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RESUMO 

 

As empresas multinacionais, causa e consequência da globalização, têm, apesar do seu 

poderio económico, social e político, problemas de funcionamento, próprio das suas 

idiossincrasias e dos contextos múltiplos em que operam. Um dos maiores desafios que se 

colocam a estas organizações, acaba por ser a gestão da diversidade cultural dos seus recursos 

humanos, no sentido da criação de um coletivo de trabalho capaz de enfrentar os desígnios que 

a nova economia levanta. 

Aparentemente, esta diversidade não tem sido um entrave à instalação de empresas 

estrangeiras em Portugal, nomeadamente com origem na Alemanha, que têm uma ligação com 

o nosso país, marcada pelo reconhecimento da sua qualidade e importância no tecido 

empresarial nacional, apesar de terem dimensões culturais divergentes. 

O nosso estudo tenta, de uma forma exploratória, investigar o processo da aculturação 

nas subsidiárias, em Portugal, das multinacionais alemãs, ou seja, perceber se as práticas de 

gestão de recursos humanos (GRH) das subsidiárias refletem apenas as dimensões culturais 

alemãs (lógica impositiva), se refletem apenas a cultura portuguesa (lógica de submissão), ou 

se existe um blend cultural, refletindo as duas culturas (lógica adaptativa). 

Com base em quatro estudos de caso e aplicando uma metodologia qualitativa, 

pretendeu-se, a partir das práticas de GRH que a literatura associa ao melhor desempenho 

organizacional, caracterizar as práticas de GRH utilizadas nas subsidiárias em Portugal, assim 

como o seu grau de autonomia em relação à sede. Posteriormente, estes dados foram analisados 

de modo a perceber a influência da cultura portuguesa e alemã nessas mesmas práticas de GRH. 

 Os resultados revelam que as subsidiárias em Portugal das multinacionais alemãs detêm 

uma grande autonomia de ação, que parece fundamental para atenuar possíveis choques 

culturais. Pode-se verificar, no entanto, a influência da cultura alemã na orientação de longo-

prazo, através de um maior planeamento, e uma baixa distância hierárquica nas práticas das 

subsidiárias, que associado ao elevado índice de controlo da incerteza de ambas as culturas, 

proporcionam condições ótimas para o sucesso empresarial. Parece existir, por parte das 

empresas alemãs, uma lógica adaptativa a uma realidade cultural diferente, modelizando as 

dimensões culturais presentes, aquilo a que se pode chamar de liderança de uma cultura. 

 

Palavras-chave: Cultura Nacional, Multinacionais, Gestão de Recursos-Humanos.  
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ABSTRACT 

 

Multinational companies, cause and consequence of globalization, despite their 

economic, social and political power, have operating problems, due to their own idiosyncrasies 

and multiple contexts in which they operate. One of the biggest challenges facing these 

organizations, ends up being the cultural diversity management of its human resources, towards 

to create a collective work able to face the purposes that new economy raises. 

Apparently, this diversity has not been an obstacle to the establishment of foreign 

companies in Portugal, namely from Germany, which have a connection with our country, 

marked by the recognition of its quality and importance in the national business community, 

despite the divergent cultural dimensions. 

Our study tries in an exploratory way to investigate the acculturation process in the 

German multinational’s subsidiaries in Portugal. We try to realize if the subsidiaries’ human 

resources management (HRM) practices reflect only the German cultural dimensions 

(imposition logic), or if they reflect only the Portuguese cultural dimensions (submissive logic), 

or if there is a cultural blend reflecting the two cultures (adaptive logic). 

Based on our four study cases and applying a qualitative methodology, it was intended, 

from the HRM practices that literature associates with the best organizational performance, to 

characterize HRM practices used by the subsidiaries in Portugal, as well as its degree of 

autonomy in relation to the headquarters. Subsequently, these data were analyzed in order to 

understand the influence of Portuguese and German culture in these same HRM practices. 

The results show that the subsidiaries in Portugal of German multinationals hold a wide 

range of action that seems to mitigate potential cultural clashes. However, it can be seen the 

influence of German culture in the long-term orientation, through an increased planning, and a 

low power distance in the subsidiaries practices, associated with high uncertainty control ratio 

of both cultures, provide optimal conditions for business success. On the part of German 

multinationals seems to be an adaptive logic to a cultural reality, modeling the existing cultural 

dimensions, that we can denominate “culture leadership”.  

 

Keywords: National Culture, German Multinational, Human Resource Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização tornou o mundo “sem fronteiras”, proporcionando às empresas a 

exploração de novos mercados, mas originou também um aumento significativo de 

competidores diretos às empresas. Evolui-se de um contexto nacional para um mais vasto, um 

contexto mundial.  

Esta competição global intensa conduziu a alianças cooperativas, fusões e aquisições. 

As ligações entre empresas tornaram-se indispensáveis para o sucesso num ambiente global 

(Mayrhofer & Brewster, 2005). O aumento do número de multinacionais é uma resposta a este 

novo contexto empresarial. 

Apesar de as empresas multinacionais deterem unidades em todo o mundo, elas 

continuam a ser uma organização. Por um lado, os gestores das empresas multinacionais 

precisam de capitalizar sobre as capacidades das suas organizações através da integração global 

de práticas organizacionais. Por outro, os gestores precisam de adaptar as práticas 

organizacionais para os vários contextos institucionais diferentes em que as suas subsidiárias 

operam, a fim de ganhar legitimidade dentro desses mercados (Ismail, 2010). 

 

1.1 Justificação para a Escolha do Tema 

 

A representação das empresas, em mais do que um País, expôs as mesmas a influências 

internacionais. Como afirmam Sorge e Harzing (2003), as influências internacionais numa 

empresa podem advir da exposição aos clientes, fornecedores ou alianças fora da sociedade ou 

economia doméstica de origem. Este tipo de internacionalização culmina na formação de uma 

empresa multinacional se e quando as funções da empresa estão localizadas nas subsidiárias 

fora do país de origem. Mesmo as empresas que não são internacionais ou multinacionais estão 

sujeitas a influências externas devido à procura internacional pelas melhores práticas 

organizacionais. 

Estas influências verificam-se também ao nível da gestão dos recursos humanos, onde 

as multinacionais tentam implementar os seus sistemas de gestão de recursos humanos nas 

subsidiárias. Esta aplicação tem os seus desafios pois a cultura do país da multinacional difere 
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da cultura do país da subsidiária, podendo ocorrer um choque de culturas. A influência da 

cultura nacional na gestão dos recursos humanos ou na cultura organizacional das 

multinacionais têm sido estudadas por vários autores (Hofstede, 1980, 1984, 2011; Ngo, 

Turban, Lau & Lui, 1998; Budhwar & Sparrow, 2002; Harzing & Sorge, 2003; Festing & 

Eidems, 2011). 

A importância das multinacionais em território nacional está espelhada nos dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com o INE (2015) existiam em 2014 5 221 

filiais de empresas estrangeiras, empregando 364 mil pessoas, responsáveis por 23,3% do 

volume de negócios e 21,8% do valor acrescentado bruto (VAB) do valor total gerado pelo 

conjunto das sociedades não financeiras. 

A Espanha (27,8%), a França (14.3%) e a Alemanha (7,8%) lideram no ranking da 

localização dos centros de decisão das filiais de empresa estrangeiras a laborar em Portugal, no 

entanto, a sua importância no VAB é mais equilibrada, sendo os três países responsáveis, cada 

um, por aproximadamente 17% do VAB total das empresas estrangeiras (INE, 2015). 

Dos países mais representados em Portugal, no que a multinacionais diz respeito, a 

Alemanha é a que possui uma cultura nacional mais antagónica, quando comparada com a 

cultura portuguesa. Não obstante, multiplicam-se os casos de sucesso das multinacionais 

Alemãs, como a Volkswagen Autoeuropa, lda., a Continental Mabor – Indústria de Pneus, S.A., 

a Bosch Car Multimedia Portugal, S.A., a Siemens, S.A., a Leica Camera AG, etc…  

Iremos tentar perceber esta problemática nas multinacionais Alemãs dado o aparente 

sucesso da sua implementação em Portugal, como atesta o seu historial de presenças em 

Portugal, a sua importância na criação de valor e ainda pelo grau de satisfação que os 

empresários alemães manifestam por estarem em Portugal (relatório “Empresas alemãs em 

Portugal: Clima empresarial e factores de sucesso 2010, realizado pela Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Alemã). 

A Alemanha e Portugal têm culturas diferentes e em muitos aspetos divergentes. Apesar 

das diferenças culturais, as empresas alemãs conseguem liderar a cultura portuguesa.  Esta 

relação entre as duas culturas e o seu sucesso nas multinacionais alemãs em Portugal ainda não 

foi estudada, sendo por isso o alvo de investigação desta dissertação de mestrado. 
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1.2 Objetivos do Estudo 

 

Pretende-se com esta investigação perceber a influência da cultura nacional nas práticas 

de gestão de recursos humanos (GRH) nas subsidiárias das empresas multinacionais, em 

particular, nas subsidiárias portuguesas das multinacionais alemãs. 

Parece positivamente expectável que exista uma forte influência da cultura alemã na 

GRH das suas filiais portuguesas, mas esta influência pode ser atenuada pela cultura 

portuguesa.  

Existe também o dogma de que a cultura portuguesa é pouco produtiva, mas de alguma 

forma existem empresas, como as multinacionais alemãs, que têm sucesso em Portugal. É por 

demais relevante perceber como as duas culturas interagem no meio empresarial através do 

binómio casa-mãe/filial. 

Sendo assim, esta investigação tem como objetivo principal perceber como é que a 

cultura alemã gere a cultura portuguesa, liderando a cultura dos recursos humanos das 

multinacionais alemãs a operar em Portugal. Com vista à consecução do objetivo principal, será 

necessário caracterizar as práticas de GRH usadas nas subsidiárias das multinacionais alemãs e 

perceber o seu grau de autonomia, para, posteriormente, aferirmos a influência da cultura alemã 

e da cultura portuguesa nessas mesmas práticas de GRH. 

 

1.3 Aspetos Metodológicos 

 

De modo a responder eficazmente aos objetivos enunciados, a metodologia adotada para 

este estudo consistiu em realizar primeiro um enquadramento teórico da GRH, as suas correntes 

ideológicas, as suas problemáticas nas multinacionais e a influência da cultura na gestão. 

Elaborou-se também o enquadramento teórico no que diz respeito à cultura nacional, mais 

especificamente a cultura alemã e a portuguesa.  

Devido à reduzida informação sobre a temática em estudo, procedeu-se a uma 

investigação de cariz exploratório, através de uma análise de quatro estudos de caso, todos eles 

multinacionais alemãs a laborar em Portugal, aplicando entrevistas semiestruturadas, gravadas 

em suporte digital, ao seu diretor-geral ou diretor de recursos humanos.  
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As entrevistas foram posteriormente analisadas aplicando o método de análise de 

conteúdo (Bardin, 1995), caracterizando as práticas de GRH aplicadas nas subsidiárias.  

Concluída a caracterização das práticas de GRH, foi possível, confrontar estes dados, 

através de uma nova análise, com os dados disponíveis sobre a cultura alemã e portuguesa e 

perceber a influencia da cultura alemã e/ou portuguesa nessas mesmas práticas.  

Percebendo em que pontos a influência alemã se verifica na gestão das práticas de GRH, 

conseguimos descodificar uma melhor forma de liderar a cultura portuguesa, orientando-a para 

o desempenho e sucesso. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está organizada com um primeiro capítulo de enquadramento teórico, 

onde se define empresa multinacional, analisando mais concretamente as multinacionais 

alemãs. Abordamos a seguir a GRH e suas variantes, o modelo europeu de GRH, definimos 

cultura nacional, cultura organizacional e analisamos a sua influência na GRH das empresas 

multinacionais, abordando mais especificamente a cultura alemã e a cultura portuguesa. 

O capítulo seguinte expõe a metodologia de investigação, a explicação do método de 

análise aplicado, os objetivos da investigação, a amostra do estudo, o instrumento usado e como 

foi efetuada a análise dos dados. 

A seguir ao capítulo da metodologia de investigação apresentamos os resultados da 

investigação. Pode-se encontrar neste capítulo os resultados de uma primeira análise feita aos 

dados das entrevistas, que permitiram caracterizar as práticas de GRH utilizadas nas 

subsidiárias em estudo. Encontra-se também neste capítulo a influência que a cultura alemã 

e/ou a cultura portuguesa têm nessas mesmas práticas de GRH.  

No último capítulo expõe-se as conclusões retiradas dos resultados da investigação, 

sugerindo possíveis melhorias e novos estudos de modo a proceder-se ao enriquecimento do 

conhecimento nesta temática. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo expor o conhecimento obtido através de bibliografia 

relevante para a compreensão do tema em estudo. Nele começaremos por discutir o que define 

uma empresa multinacional e elaboramos uma breve introdução ao estado da arte na GRH e os 

seus modelos teóricos. Abordamos a emergência do conceito de cultura organizacional, assim 

como a sua interdependência com a cultura nacional e a sua influência na GRH das 

organizações multinacionais. O capítulo encerra com a análise das dimensões culturais da 

cultura portuguesa e alemã, fazendo a indispensável análise comparativa entre as duas. 

 

2.1 Empresa Multinacional: Conceitos e Abordagens. 

 

O fenómeno da globalização encolheu o mundo e tornou-o cada vez mais interligado e 

interdependente ao longo dos anos. Impulsionado por forças tecnológicas e económicas, a 

globalização ganhou impulso no século XV com os descobrimentos. A criação das primeiras 

multinacionais do mundo, a Companhia Britânica das Índias Orientais em 1600 e a Companhia 

Holandesa das Índias Orientais em 1602, começou o processo que evoluiu para a atual 

integração económica do mundo. A rápida evolução da tecnologia de transporte aumentou 

drasticamente a velocidade e o volume negócios, ligando um mundo cada vez mais próximo e 

interligado. Sem os avanços tecnológicos, seria impossível a propagação das corporações pelo 

mundo. E sem os recursos e a vontade para utilizar as novas tecnologias, o ritmo da globalização 

poderia ter sido um processo mais lento. 

Nas últimas décadas o mundo tem testemunhado um aumento do número de 

multinacionais, de 3.000 em 1990 para mais de 63.000 em 2000. Juntamente com as suas 821 

mil subsidiárias, espalhadas pelo mundo, as multinacionais empregam diretamente 90 milhões 

de pessoas e produzem 25% do produto bruto mundial (Gabel & Bruner, 2003). 

Este rápido aumento do número de empresas multinacionais (EMN) despertou a 

curiosidade do mundo académico para o seu funcionamento, em particular para a sua elevada, 

especial e complexa forma de organização. A primeira definição de EMN foi desenvolvida num 

estudo em Harvard, na década de 60, definindo as EMNs como empresas que possuem unidades 
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de produção em vários países. No entanto, este estudo ignorou a importância de outras funções 

no estrangeiro, como a distribuição e rede de serviços (Baumueller, 2007). 

Sundaram & Black (1992: 733) sugerem uma definição de EMN mais integradora, 

afirmando que se considera uma EMN qualquer “empresa que realize transações em ou entre 

duas entidades soberanas, operando num sistema de tomada de decisão que permite a influência 

sobre os recursos e capacidades, onde as transações estão a sujeitas a influências de fatores 

exógenos ao contexto do país de origem da empresa”. 

As Nações Unidas, através da “Conference on Trade and Development” tem vindo, ao 

longo dos anos, a definir o conceito de EMN. No seu relatório “World Investment Report 2015”, 

as EMNs são definidas como empresas incorporadas ou empresas constituídas em sociedade, 

compreendendo as empresas-mãe e suas filiais no estrangeiro. A empresa-mãe é definida como 

uma empresa que controla ativos de outras entidades, em outros países que não o seu país de 

origem, geralmente por ser detentora de uma parte do capital social. A filial no estrangeiro é 

definida como uma empresa incorporada ou constituída em sociedade em que um investidor, 

que é residente em outra economia, detém uma participação que permita um interesse duradouro 

na gestão dessa empresa. 

Outros autores tentaram definir as EMN’s usando abordagens diferentes. Perlmutter 

(1969) tentou definir a EMN´s com base nas atitudes levadas a cabo pela gestão de topo para o 

desenvolvimento de uma EMN´s. Essas atitudes podem ser etnocêntrica, policêntrica, ou 

geocêntrica (Perlmutter, 1969). Apesar de existirem todos as três atitudes em diferentes graus, 

em cada empresa, o autor argumenta que é provável que um deles seja predominante. 

Gerir com uma atitude etnocêntrica parte do pressuposto que o que funciona na empresa 

sede funcionará também na empresa subsidiária. Será melhor colocar gestores do país de origem 

a dirigir os destinos da empresa subsidiária, porque estes percebem as práticas da sede e são 

capazes de fazer a sua transferência para as subsidiárias (Perlmutter, 1969). Esta atitude pauta 

por uma abordagem impositiva da cultura de origem da multinacional nas respetivas 

subsidiárias, razão pela qual optam pela colocação de gestores do país de origem. 

Esta opção, comum na década 50 e 60 do milénio passado, numa altura em que os 

princípios da gestão eram entendidos como universais, teve os seus críticos, como Hofstede 

(1980), que a partir dos seus estudos, coloca em causa a possibilidade de uma teoria económica 

desenvolvida a partir de uma determinada cultura, ser passível de ser aplicada, sem qualquer 

adaptação, em outro país. 
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Gerir com uma atitude policêntrica parte do princípio que cada subsidiária deve 

encontrar o que funciona no contexto em que opera, devendo os gestores serem contratados 

localmente, já que serão estes que melhor conhecem as práticas e as necessidades locais 

(Perlmutter, 1969). Esta opção tem as suas limitações, nomeadamente o facto de criar 

dificuldades ao nível da integração das atividades das diferentes subsidiárias. Esta é uma 

abordagem submissa em relação à cultura envolvente da empresa subsidiária, havendo um 

afastamento, ao nível cultural, entre a sede e a subsidiária. 

Gestão com uma atitude geocêntrica (ou global) assenta no princípio de que cada 

subsidiária deve trabalhar para os objetivos locais e globais, procurando contratar o melhor 

gestor de qualquer lugar do mundo, e colaborar com subsidiárias em todo o mundo. Os objetivos 

da subsidiária não são necessariamente apenas globais nem apenas locais, devendo ser uma 

combinação das duas perspetivas (Perlmutter, 1969). Esta abordagem adaptativa visa um blend 

cultural, numa lógica de liderança de uma cultura que permite modelizar as dimensões culturais 

facilitando a integração de processos e procedimentos. 

Uma das grandes preocupações das empresas que desenvolvem atividades 

internacionais é a identificação de novas e eficientes formas de capitalizar o potencial cultural, 

colocado à disposição das EMN´s pelos colaboradores locais das empresas subsidiárias, de 

forma a poder obter uma posição competitiva dominante (Badea, 2013). 

Os gestores das EMN´s, muitas vezes tentam exportar as suas práticas organizacionais 

às filiais em todo o mundo. No entanto, muitas dessas práticas nem sempre levam aos resultados 

desejados, tornando-se um desafio para estas empresas encontrar as práticas adequadas para as 

suas subsidiárias (Ismail, 2010). 

Iremos de seguida abordar a importância das multinacionais alemãs em Portugal. 

 

2.1.1 As Multinacionais Alemãs em Portugal. 

 

A importância das multinacionais em território nacional está bem patente nos dados que 

o Instituto Nacional de Estatística (INE) tem vindo a publicar ao longo dos anos. Assim, e de 

acordo com o INE (2015), em 2014 existiam em Portugal 5 521 filiais de empresas estrangeiras, 

correspondendo a 1,5% do total das sociedades não financeiras (1,6% em 2013), que tinham 

cerca de 364 mil pessoas ao serviço, representando 14,3% do emprego no conjunto das 

sociedades não financeiras. Em termos médios, cada filial empregou cerca de 66 pessoas em 
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2014. Estas empresas eram ainda responsáveis por 23,2% do Volume de negócios (23,3% em 

2013) e por 21,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) (21,9% em 2013), do valor total gerado 

pelo conjunto das sociedades não financeiras.  

