um bom planeamento.
O plano de RH deve evidenciar, de forma calendarizada e com uma estimativa de custos associados:
a) Número global de RH necessário para dar resposta ao Plano de Negócios (Quantos?)
b) Níveis de qualificação pretendidos (Quem?) (Na definição de perfil devemos ter em conta o financiamento);

c) Cronograma de preenchimento das necessidades (Quando?);
d) Custo estimado com salários, incentivos e benefícios (Quanto custa?) – compreender os encargos para o
departamento
e) Necessidades previsíveis de substituição de pessoal, por força da rotação (turnover);
f) Candidatos internos com potencial de crescimento e de promoção e em que prazos;
g) Necessidades de reconversão profissional ou de formação para desenvolvimento (fazer PDI para os
trabalhadores)
h) Ganhos de produtividade estimados (por vezes são os ganhos de produtividade que nos ajudam a contratar
novas pessoas junto da gestão)
O plano de RH, com estes elementos ou outros eventualmente relevantes, deverá ser apresentado, para aprovação, à
gestão de topo da Empresa.
Obtida essa aprovação, constituirá um guião que orientará a ação da direção de Recursos Humanos e lhe permitirá a
ação da direção de Recursos Humanos e lhe permitirá programar, com antecedência, as ações a tomar,
nomeadamente, no planeamento de carreiras e estabelecimento de planos de sucessão para funções-chave.