Em 2014, a maioria das filiais de empresas estrangeiras (79,9% do número de filiais e 

78,2% do VAB) eram controladas por empresas residentes num dos países do continente 

europeu, logo seguidas das filiais com centro de decisão num dos países do continente 

americano (15,1% das filiais e 17,5% do VAB). Os restantes continentes representavam cerca 

de 5% quer do número de filiais estrangeiras, quer do VAB gerado por estas (INE, 2015). 

Cerca de 75% das filiais estrangeiras tinham o seu centro de decisão num país da União 

Europeia (UE), sendo que a Espanha, controlou o maior número de filiais em atividade no 

território nacional (27,2% do total), seguido da França (14,3%) e depois a Alemanha (7,8%). 

No entanto, em 2014, o principal país de origem do controlo de capital, no que respeita ao VAB 

gerado pelas filiais de empresas estrangeiras, foi a França com 17,0% do VAB (2,6 mil milhões 

de euros), seguindo-se a Espanha (16,6%) e a Alemanha (16,2%), ou seja, estes três países 

foram responsáveis por quase 50% do VAB gerado pelo total de filiais estrangeiras em Portugal. 

As filiais de empresas estrangeiras com perfil exportador corresponderam a 28,3% do 

número total de filiais estrangeiras, e foram responsáveis por 40,3% do VAB em 2014. 

Sectorialmente, e considerando a variável VAB, a Alemanha liderava o setor da 

Indústria e Energia com 24,5% do VAB (INE, 2015). 

O relatório “Empresas alemãs em Portugal: Clima empresarial e factores de sucesso 

2010” realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, reafirma a importância das 

filiais das multinacionais alemãs para a economia portuguesa estimando que estejam presentes, 

em Portugal, mais de 300 multinacionais alemãs, das quais 60% no setor da indústria, 24% no 

comércio e 16% nos serviços. 

A proporção elevada de multinacionais alemãs no setor da indústria é o resultado do 

estabelecimento no país, maioritariamente na década de 80 e 90, de empresas direcionadas 

principalmente para a exportação, por conseguinte, apenas uma pequena parte da produção é 

destinada ao mercado português. De referir a importância que as empresas alemãs têm na 

balança de exportação portuguesa pois entre os dez maiores exportadores do país encontram-se 

várias empresas alemãs. Neste setor, há uma predominância de indústria de produção 

automóvel e seus fornecedores, seguindo-se os setores dos químicos/farmacêuticos e a indústria 

metalúrgica transformadora/construção de máquinas. 
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Esta elevada representatividade demonstra o interesse por parte das empresas alemãs 

em investir em Portugal, onde, segundo o relatório referido anteriormente, 76% das empresas 

mostra-se no geral satisfeita com os resultados do investimento e onde 96% das empresas 

consideram “boa” a atual situação comercial. 

A importância das multinacionais alemãs no cenário empresarial português é também 

comprovada pelo número de trabalhadores pois mais de metade das empresas alemãs empregam 

mais de 50 colaboradores e 28% mais de 250. Mesmo atuando num contexto económico 

desfavorável como o que se encontra, atualmente em Portugal, um quarto das empresas 

pretendia aumentar o número dos seus efetivos. As competências nucleares que as empresas 

esperam encontrar nos seus trabalhadores são capacidade para encontrar soluções, para 

trabalhar em equipa e a orientação para o cliente. 

A relação entre a filial em Portugal e a respetiva casa-mãe também foi abordada no 

mesmo relatório e revelou indicadores interessantes. Apesar de um terço das empresas 

considerarem irrelevante a nacionalidade do gerente ou de preferência portuguesa, um quarto 

das empresas considera importante que o gerente seja alemão. Tem havido algumas alterações 

nesta relação entre as filiais e a casa-mãe devido à crise, tendo sido registado um aumento 

ligeiro do controlo por parte da casa-mãe e um incremento ligeiro na comunicação entre a filial 

e a casa-mãe. 

Como as empresas alemãs em Portugal são, na sua maioria unidades de produção, 

destaca-se a grande autonomia que os decisores locais possuem nas áreas de função produção, 

recursos humanos e logística, no entanto, o relatório refere uma diminuição no grau de 

autonomia na contabilidade e compras e na área do marketing. 

Os relatórios da CCILA (2008; 2010) avaliam os fatores de sucesso e denota-se uma 

evolução na importância que os gestores das empresas multinacionais alemãs dão à 

compreensão das mentalidades dos colaboradores e dos clientes. No relatório de 2008, as 

empresas atribuíram as maiores pontuações aos fatores qualidade dos produtos, ao preço, ao 

cumprimento dos prazos, assim como ao apoio e serviço prestado pelo cliente, seguindo-se a 

compreensão pelas mentalidades dos colaboradores e dos clientes. Em 2010, registou-se uma 

mudança com as empresas a atribuírem as maiores pontuações à compreensão da mentalidade 

dos trabalhadores e clientes, qualidade dos produtos, preço e ao apoio e serviço prestado ao 

cliente. 
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Esta mudança reflete a preocupação das empresas multinacionais com a compreensão 

das mentalidades, ou seja, com a programação mental dos seus trabalhadores e clientes, a sua 

cultura nacional. 

De seguida, iremos abordar as problemáticas e modelos da GRH. 

 

2.2 Gestão de Recursos Humanos: Problemáticas e Modelos. 

 

Toda a problemática em torno da GRH tem suscitado na comunidade científica 

especializada as mais diversas controvérsias. 

No início da década de 90 do século passado, a discussão passava pela própria definição 

do conceito de GRH, com a incapacidade de se encontrar uma definição que fosse consensual 

(Brewster, 1992; Brewster, Larsen & Trompenaars, 1992). 

As discussões associadas ao conceito de GRH poderão, de acordo com Storey (1995), 

ser agrupadas da seguinte forma: as relacionadas com a sua imprecisão, ambiguidade e 

contradições; as que dizem respeito aos dados empíricos relativos à sua implementação nas 

organizações; e as que dizem respeito aos valores (ética) que o tema suscita. 

Estas controvérsias não deixam de ser naturais, dada a “juventude “da GRH enquanto 

campo de estudo, tendo ainda um longo e penoso caminho a percorrer (Paauwe, 2009), não 

surpreendendo a inexistência de um retrato consistente sobre o que é a GRH ou até mesmo o 

que é suposto fazer (Boselie, Dietz & Boon, 2005), continuando a não existir uma teoria geral 

que explique o papel da GRH na eficácia organizacional e no desempenho das pessoas (Guest, 

2011), sendo que encontrar essa teoria continua a ser, de acordo com Moura (2000:225), “uma 

miragem no horizonte”. 

No entanto, e apesar destes constrangimentos, importantes avanços têm sido feitos nesta 

área do saber, como demonstra o facto de existirem muitos trabalhos que reconhecem a 

importância estratégica da GRH, pelo impacto que esta tem no desempenho das organizações 

(Boxall, 1992; Jackson & Schuler,1995; Legge, 1995; Liu, Combs, Ketchen & Ireland 2007; 

Khan, 2010; Boselie et al., 2005; Safdar, 2012). 

Nesse sentido, o debate relativo à natureza da GRH continua atual, apesar de o foco do 

debate ter vindo a mudar nas duas últimas décadas, que foi desde a definição até ao impacto da 

GRH no desempenho. 
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2.2.1 Modelos de GRH 

 

O desenvolvimento de modelos conceptuais da GRH iniciou-se na década de 80, com a 

criação do modelo de Michigan, associado à variante hard, e do modelo de Harvard, associado 

à variante soft 1, considerados por Price (2011) como os modelos mais influentes, derivam de 

diferentes tradições intelectuais e incorporam pressupostos diametralmente opostos sobre a 

natureza humana (Truss, 1999). 

A possibilidade de existência de um modelo de GRH europeu, em contraponto com os 

modelos americanos, será também abordada posteriormente.  

 

2.2.1.1 Modelo de Michigan 

 

O modelo de Fombrun, Tichy e Devanna (1984), oriundo das escolas de Michigan e 

New York é muitas vezes referido como a abordagem hard da GRH. Esta abordagem foca o 

lado “recursos” da “gestão de recursos humanos” e defende que as pessoas devem ser geridas 

como outro qualquer recurso da organização (Brewster et al., 1992; Price, 2011). 

Druker, White, Hegewisch e Mayne (1996) afirmam que a abordagem hard coloca a 

tónica nos objetivos estratégicos do negócio e gere os “recursos humanos” como outro qualquer 

fator de produção, não tendo, a priori, um estatuto central para alcançar qualquer vantagem 

competitiva. “O custo do trabalho é para ser minimizado, e para isso o trabalho deve ser o mais 

flexível possível” (Druker et al., 1996:406). 

A palavra “pessoa” é substituída pela palavra “empregado”, porque técnicas como o 

outsourcing, subcontratação e franchising serão vistas, em certas circunstâncias, como 

inteiramente apropriadas numa abordagem hard de GRH (Brewster, 1992). 

Este modelo é baseado em noções de controlo estratégico apertado e um modelo 

económico da natureza humana de acordo com a teoria X de Douglas McGregor (1960) (Truss, 

Gratton, Hope‐Hailey, McGovern & Stiles, 1997). 

McGregor (1960) demonstrou que os gestores criam um ambiente organizacional que 

reflete as suas crenças e valores sobre a natureza humana dos trabalhadores, apresentando dois 

modelos teóricos antagonistas de gestão. A teoria X assume que os gestores acreditam que os 

humanos têm aversão ao trabalho e são irresponsáveis por natureza. Este tipo de gestores usam 

                                                 
1 Alguns termos serão mantidos na sua língua original de modo a evitar erros de tradução, que possam inviabilizar futuras 

pesquisas para os interessados em aprofundar o assunto. 
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a recompensa e a punição como elementos motivadores e criam um ambiente controlado através 

de muitos procedimentos e regras, originando um ambiente “we vs they”.   

Fombrun et al. (1984) destacam a relação entre estratégia organizacional, estrutura 

organizacional e o sistema de GRH, defendendo que a estratégia organizacional deve ter 

prioridade, ou seja, a estrutura da organização e a gestão dos recursos humanos devem ser 

dependentes da estratégia da organização, ignorando por completo fatores como as 

preocupações dos trabalhadores, tornando assim a GRH totalmente inativa e reativa (Boxall, 

1992; Safdar, 2012). 

O modelo foi também criticado por propor um modelo fechado da GRH, não 

considerando a influência de fatores externos, partindo do pressuposto que os interesses da 

organização e dos trabalhadores são os mesmos. 

O modelo tem em conta as funções de seleção, avaliação de desempenho, compensação 

e remuneração e formação e desenvolvimento como funções genéricas da GRH (ver fig.1). Ao 

fazê-lo, ignorou fatores externos como os estilos de liderança, empregados e relações laborais, 

sindicatos e o seu poder de negociação (Safdar, 2012). 

 

Fonte: Fombrun et al. (1984) 

Resumindo, este modelo falhou em perceber o potencial de uma associação mútua entre 

estratégia de recursos humanos e estratégia organizacional (Boxall, 1992), estando associado a 

práticas de baixos salários, sentimento de insegurança e trabalho intensivo, controlo apertado, 

definição de objetivos a curto prazo, reduzida preocupação com o ser humano por trás do 

trabalhador, resultando em baixos níveis de participação e compromisso por parte dos 

trabalhadores. 

 

Desenvolvimento dos 

Recursos Humanos 

Avaliação 

Recompensa 

Seleção 

Figura 1: Modelo de Michigan 

Eficiência 

Organizacional 
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2.2.1.2 Modelo de Harvard 

 

Este modelo tem as suas raízes em Beer, Spector, Lawrance, Quinn Mills e Walton 

(1984) e foi apelidado como a variante soft da GRH por diversos autores (Storey, 1992; Legge, 

1995; Truss et al., 1997), estando associado particularmente à escola de Harvard (Druker et al., 

1996). 

Este modelo encontra os seus fundamentos na Visão Baseada em Recursos (Resource - 

Based View (RBV), termo original), corrente estratégica que defende que as vantagens 

competitivas da organização devem estar assentes nos seus recursos (Penrose, 1959; 

Wernerfelt, 1984), nomeadamente a partir do trabalho de Barney (1991), que especifica as 

características necessárias para que as vantagens competitivas sejam sustentáveis, ou seja, os 

recursos terão que ser raros, valiosos, inimitáveis e insubstituíveis. 

Em conformidade com esta linha de raciocínio, aparecem vários trabalhos a sugerirem 

que os recursos humanos podem tornar-se uma fonte potencial de vantagem competitiva 

sustentável (Wright & McMahan, 1992; Wright, Dunford & Snell, 2001; Safdar, 2012; Chaston, 

2014).   

Essa vantagem competitiva só é possível se os colaboradores puderem colocar ao dispor 

da organização a sua criatividade, compromisso e as suas competências. Nesse sentido, as 

pessoas terão que ser geridas de forma a garantir que apenas as melhores pessoas são 

selecionadas, que lhes é dada formação adequada e de alta qualidade, que eles são devidamente 

recompensados refletindo o seu valor, e tanto quanto possível, que seja alcançado o seu 

compromisso com a organização (Druker et al. 1996). 

De acordo com o modelo da Fig. 2 observa-se o interesse de vários stakeholders na 

organização (shareholders, a gestão, grupos de empregados, o governo, a comunidade e os 

sindicatos) e como os seus interesses estão relacionados com os objetivos da gestão. O modelo 

reconhece também a influência de fatores conjunturais, como a situação de mercado, a filosofia 

de gestão ou as leis e valores sociais nas opções estratégicas da GRH (Safdar, 2012).  

Para além dos interesses dos stakeholders e dos fatores conjunturais, o modelo de 

Harvard contém três outros vetores: políticas de GRH, resultados dos RH, consequências no 

longo-prazo. 
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Fonte: Beer et al. (1984) 

 

Figura 2: Modelo de Harvard 

O modelo reconhece que as estratégias adotadas para os RH necessitam ter em conta a 

influência dos trabalhadores, o fluxo dos RH, os sistemas de recompensas e os sistemas de 

trabalho. Em relação ao desempenho dos RH, o modelo identifica o compromisso, a 

competência, a congruência e o custo/eficácia como questões fundamentais para os resultados 

da organização. As consequências de longo-prazo são percebidas ao nível individual, 

organizacional e social. 

O controlo através do compromisso é a base do modelo soft (Purcell, 1993) e está 

também associado a objetivos de flexibilidade e adaptabilidade, implicando que a comunicação 

desempenhe um papel fundamental na gestão (Truss et al., 1997). Segundo Truss et al. (1997) 

os pressupostos desta abordagem podem ser rastreados até ao trabalho de McGregor (1960), na 

sua definição de teoria Y. 

A teoria Y de McGregor (1960) foca-se na valorização dos colaboradores, fornecendo-

lhes condições estimulantes para que possam atingir os seus objetivos, acreditando que o ser 

humano é motivado pela necessidade de realização pessoal, trabalho produtivo e aceitação de 

responsabilidades. A liderança democrática, gestão participativa e gestão por objetivos são 

traços comuns nesta teoria. 

Este modelo tem também os seus críticos, nomeadamente Guest (1991), que entende 

que o modelo não explica de forma clara a complexa relação entre GRH e a gestão estratégica. 
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Em resumo, podemos dizer que a variante soft centra-se no “humano” da GRH, 

destacando a importância fulcral que as pessoas têm no desempenho da organização, por via de 

níveis elevados de compromisso (Walton, 1985; Legge, 1995), relevando o facto de ser o único 

recurso capaz de criar valor a partir de outros recursos (Brewster, 1992; Safdar, 2012). As 

pessoas são consideradas ativos potenciais e não um custo variável (tal como a variante hard 

propõe), o que deixa antever a necessidade de encarar a gestão de pessoas numa perspetiva de 

longo prazo. O objetivo da GRH é gerar compromissos, através da comunicação, valores, 

cultura e investimento em formação e desenvolvimento, de modo a que os recursos humanos 

altamente qualificados proporcionem uma vantagem competitiva à organização onde estão 

inseridos (Storey, 1989). 

  

2.2.1.3 Modelo Europeu de Gestão de Recursos Humanos 

 

A maioria da pesquisa e desenvolvimento na área de GRH tem sido levada a cabo nos 

Estados Unidos da América (EUA), não surpreendendo que os modelos elaborados sejam 

posteriormente exportados e aplicados na Europa. 

No entanto, a legitimidade da aplicabilidade de tais modelos no continente europeu, tem 

sido questionada por alguns autores da especialidade (Hofstede, 1984; Brewster, 1992; Cunha, 

2005; Scholz & Müller, 2010; Gooderham & Nordhaug, 2011). 

Brewster (1992) sugere que duas tendências paradoxais percorrem a GRH na Europa: 

em primeiro lugar, existem diferenças claras entre os países europeus que podem ser 

compreendidas e explicadas no contexto da cultura nacional e a sua manifestação na história, 

leis, instituições, sindicatos e estruturas organizacionais; em segundo lugar, há uma diferença 

identificável entre a forma como a GRH é conduzida na Europa e nos EUA. É precisamente 

esta diferença que permite sugerir a existência de um conceito europeu e ao mesmo tempo 

questionar a adequação do conceito americano de GRH no continente europeu.  

Contudo, apesar de o autor reconhecer que assumir a Europa como uma entidade única 

é uma limitação devido à existência de grandes diferenças no contexto europeu, continua a 

defender um unificado modelo europeu de GRH, argumentando que “a União Europeia (UE) 

prevê um tema político unificador mesmo para países que só aspiram à integração; em muitas 

áreas, as semelhanças entre os países da Europa são mais óbvias que as diferenças, em distinção 

com países em outros continentes” (Brewster, 1995:781).  
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A problemática de uma identidade europeia única é também realçada por Scholz e 

Müller (2010). O alargamento da UE de seis países em 1957, para vinte e sete em 2010, 

potencia, de acordo com os autores, as dificuldades de criação de um sistema de valores comum, 

que guie o comportamento e a seleção de sistemas de GRH, dado que as tradições 

socioculturais, quadros e contextos legislativos são diferentes. Deste modo, não surpreende que 

os países da Europa estejam em estados diferentes de desenvolvimento da GRH, como atesta o 

facto de a aplicação do conceito de flexigurança2, promovido pela UE em Bruxelas, resultou 

bem na Dinamarca, mas não na Alemanha. Conjugando todos estes fatores, é percetível a razão 

por que as empresas europeias ainda procuram um modelo significativo e promissor de GRH. 

Para Gooderham e Nordhaug (2011), a GRH nos EUA assenta em duas principais 

suposições: (1) a GRH promove o desempenho da empresa e (2) estas têm uma gestão autónoma 

independente para selecionar as práticas de GRH.   

Relativamente à primeira suposição, o autor afirma que “uma significativa conclusão é 

de que o efeito da GRH sobre o desempenho da empresa varia de acordo com uma 

multiplicidade de fatores, (…), mais uma vez os factos sugerem que existem diferenças 

substanciais entre os países constituintes da Europa que podem ter impacto no desempenho” 

(Gooderham & Nordhaug, 2011:34).  

Já relativamente à segunda premissa, e a partir dos trabalhos de Croucher, Gooderham 

e Parry (2006) e de Giardini, Kabst e Müller-Camen (2005), Gooderham e Nordhaug (2011) 

afirmam que as empresas são capazes de estrategicamente determinar as suas políticas de GRH, 

embora o grau de personalização local que é aplicado, parecer ser um problema maior em 

regimes de economia de mercado coordenada (EMC) puros, como a Alemanha, do que em 

regimes menos puros, tais como a Dinamarca. Os mesmos estudos sugerem também que as 

multinacionais são capazes de exercer a sua escolha das práticas de GRH, embora o grau em 

que eles o fazem seja claramente afetado pela configuração local, ou seja, remete para a 

importância que o contexto que envolve as empresas assume na influência das práticas de GRH, 

concluindo que a Europa é constituída por um conjunto distinto de regimes de GRH, tanto em 

termos de cultura como de instituições, facto corroborado também por Schuler e Rogovsky 

(1998).  

Cunha (2005) retrata o exemplo português, afirmando que Portugal e EUA possuem 

culturas antípodas, originando uma questão relevante, no sentido de que os EUA contribuem 

                                                 
2 Modelo laboral de origem nórdica que procura conjugar os conceitos de flexibilidade e segurança, na medida em que prevê uma maior 

facilidade para os empresários nos despedimentos e contratações, mas também uma maior proteção social para os trabalhadores que ficarem 

no desemprego, obrigando-os a formação qualificada (Dicionário da Língua Portuguesa 2010, Porto Editora). 
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significativamente para a definição do modelo de gestão internacional, o que “significa que os 

gestores e organizações podem estar a importar técnicas a partir de uma cultura que é 

radicalmente diferente da nativa” (Cunha, 2005:191).  

O tratamento dos vários países europeus como uma entidade única pode disfarçar 

diferenças interessantes e relevantes, que podem ter um impacto na GRH e no desempenho das 

empresas. Hofstede (1984:81) afirma que “tem sido cada vez mais claro que a gestão em 

diferentes países ocidentais como a Alemanha, França, Suécia e Reino Unido não é igual e 

grande parte das generalizações são de facto, injustificáveis”. 

Assim, podemos concluir que a aplicação dos modelos americanos na Europa parece ser 

contraproducente, já que as diferenças culturais entre os países, mesmo aqueles integrantes da 

UE, sugerem que cada caso seja considerado e analisado como único, tal como Gooderham e 

Nordhaug (2011:34) sugerem, “os resultados dos estudos de convergência apontam para 

diferentes modelos europeus de GRH, em vez de um modelo de gestão de recursos humanos”.  

Desta forma, emerge o conceito “cultura”, como variável fundamental dentro desta 

problemática, e que será o tema dominante dos próximos capítulos. Iremos abordar o conceito 

de cultura organizacional, a sua relação íntima com a cultura nacional e como essa relação 

influencia a GRH das EMN’s. 

 

2.3 A Cultura Organizacional: de dimensão oculta a principal ativo 

intangível3 

 

Nesta secção iremos abordar a emergência do conceito de cultura organizacional, assim 

como a sua relação com a cultura onde a organização está inserida, e como esta dicotomia pode 

influenciar a GRH das EMN’s.  

Lopes (2010:5) aborda a interação bidirecional entre a cultura, a organização e as 

pessoas, definindo que a ação de gerir “é produzir bens e serviços com e pelas pessoas, sendo 

determinante conhecer os processos e as tarefas (e outras dimensões tangíveis) a executar, mas 

sobretudo, conhecer as pessoas e a cultura que elas mobilizam para os poderem realizar”.  

É importante estudar a cultura da organização e a cultura das pessoas que dela fazem 

parte, pois elas são duas variáveis interdependentes. Lopes (2010:5) assume esta necessidade 

                                                 
3 Título inspirado em Lopes (2010). 
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afirmando tornar-se “incontornável estudar a cultura das organizações, como um ativo 

intangível, mas mobilizável, bem como dos profissionais que nelas interagem”. 

 

2.3.1 Cultura Organizacional: a emergência do conceito 

 

O tema da cultura organizacional apareceu, em força, na literatura ligada à Gestão, ao 

longo da década de 80, do século passado. Obras como Na Senda da Excelência (apesar de toda 

a polémica posterior) de Peters e Waterman (1995) e a Teoria de Z de Ouchi (1981) foram 

pioneiros deste novo paradigma. 

Estas publicações e muitas outras que se seguiram, têm o mérito de trazer para a ribalta 

o tema da cultura organizacional, a tal variável esquecida a que alude Schein (1996; 2010). 

Schein (1996: 236) define cultura organizacional como o “conjunto de assunções 

implícitas partilhadas e tomadas como verdadeiras que um grupo possui e que determina o 

modo como ele perceciona, pensa e reage aos seus vários ambientes”. 

Este conceito foi desenvolvido por Cunha, Rego, Cunha e Cardoso (2004: 530) que 

entendem que a cultura organizacional pode ser “concebida como um conjunto de valores e 

práticas definidos e desenvolvidos pela organização, com base nos quais é socialmente 

construído um sistema de crenças, normas e expectativas que moldam o comportamento dos 

indivíduos”. Os autores alertam, no entanto, para a relação existente entre as práticas 

desenvolvidas no seio das organizações e a cultura do contexto onde estas estão inseridas. 

A existência de vários níveis de cultura é também referida por Quinn e Cameron (2005), 

argumentando que cada cultura é geralmente refletida por uma linguagem única, símbolos, 

regras e sentimentos etnocêntricos. Prosseguindo num contexto menos amplo, afirmam que a 

cultura organizacional é refletida pelo que é valorizável, os estilos dominantes de liderança, a 

linguagem e símbolos, os procedimentos e rotinas, e as definições de sucesso que tornam uma 

organização única.  

Nesse sentido, a cultura é multidisciplinar e pode ser analisada em vários níveis: 

individual, grupal, organizacional e nacional (Cunha et al., 2004; Hofstede, 1984). 

No que diz respeito à cultura no âmbito nacional, Hofstede (1984; 2011) define-a como 

a programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo ou sociedade dos de 

outro(a). O autor aprofunda e refere que cultura consiste nos padrões de pensamento que os pais 

transferem para os seus filhos, professores para os seus alunos, amigos para os seus amigos, 
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líderes para os seus seguidores e seguidores para os seus líderes. A cultura é refletida nos 

significados que as pessoas atribuem a vários aspetos da sua vida, a sua visão do mundo e o seu 

papel nele, os seus valores. Embora esteja apenas na mente das pessoas, a cultura cristaliza-se 

nas instituições e nos produtos tangíveis de uma sociedade, o que reforça o seu programa mental 

(Hofstede, 1984). 

Na sua obra Culturas e Organizações, Hofstede (2011) faz um paralelo entre a definição 

de cultura em geral e a cultura organizacional, afirmando que a “cultura organizacional pode 

ser definida como a programação coletiva da mente que distingue os membros de uma 

organização dos de outra” (Hofstede, 2011:210).  

Hofstede defende que existem diferenças entre culturas nacionais e culturas 

organizacionais. Para o autor, no âmbito nacional, as diferenças culturais são na base dos 

valores, um nível mais profundo, enquanto no âmbito organizacional, as diferenças culturais 

são nas práticas (símbolos, heróis e ritos), um nível mais superficial (Hofstede, 2011). 

Hofstede (1984; 2011) concentra a sua pesquisa nos valores partilhados pelas pessoas 

de uma dada cultura, atribuindo-lhes o nome de dimensões culturais, (consultar subcapítulo 2.4 

sobre dimensões culturais para ver em detalhe as dimensões culturais de Hofstede) pois estes 

tendem a prevalecer nas organizações dos respetivos países (Lopes, 2010).  

Chatman e Cha (2003) definem a cultura de uma empresa como um sistema de valores 

partilhados (que definem o que é importante) e normas (padrões socialmente partilhados que 

definem as atitudes e comportamentos adequados), defendendo que uma cultura forte melhora 

o desempenho organizacional. 

Culturas organizacionais fortes são baseadas em duas características: níveis altos de 

concordância, entre os colaboradores, sobre o que é valorizado e níveis altos de intensidade 

sobre estes valores. Uma cultura resulta quando é clara, consistente e compreensível. 

Culturas fortes melhoram o desempenho organizacional de duas maneiras: (1) 

melhoram o desempenho tornando os colaboradores mais energéticos ao apelar aos seus ideais 

e valores e unindo-os em torno de um conjunto de metas e de objetivos. Estes ideais aumentam 

o comprometimento e esforço dos colaboradores, pois eles são atraídos intrinsecamente a 

preencher vazios da identidade e significado; (2) as culturas fortes aumentam o desempenho 

moldando e coordenando o comportamento dos colaboradores. Valores e normas definidas 

focam a atenção dos colaboradores nas prioridades organizacionais e orientam o seu 

comportamento e tomada de decisão. Os valores e as normas fazem isso sem interferir, como 
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fazem os sistemas de controlo formais, na autonomia necessária para um excelente desempenho 

sob condições variáveis (Chatman & Cha, 2003). 

Um dos modelos mais referenciando no estudo da cultura organizacional foi 

desenvolvido por Quinn e Rohrbaugh (1983), tendo como base o trabalho de Campbell (1997) 

sobre os diferentes critérios de eficácia e eficiência. Este modelo foi apelidado de Modelo dos 

Valores Contrastantes e iremos desenvolvê-lo de seguida.    

 

2.3.1.1 Cultura Organizacional: Modelo dos Valores Contrastantes 

 

Na busca de uma definição de eficácia organizacional, Quinn e Rohrbaugh (1983) 

desenvolveram o modelo dos valores contrastantes (Lopes, 2010). O modelo foi desenvolvido 

inicialmente a partir de pesquisa realizada sobre os principais indicadores de organizações 

eficazes (Quinn & Cameron, 2005). Submetendo 39 indicadores de eficácia a uma análise 

estatística, surgiram duas dimensões que organizaram os indicadores em quatro principais 

clusters (ver fig.3). 

Uma dimensão diferencia os critérios de eficácia que enfatizam a flexibilidade e o 

dinamismo, dos critérios que enfatizam a estabilidade, ordem e o controlo. Nos opostos desta 

dimensão situam-se, por um lado, as organizações que são vistas como eficazes pela sua 

capacidade de mudança e adaptação, por outro, as organizações que são vistas como eficazes 

pela sua estabilidade, previsibilidade e mecanicidade. 

A segunda dimensão diferencia os critérios de eficácia que enfatizam uma orientação 

interna, integração e unidade, dos critérios que enfatizam uma orientação externa, diferenciação 

e rivalidade. Nos opostos desta dimensão situam-se, por um lado, as organizações que são vistas 

como eficazes quando têm características internas harmoniosas, por outro, as organizações que 

são vistas como eficazes quando o foco está na interação ou competição com outras 

organizações fora dos seus limites. 

Estas duas dimensões, juntas, formam quatro quadrantes que representam quatro 

conjuntos distintos de indicadores de eficácia organizacional. Estes indicadores de eficácia 

“representam o que as pessoas valorizam sobre o desempenho de uma organização”, os autores 

prosseguem explicando que estes indicadores “definem o que é visto como bom, correto e 

apropriado”, ou seja, “definem os valores fundamentais sobre os quais são feitos julgamentos 

sobre as organizações” (Quinn & Cameron, 2005:35). 
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Fonte: Quinn & Rohrbaugh (1983) 

Figura 3: Modelo dos Valores Contrastantes 

 

A cada quadrante foi atribuída um rótulo que identifica as suas principais características: 

cultura de clã; cultura de adhocracia; cultura de hierarquia; cultura de mercado. 

De acordo com Lopes (2010:14) o “modelo é apresentado a partir de um esquema 

conceptual em que se delimita, de maneira precisa a zona de equilíbrio, em que a força 

expressiva de cada quadrante deverá exercer-se”. 

A cultura de hierarquia tem por base a contribuição do sociólogo alemão Max Weber, 

que estudou as organizações governamentais, na Europa no início do século XX, que tinham 

como principal objetivo a produção eficiente de produtos e serviços para uma sociedade cada 

vez mais complexa. Os resultados da pesquisa ficaram conhecidos como os atributos clássicos 

da burocracia: regras, especialização, meritocracia, hierarquia, impessoalidade, prestação de 

contas e propriedade separada (Quinn & Cameron, 2005). Neste tipo de cultura, o critério de 

eficácia é a produtividade e o lucro. Existe um destaque para os processos como a definição de 

responsabilidades, a medição, a documentação e a proteção de registos (Lopes, 2010). 

A cultura de mercado tem por base uma outra forma de organização, que emergiu na 

década de 1960, quando estas enfrentaram novos desafios competitivos. Esta forma de 

organização é baseada, em grande parte, na pesquisa de Williamson (1975) e Ouchi (1981), e 

foi nomeada de organização de mercado. Os principais objetivos desta forma de organização 

são a rendibilidade, resultados financeiros, força nos nichos de mercado, metas de superação e 
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bases seguras de clientes. Os valores dominantes são a competitividade e a produtividade 

(Quinn & Cameron, 2005). 

A cultura de clã é semelhante a uma organização de tipo familiar. Ao contrário das 

regras e procedimentos da cultura de hierarquia ou o foco da competitividade da cultura de 

mercado, as características da cultura de clã são o trabalho em equipa, programas de 

envolvimento dos trabalhadores e compromisso corporativo (Quinn & Cameron, 2005). A 

ênfase reside no comprometimento, na coesão e na moral e os critérios de eficácia são a 

equidade e a abertura (Lopes, 2010). 

A cultura de adhocracia surge com a evolução do mundo dos negócios para uma era da 

informação. Esta forma de organização é mais sensível aos ambientes de negócios híper-

turbulentos, condições que tipificam o mundo organizacional do século XXI. A cultura de 

adhocracia tem como pressupostos base que as iniciativas inovadoras e pioneiras são o que 

leva ao sucesso, sendo a principal tarefa da gestão o fomento do empreendedorismo, 

criatividade e a atividade de vanguarda. É assumido que a capacidade de adaptação e inovação 

levam a novos recursos e rendibilidade e, portanto, a ênfase é colocada na “criação de uma 

visão do futuro, anarquia organizada e imaginação disciplinada” (Quinn & Cameron, 2005: 43). 

É, no entanto, necessário referir que nenhuma organização é eficaz baseando-se apenas 

em um dos quadrantes, pelo que será necessário encontrar uma zona de equilíbrio entre todos 

eles. A figura 4 expressa a zona de equilíbrio onde se exerce a força expressiva de cada 

quadrante, indicando um conjunto de indicadores de eficácia organizacional.  

No quadrante da cultura de clã verifica-se que os indicadores na zona de equilíbrio são 

o comprometimento moral, o desenvolvimento humano, a participação, a abertura e discussão, 

enquanto que, numa posição mais extrema do quadrante, logo negativa, temos a permissividade 

extrema, discussão improdutiva, participação inapropriada e o individualismo incontrolado. 

Os indicadores na zona de equilíbrio da cultura de hierarquia são representados pela 

gestão da informação, estabilidade, controlo e continuidade. O seu extremo, nefasto para a 

eficácia organizacional é caracterizado pela esterilidade de procedimentos, rigor trivial e 

perpetuação habitual. 

A cultura de mercado caracteriza-se, na sua zona de equilíbrio, por indicadores como a 

produtividade, a realização, objetivos claros e o planeamento. No seu extremo, caracteriza-se 

pela exaustão humana, regulação sem discernimento e dogma cego. 
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Fonte: Adaptado de Quinn et al. (1996) em Lopes (2010).   

Figura 4: Modelo com delimitação da zona positiva vs zona negativa 

 

No quadrante da cultura adhocracia, a zona de equilíbrio é representada pela inovação, 

adaptação, mudança, aquisição de recursos e crescimento. Na sua zona negativa caracteriza-se 

pela conveniência política, oportunismo sem princípios, reatividade prematura e 

experimentação desastrosa. 

Segundo este modelo, de modo a maximizar a eficácia organizacional será necessário 

posicionar a cultura organizacional das empresas nas zonas de equilíbrio definidas nos 

quadrantes.  
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Depois de analisado o conceito emergente de cultura organizacional e como ele está 

intrinsecamente dependente da cultura nacional, iremos abordar as dimensões da cultura 

nacional, definindo-as e percebendo a sua influência. 

 

2.4 Dimensões da Cultura Nacional 

 

O nível mais profundo de uma cultura são os valores, os quais equivalem a “sentimentos 

amplos, muitas vezes inconscientes e indiscutíveis, envolvendo categorias éticas, estéticas, 

ideológicas, compartilhadas pelos membros de um grupo e/ou pelos seus líderes” (Lopes, 

2010:7).  

Valores culturais representam, implicitamente ou explicitamente, ideias abstratas 

partilhadas sobre o que é bom, correto e desejável numa sociedade. Estes valores culturais são 

as bases para as normas específicas que dizem às pessoas o que é apropriado em várias 

situações. As formas como as instituições sociais funcionam, os seus objetivos e formas de 

operabilidade, expressam os seus valores culturais prioritários (Schwartz, 1999). 

Segundo Hofstede (1991), os valores são as variáveis que melhor caracterizam as 

culturas nacionais, dado que estes tendem a prevalecer nas organizações dos respetivos países, 

independentemente de serem locais ou transnacionais. Dentro de uma sociedade, a gestão é 

muito limitada pelo seu contexto cultural, pois é impossível coordenar as ações de pessoas sem 

uma profunda compreensão dos seus valores, crenças e expressões. 

De forma a podermos caracterizar e consequentemente comparar culturas nacionais, 

nomeadamente, a portuguesa e a alemã, iremos abordar o estudo de Hofstede (1980; 1984; 

2011), no qual são definidos os valores que, segundo o autor, melhor caracterizam as culturas 

nacionais.  

O estudo tem por base as respostas de 117 mil funcionários de uma grande EMN norte-

americana, presente em grande parte do globo, no período entre 1967 e 1973, a um questionário 

sobre valores relacionados com o trabalho. Com base numa análise do fator ecológico das 

respostas médias de 40 nações, em 14 itens relativos à importância dos diferentes objetivos de 

trabalho, Hofstede identificou dois fatores que nomeou de individualismo e masculinidade. As 

outras duas dimensões, que o autor nomeia como distância hierárquica e aversão à incerteza, 

surgem após uma análise eclética, combinando itens baseados em expectativas teóricas. A base 

de dados de Hofstede foi posteriormente ampliada para 53 culturas (Smith, Dugan, & 
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Trompenaars, 1996), sendo que na sua bibliografia, em 2010, já contava com dados relativos a 

76 países. 

Em 1991, a pesquisa de Michael Bond (1991) e seus colaboradores, efetuada a 

estudantes de 23 países diferentes, teve como consequência a adição de uma quinta dimensão: 

a orientação curto/longo prazo. Esta dimensão teve a sua base de dados ampliada para 93 países 

através da pesquisa de Michael Minkov (2007), analisando dados do World Values Survey. Esta 

última pesquisa permitiu a descoberta de uma sexta dimensão, a indulgência/restrição, 

posteriormente, também adotada por Geert Hofstede. 

Hofstede (1984; 2011) define as seguintes dimensões que melhor caracterizam as 

culturas nacionais: 

1. O Individualismo vs Coletivismo – o individualismo significa uma preferência por um 

quadro social pouco unido, numa sociedade onde é suposto os indivíduos cuidarem de si e da 

sua família imediata (Hofstede, 1984). No coletivismo encontramos culturas em que as pessoas, 

desde o nascimento, estão integradas em grupos coesos e fortes (ex.: famílias extensas), que os 

protegem em troca de lealdade inquestionável (Hofstede, 2011). É o grau de interdependência 

que uma sociedade mantém entre os indivíduos (Quadro 1). 
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Individualista Coletivistas 

Cada um deve ocupar-se de si próprio e da sua 

família mais próxima. 

As pessoas nascem em famílias alargadas ou outros 

grupos, que as protegem em troca de lealdade. 

Consciência do “Eu”. Consciência do “Nós”. 

Todos têm direito a uma vida privada. O grupo invade a vida privada. 

Dizer o que se pensa é característico das pessoas 

honestas. 

Há que manter sempre a harmonia formal e evitar os 

confrontos diretos. 

Supõe-se que cada um tenha a sua própria 

opinião. 
As opiniões são predeterminadas pelo grupo. 

A infração conduz ao sentimento de culpa e à 

perca do amor-próprio. 

A infração conduz à “perca da face” e a um 

sentimento de vergonha face ao próprio e ao grupo. 

A finalidade da educação é aprender como 

aprender. 
A finalidade da educação é aprender como fazer. 

A tarefa prevalece face à relação. A relação prevalece face à tarefa. 

A autorrealização do indivíduo constitui uma 

meta fundamental. 

A harmonia e o consenso social constituem metas 

fundamentais. 

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 1: Diferenças entre sociedades Individualistas e Coletivistas 

 

2. Distância Hierárquica – é definido como o grau em que os membros menos poderosos 

das organizações (diferentes locais de trabalho) e instituições (como a família, escola e a 

comunidade) aceitam e esperam que o poder seja distribuído desigualmente (Hofstede, 2011) 

(Quadro 2). 
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Baixa Distância Hierárquica Elevada Distância Hierárquica 

O uso do poder deve estar legitimado e submeter-

se a critérios de bom e mau. 

O poder prevalece sobre o direito: quem tem o poder 

tem razão e atua bem. 

Os pais tratam os filhos como iguais. Os pais ensinam os filhos a obedecer. 

Educação centrada no aluno. Educação centrada no professor. 

A hierarquia nas organizações pressupõe uma 

desigualdade de papéis, estabelecida por 

conveniência. 

A hierarquia nas organizações reflete uma 

desigualdade existencial entre indivíduos de maior e 

menor nível. 

Os subordinados esperam ser consultados. 
Os subordinados esperam que os chefes lhes digam o 

que fazer. 

As pessoas com poder tratam de parecer menos 

poderosas do que de facto são. 

As pessoas com poder tratam de impressionar o mais 

possível. 

Governos pluralistas baseados no voto da maioria. 
Governos autocráticos e oligárquicos baseados na 

designação. 

A corrupção é rara; os escândalos acabam 

carreiras políticas. 

A corrupção é frequente; os escândalos são 

encobertos. 

Diferenças salariais reduzidas entre a cúpula e a 

base da organização. 

Diferenças salariais elevadas entre a cúpula e a base 

da organização. 

As religiões e os sistemas filosóficos dominantes 

acentuam a igualdade. 

As religiões e sistemas filosóficos dominantes 

acentuam a hierarquia e a estratificação. 

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 2: Diferenças entre sociedades com baixa e elevada Distância Hierárquica. 

 

3. O Controlo da Incerteza – é o grau em que os membros de uma sociedade se sentem 

desconfortáveis com a incerteza e a ambiguidade (Hofstede, 1984). Evitar a incerteza não é o 

mesmo que evitar riscos, trata-se da tolerância de uma sociedade à ambiguidade (Hofstede, 

2011) (Quadro 3). 
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Baixo Controlo da Incerteza Elevado Controlo da Incerteza 

A incerteza é inerente à vida e vive-se dia a dia. 
A incerteza inerente à vida é percebida como uma 

ameaça que se deve combater diariamente. 

Pouco stress, autocontrolo, baixa ansiedade. Stress elevado, ansiedade, emotividade. 

Confortável com situações ambíguas e riscos não 

familiares. 

Aceitação de riscos familiares; medo de situações 

ambíguas e de riscos pouco familiares. 

Tolerância face a comportamentos e ideias 

desviantes. 

Repúdio pelos comportamentos e ideias desviantes; 

resistência à inovação. 

Os professores têm o direito de não saber. Os professores devem ter todas as respostas. 

Deve existir o menor número possível de regras. 
Necessidade emocional de regras, mesmo que sejam 

ineficazes. 

Motivação pela necessidade de realização, de 

estima e pertença. 

Motivação pela necessidade de segurança, estima ou 

de pertença. 

Os cidadãos têm uma ideia positiva das 

instituições. 

Os cidadãos têm uma opinião negativa acerca das 

instituições. 

Tendência para o relativismo e empirismo nas 

ciências e filosofia. 
Tendência para grandes teorias na ciência e filosofia. 

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 3: Diferenças entre sociedades com Baixo e Elevado Controlo da Incerteza. 

 

4. Masculinidade vs Feminilidade – uma sociedade masculina significa uma preferência 

para a realização, heroísmo, assertividade e sucesso material. No seu oposto, uma sociedade 

feminina, existe uma preferência por relacionamentos, modéstia, cuidado pelos mais frágeis e 

qualidade de vida (Hofstede, 1984) (Quadro 4). 
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Feminilidade Masculinidade 

Ideal da sociedade de bem-estar (solidária). Ideal da sociedade de sucesso e desempenho. 

Homens e mulheres devem ser modestos e ternos. 
Homens devem e as mulheres podem ser assertivos e 

ambiciosos. 

Equilíbrio entre família e trabalho. O trabalho prevalece sobre a família. 

Simpatia pelos mais fracos. Simpatia pelos mais fortes. 

Na família, tanto o homem como a mulher se 

ocupam dos factos e dos sentimentos. 

Na família, os factos são do domínio do pai e os 

sentimentos do domínio da mãe. 

Os insucessos escolares são incidentes menores. O insucesso escolar constitui um desastre. 

Trabalha-se para viver. Vive-se para trabalhar. 

Acentua-se a igualdade, a solidariedade e a 

qualidade de vida no trabalho. 

Enfatiza-se a equidade, a competição entre colegas e 

o desempenho. 

Os conflitos são resolvidos através da negociação e 

do compromisso. 
Os conflitos são resolvidos através do confronto. 

Sociedade permissiva. Sociedade corretiva. 

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 4: Diferenças entre sociedades Femininas e Masculinas. 

 

5. Orientação de Longo Prazo vs Curto Prazo – numa sociedade caracterizada pelo longo 

prazo encontramos perseverança, parcimónia, relacionamentos ordenados por status, e um 

sentimento de vergonha. No curto prazo encontramos obrigações sociais recíprocas, respeito 

pelas tradições, proteção do próprio, firmeza e estabilidade pessoal (Hofstede, 2011) (Quadro 

5). 
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Orientação Curto-Prazo Orientação Longo-Prazo 

Os eventos mais importantes da vida ocorreram 

no passado ou ocorrem no presente. 

Os eventos mais importantes da vida ocorrem no 

futuro. 

Estabilidade pessoal: uma pessoa boa é sempre 

igual. 
Uma pessoa boa adapta-se às circunstâncias. 

Existem linhas orientadores universais sobre o 

que é bom e mau. 
O que é bom e mau depende das circunstâncias. 

Respeito pelas tradições. Adaptação das tradições ao contexto moderno. 

Respeito pelas obrigações sociais e de estatuto, 

independentemente do seu custo. 

Respeito pelas obrigações sociais dentro de certos 

limites. 

Pressão social para “não ser menos que o 

vizinho”, mesmo que isso implique gastos 

excessivos. 

Austeridade, economia de recursos. 

Taxa de poupança baixa, poucos fundos 

disponíveis para novos investimentos. 

Elevada taxa de poupança, fundos disponíveis para 

novos investimentos. 

Esperam-se resultados imediatos. Perseverança face a resultados tardios. 

Preocupação com a “face”. 
Vontade em subordinar-se a si mesmo face a um 

objetivo superior. 

Preocupação em possuir a Verdade. 
Preocupação com o respeito pelas exigências da 

Virtude. 

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 5: Diferenças entre sociedade com orientação de Curto e Longo-Prazo. 

 

6. Indulgência vs Restrição – está correlacionada negativamente com a orientação de 

longo-prazo/curto-prazo. Indulgência significa uma sociedade que permite a gratificação 

relativamente livre dos desejos humanos básicos e naturais, relacionados com o aproveitamento 

da vida e diversão. Restrição significa uma sociedade que controla a satisfação das necessidades 

e regula-o por meio de normas sociais rígidas (Hofstede, 2011) (Quadro 6). 
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Indulgente Contida 

Maior percentagem de pessoas autodeclarando-se 

muito felizes. 
Poucas pessoas muito felizes. 

Perceção de controlo da vida pessoal. 
Perceção de impotência: o que acontece comigo não 

é fruto das minhas ações. 

Liberdade de expressão visto como muito 

importante. 

Liberdade de expressão não é uma preocupação 

prioritária. 

Valorização do lazer. Pouca importância dada ao lazer. 

É mais provável lembrar emoções positivas. Não é provável lembrar emoções positivas.  

Em países com populações instruídas, elevada 

natalidade. 

Em países com populações instruídas, baixa 

natalidade. 

Mais pessoas envolvidas ativamente em desportos. Menos pessoas envolvidas ativamente em desportos. 

É dada uma importância relativa à manutenção 

da ordem no País. 

Número elevado de agentes policiais por 100.000 

habitantes.  

Fonte: Hofstede (1991, 2011) 

Quadro 6: Diferenças entre sociedades Indulgentes e Contidas. 

 

As dimensões de Hofstede (1980; 1984; 1991; 2011) são definidas pelo próprio como 

“um aspeto de uma cultura que pode ser medido relativamente a outras culturas” (Hofstede, 

2011: 7). Assim, na análise que o autor faz, cada país aparece posicionado relativamente a 

outros países, através de um resultado em cada dimensão (escala em percentagem). O autor 

ressalva afirmando que cada dimensão é estatisticamente distinta e ocorre em todas as 

combinações possíveis, apesar de algumas combinações serem mais frequentes que outras 

(Hofstede, 2011). Desta forma será possível comparar duas culturas relativas a duas sociedades 

diferentes. 

Iremos de seguida abordar, à luz das dimensões supracitadas, a cultura portuguesa, em 

contraponto com a cultura alemã. 
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2.4.1 Dimensões da Cultura Portuguesa 

 

A partir, sobretudo, dos estudos de Geert Hofstede vamos tentar compreender e 

caracterizar a cultura portuguesa, procurando ainda perceber as suas repercussões na GRH das 

organizações nacionais. 

Iremos apresentar os resultados da cultura portuguesa em comparação com a cultura 

alemã. Na figura 5 podemos observar os valores atribuídos por Hofstede (1980; 1984; 1991; 

2011) a cada dimensão da cultura portuguesa e da cultura alemã. 

 

Fonte: Hofstede (1980; 1984; 1991; 2011). 

Figura 5: Dimensões da cultura: Comparação entre Portugal e Alemanha. 

 

Como podemos verificar, Portugal possui um valor relativamente elevado na dimensão 

distância hierárquica. Este valor reflete que a distância hierárquica é aceite e àqueles que 

possuem uma posição de poder, é-lhes permitido ter privilégios por essa posição. De referir que 

esta dimensão representa também o nível de iniquidade. O poder e a iniquidade4 são fatores 

fundamentais de qualquer sociedade pois “todas as sociedades são desiguais, mas umas são 

mais desiguais que outras” (Hofstede, 2011: 9).  

                                                 
4 Particularidade do que ou de quem é iníquo; que é contrário à equidade; Ato ou postura contrária à moral, à 

religião, à justiça, à igualdade, entre outras; ação injusta; Denominação de comportamento ou ação perversa e 

maldosa; ação criminosa; referente ao que é iníquo. «Léxico.pt: Dicionário Online de Português». 
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Este resultado para Portugal, representa uma País desigual, onde a iniquidade é mais 

aceite. As organizações maximizam a centralização do poder, num grupo restrito de pessoas e 

o sistema hierárquico parece estar baseado na desigualdade existencial, onde os sistemas de 

retribuição refletem grandes disparidades entre a base e a cúpula da organização.  

Nestas culturas é esperado que o líder da organização requeira informações dos seus 

subordinados e estes esperam que o seu líder os controle, pois a falta de interesse para com um 

subordinado significaria que este não é relevante para a organização, o que desmotivaria o 

subordinado. Este tipo de valor de distância hierárquica significa que é tão angustiante para o 

subordinado o feedback negativo, que torna muito difícil para este, dar informação negativa ao 

seu líder. O líder, neste tipo de sociedade, precisa de estar consciente para este handicap e 

procurar pequenos sinais, de modo a descobrir os verdadeiros problemas, antes de estes se 

tornarem relevantes. 

Podemos também observar que Portugal obteve um valor reduzido no que diz respeito 

à dimensão individualismo, sugerindo que é uma sociedade coletivista onde as pessoas 

pertencem a grupos que tomam conta deles, em troca de lealdade.  

Este coletivismo manifesta-se num compromisso de longo prazo para com o grupo, seja 

uma família, família alargada ou relacionamentos alargados. Os interesses do grupo prevalecem 

sobre os do indivíduo. A lealdade numa cultura coletivista é fundamental e ultrapassa a maioria 

das outras regras e regulamentos da sociedade e “romper com esta lealdade é uma das piores 

coisas que se podem fazer” (Hofstede, 1991: 68).  

As sociedades coletivistas promovem fortes relações, onde todos os membros têm 

responsabilidades por outros membros do seu grupo. Nas sociedades coletivistas a infração 

conduz à vergonha, mas não é a infração em si que desencadeia o sentimento de vergonha, mas 

sim o facto de essa infração vir a ser conhecida por elementos exteriores ao grupo.  

As relações de trabalho são percecionadas em termos morais, como numa família, onde 

existem obrigações mútuas (proteção em troca de lealdade) e as decisões de contratação ou de 

promoção têm em conta o grupo do subordinado (Hofstede, 1991).  

É de facto interessante referir que existe uma correlação negativa entre o coletivismo e 

a distância hierárquica. Países com elevada distância hierárquica tendem a ser mais coletivistas, 

o que pode ser justificado pelo facto de nas culturas onde a pessoa é dependente do grupo de 

pertença, essa dependência estende-se também habitualmente às figuras da autoridade 

(Hofstede, 1991).  
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A comunicação é também afetada por esta dimensão, pois em culturas coletivistas a 

manutenção da harmonia é uma virtude e o simples confronto direto com outra pessoa é 

considerado como uma atitude grosseira e indesejável. Raramente se diz “não”, pois isso, por 

si só, constitui uma situação de confronto (Hofstede, 1991). 

O valor reduzido de masculinidade, sugere uma sociedade feminina, onde os valores 

principais são o cuidado com os outros e a qualidade de vida. Neste tipo de sociedade a 

qualidade de vida é sinal de sucesso e sobressair em relação à generalidade não é admirado.  

Nos países femininos as pessoas aprendem a ser modestas e os comportamentos 

assertivos e a busca da excelência tendem a ser ridicularizados. Como afirma o autor, “a 

excelência é algo que se guarda para si mesmo: não se deve exibir” (Hofstede, 1991: 110). 

Na cultura feminina ensinam-se as crianças a simpatizar com o oprimido. Em Portugal 

valoriza-se o consenso, a polarização e a competitividade excessiva não é apreciada. A filosofia 

vigente é trabalhar para viver. Ao nível organizacional, o gestor deve procurar o consenso, a 

igualdade entre as pessoas do mesmo valor, solidariedade e qualidade de vida no trabalho. Os 

conflitos são resolvidos através de acordos negociados e os incentivos favoritos são o tempo 

livre e a flexibilidade. O gestor eficaz, neste tipo de sociedade, tem de ser auxiliador e a tomada 

de decisão é feita através de envolvimento. 

A dimensão que melhor define a cultura portuguesa é a do controlo da incerteza. Uma 

pontuação tão elevada significa que a cultura tem uma preferência muito grande por evitar a 

incerteza. Os países com esta característica mantêm códigos de crença e comportamento rígidos 

e são intolerantes com ideias e comportamentos pouco ortodoxos. Existe uma necessidade 

emocional de regras, mesmo que estas pareçam nunca funcionar. Esta necessidade psicológica 

de leis e normas conduz, frequentemente, ao estabelecimento de normas e comportamentos 

regulados de forma absurda, incoerentes ou mesmo disfuncionais.  

Em meio organizacional, traduz-se em numerosas leis, formais e informais, que 

controlam os direitos e obrigações de empregadores e assalariados, e numerosos regulamentos 

internos que controlam o processo de trabalho. Neste caso, como estamos perante uma cultura 

com elevado controlo da incerteza e distância hierárquica elevada, o “exercício de um poder 

discricionário por parte dos superiores, substitui, até certo ponto, a necessidade de normas 

internas” (Hofstede, 1991: 144). 

O tempo é dinheiro e as pessoas têm um impulso interior para se ocuparem e trabalhar 

duro, mas pode haver uma resistência à inovação. Os membros desta cultura foram 

programados a sentirem-se cómodos em meios estruturados, devendo deixar-se o menor espaço 
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possível ao acaso. A necessidade de segurança é um fator motivador importante neste tipo de 

cultura (Hofstede, 2011). 

Um baixo valor na dimensão pragmatismo significa que a cultura portuguesa tem uma 

orientação de curto prazo, preferindo um pensamento normativo em vez de pragmático. Este 

tipo de sociedades prefere manter e respeita muito as tradições, e vê com suspeitas alterações 

sociais. As pessoas programadas nesta cultura tendem a preferir a solidez, estabilidade pessoal 

e a manutenção da dignidade. É regra a reciprocidade de favores, oferendas e gentileza.  

As culturas com estas características têm uma preocupação grande em estabelecer uma 

verdade absoluta. Existe uma propensão relativamente pequena para a poupança e um foco em 

conseguir resultados rapidamente (Hofstede, 1984). A atitude de “não ser menos que o vizinho” 

favorecendo o consumo é socialmente mais aceite, em detrimento da austeridade ou da 

perseverança (Hofstede, 1991). 

No âmbito das organizações, neste tipo de cultura, a “seriedade e estabilidade pessoais, 

quando muito acentuadas, desencorajam a iniciativa, a procura do risco e a capacidade de 

mudança, indispensáveis a qualquer empresário num mercado em constante mutação”, o 

“respeito pela tradição constitui um obstáculo à inovação” e “proteger a dignidade pode ser 

nefasto no mundo dos negócios” (Hofstede, 1991: 198). 

Um valor relativamente baixo de indulgência na cultura portuguesa indica uma cultura 

de contenção, com tendência para o cinismo e pessimismo. Sociedades com cultura de 

contenção não colocam muito enfâse no tempo de lazer e controlam a satisfação dos seus 

desejos. As pessoas com esta orientação têm a perceção de que as suas ações são restringidas 

por normas sociais, existindo a perceção de impotência (o que acontece comigo não é resultado 

das minhas ações) (Hofstede, 2011).   

Resumindo, pode-se dizer que, de acordo com Hofstede (2011), a cultura portuguesa 

pode ser descrita como coletivista, feminina, contida, orientada a curto-prazo, com elevado 

controlo da incerteza e elevada distância hierárquica. 

 

2.4.2 Dimensões da Cultura Alemã 

 

Iremos proceder à análise da cultura alemã de uma forma análoga à análise da cultura 

portuguesa, com base nos estudos de Hofstede (1980; 1984; 1991; 2011) e posterior 

comparação com outros trabalhos que se debruçam sobre a mesma realidade.  
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Segundo Hofstede (1991), era expectável que a Alemanha estivesse entre os países com 

menor distância hierárquica. Em culturas de pequena distância hierárquica, subordinados e 

chefes consideram-se iguais por natureza e o sistema hierárquico constitui apenas uma 

desigualdade de papéis estabelecido por conveniência, pois os papéis podem inverter-se com 

relativa facilidade.  

As organizações refletem esta cultura assumindo uma pirâmide hierárquica achatada, 

poucas pessoas com funções de supervisão e diferenças salariais pequenas, entre os cargos de 

direção e a base da pirâmide. Neste contexto, é expectável que os chefes sejam acessíveis aos 

subordinados, onde o chefe ideal é o democrata dotado e competente e os subordinados esperam 

ser consultados para todas as decisões que afetem o seu trabalho, aceitando, no entanto, que 

seja o chefe a decidir. Na Alemanha, os direitos de co-decisão são comparativamente extensos, 

quando comparados com outros países europeus. É comum uma comunicação direta e 

participativa. O controlo não é apreciado e a liderança é desafiada a mostrar o seu domínio do 

conhecimento e é melhor aceite quando é baseada nesse fator. 

Por outro lado, a Alemanha é um país verdadeiramente individualista. É comum a 

existência de famílias pequenas, focadas apenas na família nuclear. As sociedades 

individualistas caracterizam-se por laços entre indivíduos pouco firmes e cada um deve ocupar-

se de si mesmo e da sua família mais próxima. Existe uma forte crença no ideal de 

autorrealização e a lealdade, o sentido de responsabilidade e dever são baseados em preferências 

pessoais. Nas sociedades com esta característica, quem infringe as normas sociais tem um 

sentimento de culpa originado por uma consciência individual, que funciona como um guia 

pessoal interior. 

Nas culturas individualistas, o trabalho está organizado de forma a que o interesse do 

indivíduo coincida com o da organização. A relação entre “o empregador e empregado é 

considerado fundamentalmente como uma transação comercial”, onde o “fraco desempenho 

por parte do assalariado, ou uma melhor oferta de um outro empregador, constituem razões 

legítimas e socialmente aceites para pôr fim a uma relação de trabalho” (Hofstede, 1991:84).  

A comunicação na Alemanha é efetuada de forma direta, seguindo o ideal de ser 

honesto, com o objetivo de dar à outra pessoa a hipótese de aprender com os erros. 

Um resultado elevado na dimensão masculinidade sugere uma sociedade motivada pela 

competição, realização e sucesso, onde o sucesso é definido pelo vencedor, pelo melhor no 

domínio de ação. Este sistema de valores começa na escola e continua através do 

comportamento organizacional. Na Alemanha, o desempenho é altamente valorizado e as 
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pessoas preferem viver para trabalhar e depositam uma grande autoestima nas suas tarefas. As 

famílias, neste tipo sociedades, socializam as suas crianças no sentido da autoafirmação, 

ambição e competição. “Nas culturas masculinas as crianças aprendem a admirar os mais fortes: 

Rambo e Batman” (Hofstede, 1991:110).  

Estes valores traduzem-se nas organizações através da importância dada aos resultados 

e respetivas compensações em equidade. Humanizar o trabalho significa, nestas culturas, 

oferecer mais oportunidades de reconhecimento, promoção e possibilidades de enfrentar novos 

desafios. É esperado que um gestor nesta circunstância seja decisivo e assertivo. 

É norma o status ser mostrado frequentemente através de carros, relógios ou dispositivos 

tecnológicos. 

A Alemanha está entre os países que evitam a incerteza. A sua pontuação não é tão alta 

como a de Portugal, mas mesmo assim, relevante para podermos afirmar que têm a necessidade 

de controlo da incerteza. Países com elevado controlo da incerteza tendem a produzir leis mais 

precisas e mais numerosas. “Na Alemanha, (…), existem leis que se aplicam no caso de todas 

as outras não poderem ser aplicadas” (Hofstede, 1991: 151). Esta necessidade de controlo 

traduz-se numa forte preferência por abordagens dedutivas, seja em pensamento ou em 

planeamento. Os detalhes são muito valorizados, de forma a criar a certeza de que um 

determinado projeto foi bem pensado.  

É importante relembrar que a Alemanha é um país com uma distância hierárquica 

relativamente baixa, onde é permitido e esperado que subordinados participem nas decisões 

relativas ao seu trabalho. Como não existe a segurança das decisões serem da inteira 

responsabilidade do chefe, os alemães compensam a maior incerteza, apoiando-se fortemente 

na especialização.  

Quando a distância hierárquica é relativamente baixa e o controlo da incerteza elevado, 

a necessidade emocional de normas, pode converter-se num talento para a precisão e 

pontualidade. Nesta conjugação de dimensões, o comportamento dos subordinados não 

depende do fato de o chefe os vigiar ou não. Em países masculinos e de elevado controlo de 

incerteza, os fatores mais motivadores são as necessidades de segurança e de estima. 

A Alemanha caracteriza-se ainda por ser uma sociedade pragmática, onde as pessoas 

acreditam que a verdade depende muito da situação, contexto e tempo. Mostram também uma 

grande capacidade de adaptação das suas tradições a novas condições. Existe uma preocupação 

com os desafios do presente e futuro, e investem os seus esforços em educação moderna, como 

uma forma de se preparem para isso.  
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Este tipo de sociedade tem uma orientação de longo-prazo e são preferidos valores como 

a persistência, austeridade, o sentido de vergonha e o respeito pelo estatuto social de cada um 

no âmbito das relações sociais.  

Ao nível da gestão, a persistência e a tenacidade na consecução dos objetivos, são um 

ativo essencial para um empresário principiante; a ordenação das relações pelo estatuto social 

e respeito face a essa ordem, reflete-se na procura da harmonia através de uma hierarquia 

estável, e a complementaridade de papéis facilita a atividade do empresário; a austeridade 

conduz à poupança e à disponibilidade financeira para novos investimentos; o sentimento de 

vergonha favorece o estabelecimento de uma rede de relações através da sensibilidade para com 

os contactos sociais e a obrigação de honrar os seus compromissos (Hofstede, 1991).  

Assim como Portugal, a Alemanha faz parte dos países com uma cultura de contenção, 

tendo assim também, uma tendência para o cinismo e pessimismo, não colocando muito enfâse 

no tempo de lazer, controlando a satisfação dos seus desejos. Como já referido anteriormente, 

neste tipo de cultura existe uma perceção de que as suas ações são restringidas por normas 

sociais. 

Resumindo, a cultura alemã pode ser descrita como individualista, masculina, contida, 

orientada a longo-prazo, com elevado controlo da incerteza e baixa distância hierárquica. 

 

2.4.3 Comparação das duas culturas: Alemã vs Portuguesa 

 

A comparação entre as características e a forma como podem interagir entre estas duas 

culturas é um exercício indispensável para a elevada compreensão da problemática em estudo. 

Na figura 6 é apresentado um resumo das características das culturas portuguesa e 

alemã. Como podemos observar na figura, das seis dimensões estudadas, existem apenas duas 

dimensões comuns às duas culturas: o elevado controlo da incerteza e a reduzida indulgência.  

À primeira vista, esta evidência pode significar a existência de um grande choque entre 

culturas, pois não parecem ser minimamente compatíveis. Relembramos, no entanto, que o 

objetivo maior deste estudo é perceber se (e se o faz, como o faz) as empresas multinacionais 

com sede na Alemanha, que operam em Portugal, adaptam as suas práticas de GRH à cultura 

portuguesa, ou seja, partimos sempre do pressuposto de que a cultura alemã lidera a cultura 

portuguesa.  
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Se, no caso de operacionalidade na Alemanha, as equipas de GRH não têm qualquer 

ajuste a fazer, pois a cultura do líder e dos liderados é comum, o mesmo não se verifica em 

Portugal, havendo pelo menos um choque em quatro das seis dimensões abordadas neste estudo.  

Podemos assim, analisar a comparação entre as duas culturas, a partir de uma perspetiva 

diferente, de quem lidera e de quem é liderado. Se começarmos pelas dimensões em comum, 

veremos que são ambas de cariz mais comportamental, apesar de uma se manifestar mais ao 

nível organizacional. O facto de ambas as culturas serem pouco indulgentes, sugere uma 

partilha comum de valores que passam pela definição de normas sociais que regulam a 

gratificação das necessidades, sendo normalmente sociedades contidas.  

A necessidade emocional de regras é comum às duas culturas. Esta necessidade de 

controlo da incerteza traduz-se em organizações com estruturas formais, padronização de 

procedimentos e uma ritualização de comportamentos, que será confortável para ambas as 

culturas. 

Como existe na cultura alemã uma baixa distância hierárquica, conjugada com o elevado 

controlo da incerteza, encontramos organizações com regras hierárquicas relativamente 

flexíveis, mas regras comportamentais rígidas. Os alemães concebem as organizações como 

máquinas bem oleadas, cuja operacionalidade é predeterminada por regras, regras essas 

negociadas, sem a necessidade de intervenções hierárquicas nas operações diárias. Estas regras 

comportamentais são visíveis nas organizações quando e como as reuniões são conduzidas, 

Figura 6: Diferenças entre as dimensões culturais - Portugal e Alemanha 



Revisão de Literatura__________________________________________________________ 

40 

como os emails são escritos, como os planos e orçamentos são específicos, como os formulários 

e relatórios são feitos, como são nomeados os especialistas, etc… “Esta ritualização é 

importante porque mantém o equilíbrio emocional das pessoas (o seu sentimento de que as 

coisas são como devem ser)” (Hofstede, 1984: 93).  

Como referido anteriormente, quando se alia a baixa distância hierárquica com a 

necessidade emocional de regras, surge uma apetência inata para a pontualidade e precisão, 

facto que só pode ser positivo para uma organização. 

O fato de a cultura portuguesa ter uma elevada distância hierárquica significa que como 

subordinados, estes estão à espera que os chefes lhes digam o que fazer e que assumam um 

papel paternalista. O status é visto como uma questão de posto, de riqueza, não importando 

muito sobre o como a pessoa o atingiu (Hofstede, 2011).  

Este traço cultural torna muito complicado a aplicação da gestão por objetivos, pois o 

sucesso destes passa pela negociação dos mesmos, entre os subordinados e os superiores. O 

“fosso” existente entre os dois não permite que a negociação seja efetiva e franca, os 

subordinados estão sempre à espera que os superiores digam como querem estabelecer os 

objetivos e os superiores não estão preparados para respeitar a opinião dos subordinados.  

O mesmo problema põe-se na aplicação dos sistemas de avaliação. Os sistemas de 

avaliação desenvolvidos nos países com baixa distância hierárquica, geralmente, efetuam pelo 

menos uma reunião por ano, entre o superior e subordinado, com a respetiva comunicação 

aberta, direta e nos dois sentidos. Se aliarmos à elevada distância hierárquica, a característica 

coletivista da cultura portuguesa, onde a comunicação direta pode ser interpretada como uma 

afronta, a harmonia deve prevalecer e nunca perder a face, estes sistemas serão de aplicação 

muito duvidosa. Um líder oriundo de uma cultura individualista como a alemã terá preferência 

pela utilização de uma comunicação direta, clara e sem rodeios, o que não será muito bem 

interpretado por uma cultura coletivista que verá isso como uma afronta e um perigo para a 

harmonia. Uma comunicação direta, numa reunião de avaliação entre o superior e subordinado, 

poderia levar ao sentimento de “perca da face” por parte do subordinado (Hofstede, 1991). O 

tipo de comunicação, direta ou indireta, utlizada na avaliação, tem implicações sobre como é 

interpretada a informação por parte do trabalhador, pois uma comunicação direta rompe com a 

harmonia, tanto apreciada pelas culturas coletivistas. 

O gestor alemão, apesar de ter uma cultura individualista, opera na Alemanha inserido 

num contexto que condiciona consideravelmente a GRH das empresas. Os direitos de co-

gestão, o poder dos sindicatos e toda a legislação laboral que protege os direitos dos empregados 
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alemães, esbatesse a ideia das culturas individualistas de que a relação entre empregado e 

empregador é uma relação comercial com vantagens mútuas. 

Com os direitos dos empregados muito protegidos, o mercado alemão vê os empregados 

como algo estável e de longo-prazo, proporcionando-lhes boas condições de trabalho e 

investindo bastante na sua formação. Este investimento na formação e no bem-estar dos 

subordinados pode ultrapassar esta diferença cultural (coletivismo vs individualismo), pois um 

subordinado de uma cultura coletivista vê a relação com o seu superior com uma componente 

moral, como a relação de uma criança com o resto da família onde existe obrigações mútuas 

tradicionais. A proteção dada pelo superior ao seu subordinado através da perspetiva de um 

trabalho a longo-prazo, investindo na formação dele e dando-lhe boas condições de trabalho, é 

retribuída com lealdade por parte do subordinado (Hofstede, 2011).  

Este sentimento de lealdade ao superior, aliado ao fato de o superior mostrar elevada 

competência (numa sociedade de baixa distância hierárquica o status é ganho através da 

competência), faz aumentar a confiança na liderança por parte deste. 

Sendo a cultura portuguesa caracterizada por ser coletivista, feminina, com elevado 

controlo da incerteza e pensamento de curto-prazo, o sistema de recompensas tem de ser 

baseado na satisfação das necessidades de segurança e estabilidade, e de pertença e estima. 

Mais uma vez, existe um conflito cultural pois a cultura alemã, sendo individualista, masculina 

e com pensamento a longo-prazo, valoriza o autodesenvolvimento, a autorrealização e 

progressão na carreira. 

Em relação à gestão, o facto de a cultura alemã ter uma orientação de longo-prazo, traz 

vantagens inquestionáveis ao sucesso de uma empresa como o planeamento, a austeridade, a 

valorização das relações com os outros empresários e o respeito pelos compromissos (Hofstede, 

1991). 

As dimensões distância hierárquica, individualismo/coletivismo (através do tipo de 

comunicação), masculinidade/feminilidade, pensamento curto/longo-prazo, detêm uma grande 

influência na cultura organizacional e nas práticas de GRH e serão pontos de conflito entre as 

duas culturas. 
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2.4.4 A Influência da Cultura na GRH 

 

Os sistemas de gestão de recursos humanos de EMN’s têm sido amplamente estudados. 

Bartlett e Ghoshal (2000) afirmam que as multinacionais estão a desenvolver estruturas e 

estratégias que conjuguem uma uniformização global e a adaptação local e isso reflete-se nos 

sistemas de recursos humanos.  

Com o aumento da globalização e o crescimento de novos mercados, existe a 

necessidade nos gestores de perceber como gerir os recursos humanos em diferentes regiões do 

mundo e como eles reagem a conceitos e pressões similares (Budhwar & Sparrow, 2002).  

A globalização dos negócios torna mais importante que nunca compreender como as 

EMN’s podem operar mais eficientemente. A maior componente para esta compreensão parece 

ser o campo da GRH, em particular, o campo da Gestão de Recursos Humanos Internacional 

(GRHI) (Schuler, Dowling & De Cieri, 1993).  

Budhwar e Sparrow (2002) delinearam as variáveis contingentes importantes e as 

políticas e estratégias organizacionais e de recursos humanos que determinam as políticas e 

práticas de GRH, num contexto transnacional. Para esses autores, é importante referir a 

influência de todos os diferentes aspetos dos quatro fatores nacionais (cultura nacional, 

instituições nacionais, dinâmica do ambiente de negócios e do setor industrial), contingentes 

variáveis (tamanho, idade, natureza, ciclo de vida da organização, presença dos sindicatos e as 

estratégias dos recursos humanos) e a estratégia de recursos humanos, com as suas estratégias 

e políticas organizacionais, diferentes de gestão dos recursos humanos no seu contexto 

específico. Perceber a interação complexa e a relação causa-efeito entre este conjunto diferente 

de variáveis desempenha, agora, um papel crucial para realçar a natureza transnacional da GRH 

em diferentes contextos (Budhwar & Sparrow, 2002). 

Björkman e Welch (2015) fazem na sua bibliografia um quadro geral da área de recursos 

humanos internacionais, a partir de quatro níveis: macro (abrange países, regiões e indústria), 

a empresa multinacional, unidade (subsidiárias e filiais) e individual (inclui equipas, os 

funcionários e os seus familiares). Estes autores alertam, no nível macro, para a influência de 

fatores institucionais (como os sistemas politico-legal e socioeconómico) e fatores culturais nas 

características das empresas de um certo país e a função da GRH no país em foco. 

Aycan, Kanungo, Mendonca, Yu, Deller, Stahl e Kurshid (2000) afirmam que a GRH 

nas organizações requer a compreensão da influência do ambiente externo e interno das 
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organizações, representando o ambiente interno a cultura de trabalho, e o ambiente externo, a 

cultura institucional ou da empresa, assim como o contexto sociocultural. 

Também para Schuler et al. (1993), as subsidiárias de uma EMN irão sempre combinar 

o conhecimento do ambiente local com as necessidades do negócio. Este é um processo de 

alinhamento sistemático entre as práticas, políticas e filosofias de recursos humanos e as 

necessidades estratégicas do negócio.  

Como podemos verificar, a cultura nacional está intrinsecamente ligada às políticas e 

estratégias de GRH implementadas em qualquer empresa em geral, e nas EMN’s em particular, 

pois estas são afetadas ora pela cultura do país da casa-mãe, ora pela cultura do país da 

subsidiária. 

Ngo, Turban, Lau e Lui (1998) afirmam que EMN’s com países de origem diferentes, 

diferem consideravelmente nas suas práticas de GRH, particularmente na formação e 

desenvolvimento, e ainda na compensação. Num estudo levado a cabo na China, ficou também 

provado que os valores culturais poderiam influenciar as práticas de GRH, estendendo o desafio 

a outros investigadores para explorar a relação entre as práticas de recursos humanos de 

empresas de vários países e alguns valores culturais específicos, usando para isso o trabalho de 

Hofstede (1980).  

Ngo et al. (1998) trazem a debate uma descoberta curiosa e que mostra a importância 

de liderar a cultura para que um sistema de recursos humanos funcione. Ngo et al. (1998) 

afirmam que esperavam que as empresas vindas de países individualistas, como os EUA, 

fossem mais eficientes no uso de remuneração com componente variável do que as empresas 

vindas de países mais coletivistas, como Hong Kong e Japão. Mas os resultados indicaram o 

contrário, o que sugere que as empresas locais chinesas e japonesas souberam aplicar melhor a 

remuneração variável, de forma a alinhar com os valores locais dos empregados chineses, do 

que as empresas vindas dos EUA, que usaram a mesma prática de uma forma mais 

individualista, que não alinha com os valores locais. Os autores revelam, assim, a importância 

da liderança da cultura. 

Em razão da existência de evidência de regularidade nacional, no que diz respeito a 

valores culturais, Cunha et al. (2004: 532) sugerem que cada organização “deve procurar 

conhecer e provavelmente articular as características da sua cultura com os valores da cultura 

nacional em que se insere”. Os autores notam que para as organizações multinacionais, esta 

precaução é ainda mais pertinente, pois operam em contextos culturais distintos. Cunha et al. 

(2004: 532) afirmam mesmo que esta informação “é um poderoso alerta para a dificuldade em 
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transpor as filosofias de gestão típicas de uma dada cultura para organizações inseridas noutros 

ambientes culturais”. 

Para Lopes (2010: 7) é por demais evidente a adaptação à cultura que é necessária 

aquando da implementação de práticas de gestão pois “práticas transpostas, sem adaptação 

cultural, equivalem a espécies exóticas que se transformam, habitualmente, em predadoras do 

melhor que uma cultura local possui, (…) daí a necessidade que sentimos de proceder a uma 

adaptação da gestão da e pela cultura, à realidade nacional”.   

Como verificamos, a concordância entre os valores cultivados pela cultura 

organizacional da empresa e os valores dos colaboradores parece ser fundamental para o 

sucesso empresarial, em especial na GRHI (Al Ariss & Sidani, 2016; Hofstede, 2011; Johns, 

2006; Schneider & De Meyer, 1991). 

A seguir, iremos abordar a influência que a cultura portuguesa tem nas práticas de 

gestão, abordando autores e estudos internacionais sobre o panorama português ao nível da 

gestão. O mesmo será realizado sobre a influência da cultura alemã nas suas práticas de gestão 

e no respetivo ambiente organizacional. 

 

2.4.4.1 As Práticas de Gestão nas Empresas Portuguesas 

 

Hofstede (1980; 1984; 1991; 2011) estudou a influência que três dimensões teriam no 

âmbito da gestão de pessoas. A próxima figura mostra, precisamente, aquilo que se espera da 

cultura portuguesa ao nível do estilo de liderança, a motivação e a estrutura organizacional. 

Devido a valores elevados de distância hierárquica e valores baixos de individualismo 

encontra-se, em Portugal, um estilo de liderança “diretivo/autocrático”. Este tipo de liderança 

é caracterizado pelo controlo individual, por parte do líder, sobre todas as decisões, sendo as 

consultas da opinião dos membros do grupo pouco frequentes e inconsequentes. 

Ora, de acordo com Lopes (2010) algumas destas características que Hofstede aponta 

ajudam a explicar a falta de produtividade das empresas nacionais. Lopes (2010) entende 

mesmo que o estilo diretivo/autocrático que resulta da elevada distância hierárquica é o grande 

anátema que impede a competitividade das organizações portuguesas o que não deixa de ser, 

de acordo com o autor, paradoxal, já que não aproveitamos a nossa capacidade para trabalhar 

em equipa, como é sustentado pelos elevados valores da dimensão coletivismo. 
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Fonte: Hofstede (1991). 

 

Para Cunha e Rego (2005) existe um fraco pendor da liderança participativa na cultura 

portuguesa. Estas conclusões são retiradas dos estudos de Gill (1996) e do European Social 

Survey, em 2002, que mostram que Portugal é um país que apresenta níveis muito baixos de 

participação dos trabalhadores. De acordo com os dados publicados pela Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho, este panorama não se alterou, já que, e 

Figura 7: Influência das Dimensões Culturais Portuguesas na Gestão de Pessoas. 
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com a recente vinda da Troika, a participação, por via dos sindicatos tem vindo a ser cada vez 

menor (Eurofound, 2016). 

Com uma sociedade marcada por um elevado índice de controlo da incerteza e feminina, 

é esperado que as pessoas se motivem essencialmente pela satisfação das necessidades de 

segurança (baixa rotatividade na empresa, confiança na gestão, responsabilidade social da 

empresa, estruturas estáticas e pouco evolutivas). 

Esta conjugação de valores culturais privilegia a pirâmide hierárquica como o tipo de 

estrutura eleita para as organizações. Este tipo de estrutura favorece a aplicação de normas e 

regulamentos próprios de sociedades com elevado índice de controlo da incerteza e atende à 

aceitação da diferença de papéis e hierarquias, características de sociedades com elevada 

distância hierárquica. 

Alguns autores corroboram esta descrição da cultura portuguesa, apontando alguns 

detalhes relevantes. Como referido por Cunha (2005), dados do projeto GLOBE (Jesuíno, 2002) 

sugerem que os gestores da Europa latina percecionam uma grande distância hierárquica, 

preferindo, no entanto, níveis muito mais baixos do mesmo.  

Apesar da cultura portuguesa ter uma elevada aversão à incerteza, não se sentindo 

confortável com situações ambíguas e originando que as organizações desenvolvam uma 

abundância de normas e regulamentos, “os dados de Jesuíno (2002) sugerem que os gestores 

portugueses lidam melhor com a incerteza do que seria de esperar a partir dos resultados de 

Hofstede” (Cunha, 2005: 191).  

Em relação ao coletivismo, os dados do projeto GLOBE sugerem que a cultura 

portuguesa é mais coletivista no que diz respeito à família (o grau em que os indivíduos 

expressam orgulho, lealdade e interdependência nas suas famílias e companheiros próximos), 

do que diz respeito às instituições (o grau em que as práticas institucionais no nível social 

encorajam e premeiam a ação coletiva) (Cunha, 2005).  

Lopes (2010) corrobora esta questão associada ao coletivismo, referindo que na cultura 

portuguesa existe uma dominância da feminilidade e um coletivismo elevado, mas como pontos 

fracos, emergem a baixa capacidade para a planificação e elaboração de processos 

amadurecidos, associada a um sentido grupal, mas que pouco se reflete em sentido 

verdadeiramente de equipa. 

Usando o modelo de cultura organizacional de Quinn e seus colaboradores, Lopes 

(2010) analisa a liderança da cultura portuguesa depois de recolher informação através de um 

questionário aplicado a um grupo de empresários. 
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A figura 8 mostra os valores a que obedece a cultura portuguesa se não houver 

intervenção por parte da liderança. Denota-se, por um lado, um défice nos processos internos e 

nos objetivos e por outro, um exagero para sistemas abertos (inovação) e uma oscilação brusca 

nas relações humanas (do muito bom a péssimo muito rapidamente). 

 

 

Fonte: Lopes (2010). 

Figura 8: Valores a que obedece a cultura portuguesa - modelo de cultura organizacional de R.E. Quinn. 

 

Para melhor liderar a cultura portuguesa, Lopes (2010) afirma que será necessária uma 

micro-regulação da mesma (ver figura 9), conciliando os fatores positivos da cultura portuguesa 

e influenciando as dimensões menos positivas, de forma a posicionar o diagrama na zona de 

otimização. Identifica a necessidade de uma estabilização do quadrante relacionado com as 

relações humanas e investir mais nos processos, na planificação e na definição dos objetivos 

(quadrante dos Processos Internos e Objetivos Racionais). O autor espera que o investimento 

nos processos faça equilibrar a componente exagerada no quadrante dos sistemas abertos 

(criatividade e inovação). 
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  Fonte: Lopes (2012) 

Figura 9: Micro-Regulação da liderança da cultura portuguesa. 

 

Um estudo realizado em 2002 (Bennet & Brewster, 2002), pela Ad Capita Executive 

Search5 e pela Cranfield School of Management6, através de um inquérito a gestores (130 

gestores estrangeiros e 34 gestores portugueses, cuja atividade profissional se desenvolve em 

Portugal), permitiu caracterizar a cultura de gestão existente em Portugal. 

Os resultados do estudo não foram “simpáticos” para os gestores portugueses e foram 

amplamente reproduzidos na comunicação social da altura (O Jornal Público, em 06/05/2002, 

publica o título da notícia ”Gestores europeus «arrasam» colegas portugueses”). O estudo 

concluiu que o principal problema da gestão portuguesa são a falta de liderança estratégica clara 

a partir do topo, o que resulta em confusão, visão de curto prazo e uma falta de planeamento 

em toda a organização empresarial. O estudo prossegue afirmando que a gestão de topo não se 

foca nas necessidades dos acionistas e, mais importante, os clientes e o mercado competitivo 

                                                 
5 Ad Capita Executive Search é uma das principais empresas de “caça talentos” em Portugal, especializada no 

apoio a missões globais e a empresas internacionais e respetivas administrações a operar em Portugal. Ad Capita 

é membro da INAC, rede global de “caça-talentos”. Clive Viegas Bennet, o autor do estudo, é sócio da empresa e 

possui um MA pela University of Oxford e um MBA pela Cranfield School of Management.  
6 Cranfield School of Management, no Reino Unido, é uma das principais escolas de gestão da Europa. Além dos 

seus cursos de MBA de renome, Cranfield é líder mundial no desenvolvimento de executivos e nos cursos de 

gestão de pequena duração, bem como no fornecimento de serviços de consultoria para empresas de topo, em todo 

o mundo. Chris Brewster, autor do estudo, é uma das principais autoridades em gestão internacional de recursos 

humanos, em particular na expatriação, e é autor de numerosos artigos académicos e de uma série de livros no 

campo da gestão de recursos humanos. 
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como um todo, não são colocados no centro da estratégia de gestão e da atividade. Na verdade, 

não existe uma verdadeira cultura de serviço ao cliente entre os gestores ou nos negócios e 

comércio em geral. 

 A burocracia sufocante fora das organizações é referida no estudo e é visto como um 

problema sério por parte de todos os gestores e torna a gestão um trabalho claramente mais 

difícil.  

 Ao nível do estilo de gestão, o estudo corrobora a análise de Hofstede (1984), referindo 

que internamente, existe uma tendência grande para líderes autocráticos, que não procuram 

delegar as decisões, o poder ou as responsabilidades e não estão confortáveis a trabalhar em 

equipas com trabalhadores que se reportem a eles. As reuniões demoram mais tempo que o 

necessário. A resistência ao trabalho cooperativo é exacerbada pela formalidade excessiva no 

local de trabalho e pelo estéril apego ao prestígio hierárquico, através do uso generalizado de 

títulos académicos na vida quotidiana. 

 Organizacionalmente, os resultados não são muito melhores. O estudo conclui que os 

gestores portugueses não gostam de trabalhar de uma forma planeada e não usam o tempo de 

forma eficiente. Os gestores portugueses, de uma forma crónica, não são pontuais e o seu modo 

de lidar com prazos é deixar tudo para a última hora. Existe uma forte tendência para o que o 

estudo apelida de “presenteísmo”, ou seja, trabalhar longas horas apenas para mostrar. 

 São tecidas ainda considerações sobre os gestores portugueses fora de Portugal 

afirmando que estes são bons a falar línguas estrangeiras, no entanto, apesar de originários de 

uma cultura muito acolhedora para os estrangeiros, os gestores não são especialmente bons em 

compreender ou adaptarem-se a diferentes culturas empresariais. 

 O estudo finaliza afirmando que a cultura de gestão em Portugal não proporciona as 

melhores condições para a adoção de atitudes modernas de gestão como o trabalho em equipa, 

autonomia e abertura. A menos que os gestores percebam que apenas equipas de trabalho, com 

cada membro a aceitar as suas próprias responsabilidades, são o suporte de objetivos comuns e 

vantagem competitiva, eles nunca vão ser competitivos no mercado global. 

Lopes (2010) cita um relatório de 2004 da OCDE sobre os empresários e gestores 

portugueses, onde se tecem considerações acerca da cultura de gestão em que estes se movem 

e afirma que têm falta de talento e de ambição, não gostam de crescer, o seu jogo estratégico 

preferido é o de procurar formas de fuga ao fisco, a gestão que praticam é antiquada, não aposta 

na formação profissional nem nas novas tecnologias de informação e comunicação, e a ausência 
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de marcas portuguesas no estrangeiro denota falta de jeito para o marketing e de visão para 

obter economias de escala. 

Fazendo um retrato resumido, Lopes (2010) afirma que a cultura portuguesa é 

fortemente adaptativa, tendo como pontos fortes a apetência para o improviso e a criatividade 

individual, realçando que gerir a cultura portuguesa não se revela uma tarefa fácil. 

Estes problemas transparecem para o mercado laboral português. O relatório da OCDE 

Job Quality database (2016) para medir e avaliar a qualidade do trabalho considera três 

dimensões (qualidade dos ganhos, segurança do mercado de trabalho e qualidade do ambiente 

de trabalho) objetivas e mensuráveis que são importantes não só para o bem-estar do 

trabalhador, como também politicamente relevantes. Quando medido e avaliado nestas três 

dimensões, conclui-se que Portugal está no lote de países relativamente mal em duas ou todas 

as dimensões da qualidade do emprego. Por exemplo, dos 34 países estudados, Portugal é o 

quarto país com maior insegurança no mercado laboral (OCDE, 2016), sendo o 8º pior na 

qualidade do ambiente de trabalho quando comparado com os países da OCDE. 

Não se esperam, no entanto, melhorias nestas três dimensões, pois segundo a OCDE 

(2016) os efeitos da crise foram mistos em alguns países. Em Portugal, a qualidade dos ganhos 

estagnou e a segurança do mercado de trabalho caiu consideravelmente devido ao aumento do 

desemprego que ainda está longe ser reabsorvido, enquanto a qualidade do ambiente de trabalho 

melhorou para as pessoas ainda empregadas. 

 

2.4.4.2 As Práticas de Gestão nas Empresas Alemãs. 

 

Utilizando novamente a análise que Hofstede (1991) fez da influência de algumas 

dimensões culturais na gestão de pessoas, pode-se perceber o estilo de liderança, a motivação 

e a estrutura organizacional comum nas organizações alemãs. 

Com valores reduzidos na dimensão distância hierárquica e valores elevados de 

individualismo é esperado encontrar nas organizações alemãs um estilo de liderança delegativo 

(Figura 10), caracterizado por deixar as tomadas de decisão especializadas ao grupo, deixando 

estes trabalhar com autonomia. Os valores elevados de controlo de incerteza e de masculinidade 

sugerem que os trabalhadores alemães são motivados pela satisfação da necessidade de 

autodesenvolvimento. Os níveis elevados de controlo da incerteza e valores reduzidos de 
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distância hierárquica resultam em estrutura organizacional nas organizações alemãs baseadas 

na co-gestão (ou co-decisão). 

 

 

Fonte: Hofstede (1991). 

 

O sistema de governabilidade empresarial alemão (inserido de uma forma mais vasta 

naquilo que podemos chamar de sistema germânico ou renano) faz parte daquilo a que se 

costuma denominar de sistemas reticulares, um dos modelos de governabilidade empresarial 

Figura 10: Influência das Dimensões Culturais Alemães na Gestão de Pessoas. 
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mais antigos e divulgados, e que postula que a gestão da empresa deve estar orientada para 

todas as partes interessadas e não apenas para os acionistas, ou seja, há uma visão holística da 

empresa que tende a fazer prevalecer o interesse comum (Rodrigues, 2008). Daqui resulta, de 

acordo com o autor, um órgão de administração bicéfalo, com uma clara separação entre as 

funções de gestão e as funções de supervisão. A gestão é compartilhada com os trabalhadores, 

com os representantes destes a terem lugar no órgão de supervisão. 

A co-gestão destina-se, assim, a introduzir a igualdade de participação dos acionistas e 

dos trabalhadores na tomada de decisão de uma empresa, complementando a legitimidade 

económica da gestão da empresa com a legitimidade social. Resumindo, a co-gestão é, ao nível 

da empresa, um processo de tomada de decisão democrático, igualando a força do capital e do 

trabalho (Page, 2009).  

 Ao analisar o capitalismo alemão, Streeck (1997) entende as empresas alemãs como 

instituições sociais, onde a sua ordem interna é uma questão de interesse público e está sujeito 

a extensa regulamentação social por lei e acordo industrial.  

Os gestores das empresas alemãs enfrentam um mercado de capital e de trabalho 

altamente organizado, que exige que as decisões sejam continuamente negociadas. Estas 

decisões levam mais tempo, mas uma vez tomadas, são mais fáceis de implementar. 

Com este sistema, a Alemanha é dos países economicamente evoluídos que denota 

maiores níveis de participação dos representantes dos trabalhadores nas decisões relativas à 

qualidade (Cunha & Rego, 2005). 

Os trabalhadores têm uma presença forte nas empresas, onde exercem os seus direitos 

de co-decisão através dos conselhos de empresa. Juntamente com a negociação coletiva e de 

regulamentação legal, a co-decisão suporta um regime de emprego onde é difícil demitir os 

trabalhadores, resultando em empregos de longa duração. Tornando o trabalho num fator de 

produção mais fixo, o investimento na formação dos trabalhadores aumentou 

consideravelmente (Streeck, 1997). 

A formação profissional tem uma importância decisiva e é desenvolvida de modo 

contínuo, com base na cooperação estreita entre empresas, empregados e o próprio estado 

(António, 2003). 

De acordo com a Kommission Mitbestimmung (1998), os principais objetivos da co-

gestão é tornar rentável o investimento em capital humano e recompensar a lealdade dos 

trabalhadores com os direitos de participação. 
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As fortes proteções constitucionais alemãs, como o direito dos sindicatos e associações 

patronais para regular salários e condições de trabalho sem interferência do governo resultaram 

em imobilidade e “previsibilidade das políticas do governo, o que impossibilitou a rápida 

inovação política e permitindo que os agentes económicos desenvolvessem expectativas 

estáveis, definir objetivos de longo prazo e construir relações duradouras com os outros” 

(Streeck, 1997: 242). 

Vitols (2005) observou 25 países da EU e descobriu que os países com direitos mais 

elevados de participação têm um desempenho melhor em termos de produtividade, pesquisa e 

desenvolvimento e menores taxas de greve. No entanto, estes países tem um desempenho menor 

no crescimento do Produto Interno Bruto. Hörisch (2012) procurou uma associação entre a co-

gestão e a desigualdade remuneratória nos países da OCDE e descobriu uma relação negativa, 

ou seja, uma maior igualdade nos países com co-gestão. 

Na Alemanha, a justiça social pode ser relacionada a questões de anti-discriminação e 

igualdade abordadas pelos acordos de trabalho. Atualmente, estão a ser introduzidas nas 

agendas de negociação temas como a igualdade de remuneração e igualdade nas condições de 

trabalho (Eurofound, 2016). 

É percetível neste retrato do capitalismo alemão a forte influência da baixa distância 

hierárquica, do controlo da incerteza, do pensamento a longo-prazo e do pragmatismo. 

Segundo dados do projeto GLOBE, analisados por Chhokar, Brodbeck e House (2013), 

confirma-se a baixa distância hierárquica na cultura alemã, mas regista-se uma preferência dos 

alemães para diminuir as assimetrias ainda mais. Segundo o mesmo estudo, os resultados sobre 

o controlo da incerteza foram superiores aos do estudo de Hofstede (1980), tanto na Alemanha 

oriental como ocidental (este resultado pode ser a consequência, de acordo com os autores, de 

vários anos com muitas divisões, que aumenta e suporta o sentimento de controlo da incerteza, 

contribuindo para práticas culturais de consolidação, aversão ao risco e regulamentação 

excessiva).  

Os dados do projeto GLOBE corroboram o estudo de Hofstede (1980), no que diz 

respeito à masculinização da cultura alemã, apesar de sugerirem uma preferência por parte dos 

gestores, da diminuição de certas caraterísticas em relação a essa dimensão cultural. É também 

corroborada a ideia de uma cultura alemã individualista com preferência pela orientação de 

longo-prazo (Chhokar et al., 2013). 
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3 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

No presente capítulo iremos expor e justificar o método aplicado, definir os objetivos e 

justificar a seleção dos casos de estudo, assim como o instrumento de investigação escolhido. 

Quando a investigação científica tem por objetivo estudar práticas, comportamentos e 

decisões é fundamental perceber o contexto em que as decisões são tomadas.  

Myers (2013) afirma que a pesquisa qualitativa é o ideal para estudar profundamente 

um assunto, em particular aspetos sociais, culturais e políticos das pessoas e organizações. 

Quando não existe muita pesquisa anterior publicada, a pesquisa qualitativa é o ideal para 

pesquisa exploratória, havendo a necessidade do pesquisador de se envolver com as pessoas em 

organizações reais e olhar para a complexidade das mesmas. Como referem Bodgan e Biklen 

(1994), a pesquisa qualitativa privilegia a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspetiva dos sujeitos da investigação. 

Quer seja pela observação participante quer seja pela entrevista, técnicas que compõem, 

no seu essencial, os métodos qualitativos em ciências sociais (Santo, 2015), os investigadores 

qualitativos pesquisam as coisas nos seus ambientes naturais, tentando dar sentido ou 

interpretando os fenómenos ao nível dos significados que as pessoas lhe dão (Kasinath, 2013), 

já que quando se pretende perceber a motivação das pessoas, as suas razões, as suas ações e o 

contexto das suas crenças e ações num nível profundo, a pesquisa qualitativa será a melhor 

(Myers, 2013). 

 

3.1 O Método Aplicado – Estudo de Caso Múltiplos 

 

De acordo com Yin (2002: 32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos.” 

Ocorre um estudo de caso quando as questões centrais da investigação são do tipo 

“como” ou “porquê”, e residem sobre um conjunto de acontecimentos contemporâneos sobre o 

qual o investigador tem pouco ou nenhum controlo. É então uma necessidade rever e analisar a 

literatura existente, para se desenvolverem questões mais objetivas e perspicazes para um 

determinado tópico (Yin, 2002). Os estudos de caso, envolvendo uma multiplicidade de fontes 
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de dados, que pode incluir múltiplos casos dentro de um estudo, e produzindo grandes 

quantidades de dados para análise, são complexos por natureza (Dooley, 2002).  

A vantagem do método do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações reais, 

contemporâneas, a situações humanas e a sua acessibilidade ao público através dos relatórios 

escritos. Os resultados de um estudo de caso relacionam-se diretamente com a experiência 

diária do leitor comum e facilitam a compreensão das complexas situações da vida real. Quando 

não se podem manipular comportamentos relevantes e o objetivo é examinar acontecimentos 

contemporâneos, o estudo de caso é a estratégia escolhida (Dooley, 2002; Yin, 2002).  

Yin (2002) identifica e sugere os seguintes passos para desenvolver um estudo de caso: 

 Desenvolver as questões da investigação; 

 Identificar as proposições (se existirem) para a investigação; 

 Especificar a unidade de análise; 

 Estabelecer a lógica entre os dados e as proposições; 

 Explicar os critérios para a interpretação das descobertas. 

Iremos de seguida definir os objetivos a que a investigação tentará dar resposta. 

 

3.2 Objetivos da Investigação 

 

Conforme vimos anteriormente, são muitas as empresas multinacionais alemãs, através 

de subsidiárias, que operam em Portugal, muitas delas há dezenas de anos, com sucesso, e onde 

pontificam empresas de reputação mundial como a Siemens, Volkswagen, Continental Mabor 

ou a Leica, entre outras. 

Ao longo do nosso trabalho, abordaram-se as diferenças da cultura nacional portuguesa 

e alemã, assim como a influência que a cultura pode ter na GRH das multinacionais. Dessa 

leitura, resulta que parece fazer sentido, por parte das subsidiárias das multinacionais alemãs 

que operam no nosso país, a preocupação em reconhecer e gerir as idiossincrasias culturais de 

cada um dos países, aumentando a probabilidade de sucesso num meio globalizado e altamente 

competitivo. Havendo muito pouca informação, com base científica, que mostre a forma como 

as multinacionais alemãs gerem as subsidiárias portuguesas, esta investigação terá inicialmente 

um cariz exploratório. 

Desse modo, o principal objetivo do nosso trabalho será perceber as influências culturais 

nas práticas de GRH nas subsidiárias portuguesas das empresas multinacionais alemãs. 
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De forma a perceber o contexto, e com o intuito de enquadrar melhor as conclusões que 

possam ser retiradas do instrumento de recolha de dados, decidiu-se subdividir o objetivo 

principal em vários objetivos específicos: 

 Caracterizar as práticas de GRH usadas nas subsidiárias das Multinacionais Alemãs; 

 Perceber o grau de autonomia de atuação das subsidiárias em relação à sede; 

 Identificar a influência da cultura alemã nas práticas de GRH usadas nas subsidiárias; 

 Identificar a influência da cultura portuguesa nas práticas de GRH usadas nas 

subsidiárias; 

As práticas que as EMN’s alemãs utilizam na gestão das suas subsidiárias podem refletir 

uma de três abordagens que a literatura refere A forma como as EMN’s alemãs gerem as suas 

subsidiárias podem demonstrar três abordagens diferenciadas, podendo ser impositivas, 

submissas ou adaptativas, que nos permitem avançar com as seguintes três preposições: 

 P1 – As subsidiárias portuguesas das EMN’s alemãs refletem apenas a cultura alemã 

nas suas práticas de GRH (abordagem etnocêntrica – lógica impositiva). 

 P2 – As subsidiárias portuguesas das EMN’s alemãs refletem apenas a cultura 

portuguesa nas práticas de GRH das suas subsidiárias (abordagem policêntrica – lógica 

submissa). 

 P3 – As subsidiárias portuguesas das EMN’s alemãs refletem um blend cultural, de 

ambas as culturas, nas práticas de GRH das suas subsidiárias (abordagem geocêntrica 

– lógica adaptativa). 

 

3.3 Seleção dos Casos de Estudo 

 

De forma a atender aos objetivos da investigação, procedeu-se à seleção dos casos de 

estudo. Dado o cariz exploratório do nosso trabalho e com o apoio da Câmara do Comércio 

Luso-Alemã conseguiu-se estabelecer o contacto com 4 subsidiárias e proceder à entrevista do 

Diretor de RH ou do Diretor-Geral em cada uma delas. Todas estas subsidiárias laboram em 

Portugal há alguns anos, maioritariamente como unidades de produção, e pertencem a grupos 

económicos alemães bastante consolidados na cena internacional, podendo cair na esfera 

daquilo que podemos catalogar de casos de sucesso, tanto em Portugal, como no resto do 

Mundo. 
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Delineou-se que a forma mais efetiva de perceber o grau de autonomia de atuação das 

subsidiárias em relação à sede e de caracterizar as práticas de GRH usadas, seria entrevistando 

o Diretor de Recursos Humanos ou o Diretor-Geral da subsidiária. De modo a despistar 

possíveis enviesamentos em relação à influência da cultura alemã/portuguesa, tentou-se 

perceber junto destes, se já tinham algum contacto prévio com a cultura alemã, antes de 

integrarem a organização.  

O quadro seguinte caracteriza as subsidiárias estudadas. Por motivos de 

confidencialidade, será mantida em privado, toda e qualquer informação que possa conduzir à 

identificação das empresas, assim como das pessoas entrevistadas. Por essa razão, algumas 

informações serão apresentadas em forma de intervalo de dados. 

 

 

Subsidiárias 

em estudo 

Setor de 

Atividade 
Valências Principais 

Antiguidade 

em Portugal* 
Nº de Empregados 

Caso 1 Indústria Produção 20 – 29 anos** 246 

Caso 2 Indústria Produção/ Conceção/ Instalação 50 – 59 anos 385 

Caso 3 Indústria Produção 20 – 29 anos 517 

Caso 4 Indústria Produção 20 – 29 anos 180 

*De forma a garantir o anonimato das empresas, algumas dimensões são apresentadas em intervalo, não permitindo a pesquisa cruzada. 

**A subsidiária foi adquirida recentemente por outro grupo económico alemão, mantendo, no entanto, a produção, as instalações e os recursos 

humanos. 
Quadro 7: Caracterização dos Casos de Estudo - Subsidiárias em estudo. 

 

O próximo quadro faz uma caracterização das pessoas entrevistadas ao nível da idade, 

função na empresa, escolaridade, antiguidade na empresa e contacto prévio com a cultura 

alemã. 
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 Função na 

Empresa 

Antiguidade 

na empresa 
Idade Escolaridade 

Contacto Prévio com 

cultura Alemã 

Caso 1 Diretor de RH 1 ano 30 – 39 anos 
Ensino 

Superior 
Nenhuma. 

Caso 2 Diretor de RH 18 anos 40 – 49 anos 
Ensino 

Superior 

Apenas na empresa e 

através de viagens à 

Alemanha. 

Caso 3 Diretor de RH 9 anos 50 – 59 anos 
Ensino 

Superior 

Contacto com empresas 

alemãs ao longo da sua 

atividade profissional. 

Caso 4 Diretor-Geral 25 anos 50 – 59 anos 
Ensino 

Superior 

Luso-Alemão. Cresceu na 

Alemanha onde fez toda a 

sua formação académica. 

 

Quadro 8: Caracterização dos Casos de Estudo - Gestores entrevistados. 

 

Iremos de seguida justificar a escolha do instrumento de recolha de dados, assim como 

a sua construção e aplicação.  

 

3.4 Instrumento Aplicado – Entrevista Semiestruturada   

 

Em situações onde o investigador não tem mais que uma oportunidade de entrevistar 

alguém, a entrevista semiestruturada é a melhor opção, tal como a entrevista não-estruturada, a 

entrevista semiestruturada possui a qualidade de ter bastante “livre arbítrio”, requer as mesmas 

habilidades, mas é baseada num guião de entrevista. 

A técnica de entrevista baseia-se, num primeiro momento, na capacidade de estabelecer 

uma relação de confiança e à-vontade com o entrevistado, para que se consigam respostas 

fidedignas, salvaguardando, naturalmente, o distanciamento necessário no sentido de 

salvaguardar a posição do entrevistado. Na entrevista, a colocação das perguntas, abertas, ao 

inquirido corresponderam a objectivos específicos de investigação, já amadurecidos pelo 
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investigador com trabalho prévio de investigação teórica, no sentido de familiarização com o 

objecto de estudo, como sustenta Santo (2015). 

Por seu turno, para a concepção do guião da entrevista, seguimos também as sugestões 

de Santo (2015), ao ter um cuidado especial quer formulação das perguntas quer na estruturação 

das mesmas. Quanto à formulação das perguntas, teve-se em atenção que estas devem ser claras, 

curtas quanto possível, não tendenciosas, não ambíguas. Relativamente à estruturação da 

entrevista, começou-se por aspetos de carácter geral e depois houve um desdobramento para 

áreas de análise devidamente integradas. 

De acordo com Bernard (2006), a entrevista semiestruturada funciona muito bem em 

entrevistas direcionadas para pessoas burocratas ou membros de elite da comunidade (pessoas 

habituadas a gerir o seu tempo de uma forma eficiente). Este tipo de entrevista demonstra que 

o investigador é competente, está preparado e controla o que quer das entrevistas, mas deixando, 

ao mesmo tempo, espaço para que tanto o investigador e entrevistado sigam novos rumos.  

Tellis (1997) afirma que a recolha de dados através do instrumento entrevista é positiva, 

no que diz respeito ao foco nos tópicos do estudo de caso e à perspicácia, pois fornece 

inferências causais percebidas. Existem, no entanto, fatores negativos que são precisos 

controlar, como o enviesamento devido a questões mal formuladas, o enviesamento das 

respostas dos entrevistados, a recordação incompleta e a reflexividade (o entrevistado expressa 

o que o entrevistador quer ouvir).  

O guião da entrevista foi elaborado de modo a atender aos objetivos da investigação e 

teve por base o trabalho de Liu et al. (2007). Os autores fizeram uma meta-análise dos estudos 

publicados nas revistas da especialidade que mostram a relação das práticas de GRH e o 

desempenho organizacional. A partir desses estudos, que envolveram mais de 19 000 

organizações, Liu et al. (2007) encontraram as práticas de GRH que, de acordo com os autores, 

têm um impacto positivo comprovado, no desempenho das organizações (Fig. 11). 
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Fonte: Liu, Combs, Ketchen & Ireland, 2007. 

 

Estas práticas de GRH deram origem ao guião da entrevista e, posteriormente, às 

categorias de análise do conteúdo das mesmas. O questionário foi completado com perguntas 

que o investigador achou necessárias para perceber o contexto de atuação das subsidiárias, 

enriquecendo assim, a qualidade das conclusões a jusante. 

As perguntas do guião da entrevista estão apresentadas abaixo: 

 Pode fazer uma pequena apresentação sobre o seu percurso profissional e pessoal? 

 Pode fornecer uma Radiografia da empresa? 

 Como é conduzido o processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores? 

 Como é feita a avaliação ao desempenho dos trabalhadores? 

 Como são definidos os objetivos? 

 Pode explicar o sistema de remunerações? 

 Existe algum sistema de incentivos? 

 Existe algum sistema de benefícios? 

 Existe alguma política de formação e desenvolvimento dos colaboradores? 

 Existe a prática de promoção interna? 

 Qual o grau de autonomia fornecido aos trabalhadores? 

 Como é gerida a carga horária dos trabalhadores? 

Figura 11: Práticas de GRH e os processos onde têm mais influência. 
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 Em situações que desagradem os trabalhadores, quais são os veículos de comunicação 

que eles possuem para se fazerem ouvir? 

 Como fomenta o compromisso dos trabalhadores para com a empresa? 

 Poderia explicar o organograma da empresa? 

 Qual é o grau de autonomia que a empresa possui em relação à sede? 

 Como é feita a comunicação com a sede? 

 Que dificuldades encontra na relação com a sede? 

 Que mecanismos de controlo a sede possui em relação à subsidiária? 

 As empresas alemãs conseguem um sucesso sustentado e prolongado ao longo do tempo 

em Portugal, na sua opinião, o que faz empresas como esta, serem diferentes das outras? 

Relembramos que a entrevista foi em formato semiestruturado, pelo que as questões do 

guião da entrevista foram sendo abordadas durante a mesma, de forma a seguir a lógica da 

conversa e não por uma ordem restrita. No caso de o entrevistado abordar algum tema de forma 

autónoma, essa pergunta foi considerada como respondida de modo a manter a fluidez da 

entrevista. Como a investigação foi de cariz exploratório poderão aparecer outras questões nos 

registos das entrevistas que os entrevistados e entrevistador acharam relevantes serem 

abordadas naquele ponto da entrevista. As entrevistas foram todas gravadas digitalmente, com 

o consentimento do entrevistado e tiveram uma duração média de 1h10, tendo a entrevista mais 

curta uma duração de 40 min e a mais longa de 1h26.   

A linguagem utilizada durante as entrevistas foi sendo adaptada em função da situação, 

atendendo sempre à especificidade do entrevistado. 

De seguida iremos explicar o processo de análise do conteúdo das entrevistas. 

 

3.5 Tratamento dos Dados – Análise de Conteúdo 

 

Após a recolha dos dados, utilizando o instrumento entrevista semiestruturada, em 

suporte digital, impôs-se a escolha da metodologia para proceder à análise dos mesmos. 

Primeiramente, optou-se por transcrever integralmente todo o conteúdo das entrevistas. 

No seio da comunidade científica, a análise de conteúdo como método de análise de 

dados tem ganho legitimidade. Mozzato e Grzybovski (2011: 732) afirmam que “a importância 
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da análise de conteúdo para os estudos organizacionais é cada vez maior e tem evoluído em 

virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade das pesquisas”. 

Bardin (1995: 32), lançou as bases da análise de conteúdo definindo-a como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens”. 

A análise categorial é um dos métodos da análise de conteúdo. Segundo Caregnato e 

Mutti (2006) a análise categorial é o tipo de análise mais antiga e mais utilizada. O investigador 

pode construir categorias (definindo os seus respetivos indicadores) conforme os temas que 

emergem do texto. Identificando o que eles têm em comum, podem ser classificados em 

categorias e assim proceder ao seu agrupamento.  

A técnica de análise de conteúdo pressupõe uma primeira fase de pré-análise onde se 

podem utilizar vários procedimentos como a leitura flutuante, a formulação das hipóteses e 

objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda fase, a 

exploração do material, codificam-se os dados a partir das unidades de registo. Na terceira e 

última fase, o tratamento dos resultados e interpretação, categorizam-se os dados, classificando 

os elementos segundo as características comuns (Bardin, 1995). 

Iremos, de seguida, proceder à codificação através da elaboração das categorias de 

análise e respetivos indicadores. 

 

3.5.1 Análise Categorial - Categorização 

 

Bardin (1995: 117) define o processo de categorização como um “processo 

estruturalista”, explicando que consiste numa “operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o género (analogia), com os critérios previamente definidos”. A autora prossegue referindo que 

este processo estruturalista contém uma primeira etapa, o inventário, de isolamento dos 

elementos, e uma segunda etapa, a classificação, onde se repartem os elementos tentando 

procurar ou impor uma certa organização às mensagens. 

Na sua bibliografia, Bardin (1995) afirma que um conjunto de categorias boas deve 

possuir as qualidades de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e 
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fidelidade, e produtividade. A condição de exclusão significa simplesmente que não pode 

existir um mesmo elemento em mais de uma divisão. Esta condição depende da homogeneidade 

das categorias. A homogeneidade diz respeito ao fato de um único princípio de classificação 

dever governar a sua organização. Uma categoria quando está adaptada ao material de análise 

escolhido e quando pertence ao quadro teórico definido, estamos na presença de uma categoria 

pertinente. A objetividade e a fidelidade são primordiais na análise de conteúdo pois as 

diferentes partes de um mesmo material, ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem 

ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a múltiplas análises. O princípio 

da produtividade deve estar sempre associado às categorias, pois estes devem ser férteis nos 

resultados, em índices de inferências, em hipóteses e nos dados exatos. 

Tendo em conta os pressupostos acima mencionados, foram definidas categorias que 

fossem, simultaneamente, ao encontro dos objetivos da investigação e sustentadas numa base 

teórica, anteriormente explicitada. É necessário salientar que a análise dos dados desta 

investigação está dividida em duas fases (Figura 12). Uma primeira fase em que tenta 

caracterizar, através dos dados das entrevistas, as práticas de gestão de RH usadas nas 

subsidiárias das multinacionais alemãs, assim como o contexto em que estas subsidiárias 

operam, em relação à sede da empresa. 

 

 

 

Numa segunda fase, usando nova codificação sustentada na bibliografia de Geert 

Hofstede (1980; 1984; 2011) sobre as culturas nacionais, definiram-se novas categorias e 

respetivos indicadores. Esta nova codificação foi aplicada aos resultados da primeira fase para 

Figura 12: Processo da 1ª e 2ª Fase de Análise do conteúdo 
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se tentar perceber a influência da cultura nacional, em cada categoria da primeira fase de análise. 

Com base no contexto teórico, já explicado ao longo da dissertação e nos dados resultantes da 

segunda fase de análise, podemos dar resposta ao objetivo principal da investigação sobre a 

influência da cultura na GRH das subsidiárias portuguesas das multinacionais alemãs. 

Iremos de seguida proceder à definição das categorias da primeira fase de análise e 

respetivos indicadores. 

 

 

3.5.1.1 Primeira Fase de Análise: Categorias e Respetivos Indicadores 

 

As categorias foram definidas tendo por base a investigação científica de Liu et al. 

(2007), que fundamenta quais as práticas de GRH que melhoram o desempenho organizacional, 

permitindo-nos, ao mesmo tempo, atender ao objetivo da caracterização das práticas de GRH 

usadas nas subsidiárias portuguesas das multinacionais alemãs. Para cada categoria foram 

igualmente definidos os seus indicadores que permitem a deteção da presença ou da ausência 

dessas categorias nas transcrições das entrevistas. 

O carácter exploratório da investigação, assim como a aplicação de uma entrevista 

semiestruturada, permitiu aos investigadores, face ao volume e variedade de dados, a criação 

de mais categorias no âmbito do contexto de atuação. Os investigadores são da opinião que 

estas categorias ajudam a entender o contexto de ação das subsidiárias, melhorando o 

enquadramento das conclusões. Houve ainda duas dimensões, referentes à capacidade de 

improviso e ao ambiente organizacional, que serão apresentadas como “Outras”. Estas 

categorias não foram definidas à priori e por isso não foram formulados indicadores. A primeira 

categoria (capacidade de improviso) foi abordada pelos entrevistados em dois casos e a segunda 

categoria (ambiente organizacional) nasce da observação do entrevistador no local e da leitura 

das entrevistas. 

As categorias baseadas na literatura de Liu et al. (2007) são o recrutamento e seleção, a 

avaliação de desempenho, a definição de objetivos, a política de remunerações, o sistema de 

incentivos, o sistema de benefícios, a política de formação e desenvolvimento, a política de 

promoção interna, a participação/autonomia dos trabalhadores, a flexibilidade horária, o 

procedimento de reclamação e o compromisso dos trabalhadores. 

O Recrutamento e Seleção definem-se como os processos sistematizados que ajudam 

a identificar as pessoas com o conjunto certo de conhecimentos, competências e habilidades, 
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que se enquadram na tarefa a executar e no ambiente organizacional da empresa. São parte 

integrante desta prática de RH, as entrevistas, os testes de competências e de aptidão cognitiva, 

e acompanhamento de estudos de fontes de recrutamento. 

A prática da Avaliação de Desempenho pode ser focada nos resultados ou no 

comportamento. As avaliações baseadas no comportamento focam o comportamento que o 

trabalhador necessita para realizar o seu trabalho de forma eficaz. As avaliações baseadas no 

resultado focam as consequências desse comportamento e normalmente produz informação 

quantificável. As avaliações centradas no comportamento são mais eficazes para tarefas 

rotineiras Liu et al. (2007). 

A origem da categoria Definição de Objetivos é consequência natural da categoria 

“avaliação de desempenho” e da categoria “sistema de incentivos”, pois ambas estão 

relacionadas com a utilização, ou não utilização, de uma gestão por objetivos. Torna-se assim 

importante para perceber melhor o funcionamento e a interligação das práticas de gestão de RH 

da empresa, entender como é gerida a questão dos objetivos ao nível do staff e da produção. 

No que diz respeito à Política de Remunerações, Liu et al. (2007) defendem que 

remunerações atrativas ajudam as empresas a criarem a reputação de bons empregadores, o que 

posteriormente atrai ou retém os melhores trabalhadores, influenciando o desempenho 

organizacional das mesmas. 

Segundo Liu et al. (2007), os incentivos impulsionam a motivação porque fortalece a 

relação entre o desempenho do trabalhador e a respetiva recompensa. O Sistema de Incentivos 

deve estar alinhado com as restantes práticas de RH e com a estratégia da empresa. 

Apesar não ser referido por Liu et al. (2007) como uma prática de gestão de RH que 

aumente o desempenho organizacional das organizações, os benefícios oferecidos pelas 

empresas estão muitas vezes relacionados com a política de remunerações e com o sistema de 

incentivos, sendo um fator competitivo no mercado laboral. Um Sistema de Benefícios pode-

se considerar como um conjunto de programas/planos oferecidos por uma organização como 

complemento ao sistema de remunerações (Marras, 2000). O sistema de benefícios pode 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, o clima organizacional, reduzir o absentismo e 

a rotatividade, aumentar os níveis de produtividade e facilitar o recrutamento de RH. 

A Política de Formação e Desenvolvimento é definida como a quantidade de formação 

formal dada aos trabalhadores. A formação pode focar-se nas políticas e procedimentos 

específicos da empresa, nas competências relacionadas com a tarefa ou com as competências 

sociais e de liderança (Liu et al., 2007). 
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As políticas de promoção interna auxiliam os trabalhadores a criar expetativas claras 

em relação ao seu futuro, o que os motiva não só a terem um bom desempenho nas posições 

que ocupam, como também a desenvolverem as suas competências e habilidades que os possam 

beneficiar em futuras posições (Liu et al., 2007). 

O grau em que cada trabalhador tem a oportunidade de ter a iniciativa, participar na 

tomada de decisão, partilhar a sua opinião sobre o seu trabalho e assuntos relacionados com o 

seu trabalho. A participação dos trabalhadores coloca-os numa posição de influência 

proactiva sobre como o seu trabalho é feito, dando-lhes a possibilidade de identificar e corrigir 

problemas. Esta participação suporta o esforço da inovação constante (Liu et al., 2007). 

Segundo Liu et al. (2007) o horário flexível como o trabalho part-time, partilha de 

trabalho, semanas de trabalho compactadas, telecommuting e outros acordos flexíveis permitem 

aos trabalhadores um maior controlo sobre os seus horários, contribuindo para o equilíbrio 

trabalho-família. 

Os procedimentos de reclamação fornecem um veículo formal à voz do trabalhador, 

ajudando-os no esforço que eles possam fazer para mudar uma situação de insatisfação no 

trabalho e resolver os conflitos que daí advêm. Estes procedimentos capacitam os trabalhadores, 

oferecendo-lhes uma forma de resolver desentendimentos com os seus gestores ou outros 

trabalhadores (Liu et al., 2007). 

Na sua bibliografia, Liu et al. (2007) defendem que políticas que privilegiam a 

segurança de emprego alinham os interesses dos trabalhadores com os objetivos de longo prazo 

da organização. Trabalhadores comprometidos têm maior devoção para com a visão e 

objetivos da organização. Uma relação estável entre a organização e os trabalhadores ajuda a 

que estes desenvolvam perspetivas de longo-prazo e uma visão ampla do seu trabalho, 

capacitando-os de procurar soluções para problemas fora dos limites de ação das suas tarefas. 

Com o intuito de enquadrar a atuação das subsidiárias portuguesas das MN’s alemãs, 

identificou-se a necessidade de criar as categorias de autonomia sede-subsidiária, os 

mecanismos de controlo da sede, a comunicação sede-subsidiária e o organigrama da 

subsidiária. 

A categoria Autonomia Sede-Subsidiária tem a sua origem na necessidade de perceber 

o grau de independência e de liberdade de atuação da subsidiária em relação à sede da empresa. 

É importante percebermos o raio de ação e o grau de autonomia nas decisões das subsidiárias, 

para posteriormente aferirmos a influência da cultura nacional nessas decisões. 
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No seguimento da necessidade de caracterizar o contexto de atuação da subsidiária em 

relação à sede da empresa, é primordial perceber os mecanismos de controlo existentes, 

podendo estes ser formais (auditorias, briefings, controlo de indicadores, etc.) ou informais 

(comunicação informal). 

As dificuldades de comunicação entre as sedes das multinacionais e as respetivas 

subsidiárias é um problema recorrente. Como explicado anteriormente, é característico da 

cultura alemã a comunicação direta, enquanto que na cultura portuguesa se privilegia a 

comunicação indireta. De forma a aferir como as multinacionais alemãs a operar em Portugal 

gerem este possível conflito comunicacional, procurou-se perceber a existência de problemas 

de comunicação entre as partes envolvidas. Esta informação permite perceber melhor o 

contexto de atuação da subsidiária. 

A forma como a empresa está organizada, os níveis hierárquicos e a interligação entre 

níveis, fornece indicadores importantes ao nível do ambiente organizacional. Identificar o 

organigrama funcional da organização é relevante no sentido de perceber a existência de um 

ambiente mais ou menos hierarquizado, característica essa divergente entre as duas culturas em 

análise. 

No próximo quadro são apresentados os indicadores que permitem identificar a presença 

ou a ausência das categorias da primeira fase de análise. 

 

Categorias Indicadores 

Recrutamento e 

Seleção 

Processo com o objetivo de validação da componente comportamental; 

Processo com o objetivo de validação da componente técnica; 

Processo de recrutamento interno (conduzido internamente); 

Processo de recrutamento externo (conduzido externamente). 

Avaliação de 

Desempenho 

Alinhamento da avaliação de desempenho com os objetivos; 

Avaliação focada nos resultados dos trabalhadores; 

Avaliação focada no comportamento dos trabalhadores; 

Calendarização da avaliação de desempenho; 

Avaliação de desempenho individual; 

Avaliação de desempenho em grupo; 

Formalização do processo de avaliação de desempenho. 
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Definição de 

Objetivos 

Interligação dos objetivos da subsidiária com a sede; 

Existência de negociação dos objetivos da área de staff; 

Existência de negociação dos objetivos da área de produção. 

Política de 

Remunerações 

A empresa aplica remunerações acima da média do sector e concorrentes; 

A empresa aplica remunerações abaixo da média do sector e concorrentes; 

A empresa aplica remunerações na média do sector e concorrentes. 

Sistema de 

Incentivos 

Interligação do sistema de incentivos com outras práticas de gestão de RH; 

O princípio a que obedece o sistema de incentivos para relacionar desempenho e 

recompensa. 

Sistema de 

Benefícios 

Existência de um sistema de benefícios; 

Propósito do sistema de benefícios. 

Política de 

Formação e 

Desenvolvimento 

Existência de um processo formalizado de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores; 

Política de promoção interna com foco nas soft-skills; 

Política de promoção interna com foco nas hard-skills; 

Formação recorrendo a recursos internos; 

Formação recorrendo a empresas externas (outsourcing); 

Propósito da política de formação e desenvolvimento. 

Política de 

Promoção Interna 

Abertura de processos de recrutamento interno para suprir vagas em aberto na empresa; 

Interligação da política de promoção interna com outras práticas de Recursos Humanos. 

Participação / 

Autonomia dos 

Trabalhadores 

Participação do trabalhador nos processos de melhoria do seu trabalho; 

Abertura fornecida ao trabalhador para propor melhorias na empresa; 

Procedimentos existentes para incentivar a participação dos trabalhadores. 

Flexibilidade 

Horária 

Aplicação de um sistema de horário inflexível aos trabalhadores; 

Aplicação de um sistema de horário flexível aos trabalhadores; 

Contribuição da empresa para o equilíbrio no plano familiar dos trabalhadores. 

Procedimentos de 

Reclamação 

Veículos de comunicação disponíveis para o trabalhador fazer ouvir a sua voz; 

Formalização do problema levantado pelo trabalhador; 

A postura da empresa na resolução destes problemas. 

Compromisso dos 

Trabalhadores 

Níveis de rotatividade; 

Níveis de absentismo; 

Políticas da empresa que fomentem o compromisso dos trabalhadores; 

Interligação com outras práticas de Recursos Humanos. 
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Autonomia Sede - 

Subsidiária 

Autonomia para a gestão das práticas de recursos humanos; 

Processo de definição dos objetivos gerais da subsidiária. 

Mecanismos de 

Controlo da Sede 

Veículos de comunicação criados; 

Periodicidade dos contactos entre a sede e a subsidiária; 

Processos de controlo internos; 

Processos de controlo externos. 

Comunicação 

Sede-Subsidiária  
Existência de conflitos na comunicação entre a subsidiária e a sede. 

Organigrama da 

Subsidiária 

Estrutura organizacional da subsidiária; 

Relação entre os vários níveis hierárquicos. 

 

Quadro 9: Categorias e Indicadores - 1ª Fase de Análise. 

 

De seguida iremos apresentar as categorias, e seus indicadores, que foram aplicados na 

segunda fase de análise ao conteúdo das entrevistas. 

 

3.5.1.2 Segunda Fase de Análise: Categorias e Respetivos Indicadores 

 

Depois de concluída a primeira fase de análise da transcrição das entrevistas, elaborou-

se uma síntese dos resultados e procedeu-se a uma segunda análise, com o objetivo de 

identificar a presença de influências da cultura alemã ou da cultura portuguesa nos resultados 

da análise já efetuada.  

Na segunda análise, as categorias e seus respetivos indicadores foram baseados nas 

dimensões culturais de Geert Hofstede (1980; 1984; 2011). No enquadramento teórico feito 

anteriormente, já avançamos com as 6 dimensões culturais que caracterizam uma cultura 

nacional, no entanto, para efeitos desta análise, optou-se por usar apenas as cinco primeiras 

dimensões. A dimensão “indulgência” não foi tomada em conta para efeitos desta análise pois 

a sua influência no ambiente organizacional não está ainda bem documentada. Como estas 

dimensões já foram abordadas exaustivamente na revisão bibliográfica, não iremos proceder à 

sua definição. As cinco dimensões culturais que dão lugar às categorias para esta análise são as 

seguintes: “elevada distância hierárquica vs baixa distância hierárquica”; “individualismo vs 

coletivismo”; “feminilidade vs masculinidade”; “elevado índice de controlo da incerteza vs 

baixo índice de controlo da incerteza”; “orientação curto-prazo vs orientação longo-prazo”. 
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Os indicadores que permitem identificar a presença ou a ausência destas categorias são 

todos eles também suportados na bibliografia de Hofstede (1980; 1984; 2011). Os indicadores 

foram numerados de forma a ser mais inteligível quando se proceder ao cruzamento dos 

resultados da primeira análise com estes indicadores (segunda fase de análise). Este cruzamento 

permite perceber o aparecimento de certas dimensões culturais associadas às categorias da 

primeira fase de análise e assim dar resposta ao objetivo central da investigação. 

O próximo quadro expõe as categorias da segunda fase de análise e respetivos 

indicadores, organizados numericamente. 

 

Categorias Indicadores Nº 

Elevada 

Distância 

Hierárquica 

Superiores e subordinados consideram-se entre si, desiguais por natureza. 1 

A hierarquia nas organizações reflete uma desigualdade existencial entre indivíduos 

de maior e menor nível. 
2 

As organizações maximizam a centralização do poder num grupo restrito de 

pessoas. 
3 

Espera-se que os subordinados cumpram as ordens ditadas. 4 

Existe um número elevado de chefias, assim como de escalões hierárquicos. 5 

Os sistemas de retribuição refletem grandes disparidades entre a base e a cúpula da 

organização. 
6 

Os trabalhadores têm um nível de escolaridade relativamente baixo. 7 

O trabalho manual é desvalorizado relativamente ao trabalho administrativo. 8 

Os contactos entre superiores e subordinados são iniciados pelos primeiros. 9 

O chefe ideal é um autocrata benevolente. 10 

Os privilégios e símbolos de estatuto devem existir para a direção e são bem vistos. 11 

Nada faz supor que existam meios para resolver uma situação de abuso de poder 

por parte da chefia. 
12 
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Baixa 

Distância 

Hierárquica 

Superiores e subordinados consideram-se entre si, iguais por natureza. 13 

O sistema hierárquico constitui simplesmente uma desigualdade de papéis 

estabelecido por conveniência. 
14 

As organizações estão bastante descentralizadas, com uma pirâmide hierárquica 

achatada e contingentes reduzidos de pessoal com funções de supervisão. 
15 

A diferença salarial entre os cargos de direção e a base é relativamente pequena. 16 

Os trabalhadores são mais qualificados. 17 

O trabalho manual, altamente especializado, é mais premiado que o trabalho 

administrativo pouco especializado. 
18 

O chefe ideal é um democrata dotado e competente. 19 

Os privilégios e símbolos de estatuto são mal vistos. 20 

Todos devem utilizar o mesmo parque de estacionamento, as mesmas casas de banho 

e refeitório. 
21 

As organizações devem dispor de meios formais que regulem os problemas de abuso 

de poder relativamente aos subordinados. 
22 

Individualismo 

O trabalhador é suposto agir em função do seu próprio interesse. 23 

O trabalho está organizado de forma a que o interesse do indivíduo e o da 

organização coincidam. 
24 

O trabalhador é considerado como um indivíduo com as suas próprias necessidades. 25 

O recrutamento e promoção baseiam-se unicamente nas competências e regras. 26 

Não são bem aceites as relações familiares no trabalho. 27 

A relação entre empregador e trabalhador é considerada como uma transação 

comercial, um contrato entre comprador e vendedor no “mercado de trabalho”. 
28 

Pratica-se uma gestão individualizada: os incentivos e bónus devem estar 

relacionados com o desempenho individual. 
29 

A tarefa prevalece face a qualquer relação pessoal. 30 

Dizer o que pensa é característico das pessoas honestas. 31 

A infração conduz ao sentimento face ao próprio e ao grupo. 32 
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Coletivismo 

O trabalhador atuará de acordo com os interesses do grupo de pertença. 33 

Existe uma obrigação de atuar em função dos interesses do grupo. 34 

O processo de recrutamento e a promoção tem sempre em conta o grupo de pertença. 35 

Dá-se preferência ao recrutamento de familiares. 36 

O local de trabalho pode transformar-se num grupo de pertença. 37 

A relação entre trabalhador e empregador é vista numa perspetiva moral, onde 

existem obrigações mútuas: proteção em troca de lealdade. 
38 

Pratica-se uma gestão de grupos: se a equipa funciona como um grupo coeso 

emocionalmente, os incentivos e bónus devem ser dados ao grupo. 
39 

A relação pessoal prevalece sobre a tarefa. 40 

Há que manter sempre a harmonia formal e evitar os confrontos diretos. 41 

A infração conduz à “perca da face” e a um sentimento de vergonha, de culpa e à 

perca do amor-próprio. 
42 

Masculinidade 

Os conflitos são resolvidos através do confronto. 43 

Vive-se para trabalhar. 44 

Enfatiza-se a equidade, a competição entre colegas e a performance. 45 

As organizações focam nos resultados e tentam compensá-los com equidade 

(indivíduo é compensado com base nos seus resultados). 
46 

Os homens devem ter aspirações de carreira. 47 

Humanizar um trabalho consiste em oferecer mais oportunidades de 

reconhecimento, promoção e possibilidade de enfrentar novos desafios. 
48 

O “chefe” revela autoafirmação, decisão e é “agressivo” (termo conotado 

positivamente nas sociedades masculinas).  
49 

O “chefe” toma as suas decisões sozinho, com base em factos. 50 

Feminilidade 

Os conflitos são resolvidos através da negociação e do compromisso. 51 

Trabalha-se para viver. 52 

Acentua-se a igualdade, a solidariedade e a qualidade de vida no trabalho. 53 

As organizações tendem a recompensar numa base igualitária (compensar os 

indivíduos de acordo com as suas necessidades). 
54 

Tanto os homens como as mulheres podem ou não ser ambiciosos relativamente a 

prosseguir uma carreira. 
55 

Humanizar um trabalho consiste em oferecer mais oportunidades de ajuda mútua e 

de contactos sociais. 
56 

O “chefe” é menos visível, atua mais por intuição do que por decisão. 57 

O “chefe” está habituado a procurar o consenso. 58 
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Elevado Índice 

de Controlo da 

Incerteza 

Existem numerosas leis, formais e informais, que controlam os direitos e 

obrigações de trabalhadores e empregadores. 
59 

Numerosos regulamentos internos controlam o processo de trabalho (esta 

necessidade de leis e normas não tem uma base lógica formal, mas sim emocional, 

de ordem psicológica). 

60 

Deve-se deixar o menor espaço possível ao acaso. 61 

Necessidade emocional de estar constantemente ocupado; necessidade interior para 

trabalhar arduamente. 
62 

Propensão para a precisão e pontualidade (quando a distância hierárquica é 

relativamente baixa). 
63 

Menor propensão para a inovação, mas maior capacidade implementação devido à 

propensão para a precisão e pontualidade. 
64 

Repúdio pelos comportamentos e ideias desviantes. 65 

Motivação pela necessidade de segurança, estima ou de pertença. 66 

Baixo Índice 

de controlo da 

Incerteza 

Parece existir uma aversão emocional face às regras formais. 67 

Só se estabelecem normas em casos de absoluta necessidade. 68 

Por vezes é bom não fazer nada: trabalha-se muito apenas quando é necessário. 69 

A pontualidade e a precisão não são atributos naturais, mas podem ser adquiridos. 70 

Maior propensão para a inovação, mas maior dificuldade de implementação pois é 

necessário sentido de detalhe e pontualidade. 
71 

Tolerância face a ideias e comportamentos desviantes. 72 

Motivação pela necessidade de realização, de estima e pertença. 73 

Orientação 

Curto-Prazo 

Esperam-se resultados imediatos. 74 

Pressão social para “não ser menos que o vizinho”, mesmo que isso implique gastos 

excessivos. 
75 

Taxa de poupança baixa, poucos fundos disponíveis para novos investimentos. 76 

Preocupação em conservar a “face”, dignidade. 77 

A seriedade e a estabilidade pessoais podem desencorajar a iniciativa, a procura do 

risco e a capacidade de mudança. 
78 

Reciprocidade de favores, oferendas e gentileza. 79 

Respeito pelas tradições (podendo ser um obstáculo à inovação). 80 
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Orientação 

Longo-Prazo 

Perseverança face a resultados tardios, persistência e tenacidade na consecução de 

objetivos. 
81 

Austeridade, economia de recursos. 82 

Elevada taxa de poupança, fundos disponíveis para novos investimentos. 83 

Vontade em subordinar-se a si mesmo face a um objetivo superior. 84 

Respeito pelo estatuto social de cada um no âmbito das relações sociais. 85 

Adaptação das tradições ao contexto moderno. 86 

Sentimento de vergonha que favorece o estabelecimento de uma rede de relações 

através da sensibilidade para os contactos sociais e a obrigação de honrar os 

compromissos. 

87 

Fonte: Hofstede (1980; 1991; 2011) 

Quadro 10: Categorias e Indicadores numerados - 2ª Fase de Análise. 

 

No próximo capítulo iremos apresentar os resultados provenientes das duas fases de 

análise do conteúdo das entrevistas. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise das entrevistas aplicando o conjunto de categorias, já anteriormente 

explicadas, permitiu organizar o seu conteúdo de uma forma inteligível e que permitisse 

responder aos principais objetivos da primeira fase de análise (caracterizar as práticas de gestão 

de RH aplicadas nas subsidiárias e perceber o contexto de atuação das subsidiárias em relação 

à sede). 

De seguida, iremos expor os resultados da primeira fase de análise, onde iremos 

apresentar por categoria, algumas das respetivas unidades de contexto encontradas no texto. 

 

4.1 Resultados – Primeira fase de análise 

 

4.1.1 Recrutamento e Seleção 

 

Usando os indicadores desta categoria foi possível verificar certas características da 

forma como é encarado e processado o recrutamento e seleção nas subsidiárias entrevistadas.  

A preocupação com a vertente comportamental (soft-skills) dos novos trabalhadores 

ficou evidente. Há a necessidade de validação do comportamento do novo trabalhador em 

relação ao grupo, ao ambiente organizacional, a sua integração. 

 

“Nós procuramos cada vez mais a componente do comportamento, a forma de ser, 

como encaram as coisas, a interação em equipa.” “À medida que se vai subindo na 

hierarquia a componente comportamental é cada vez mais importante” (caso 1). 

 

“Tudo é planeado e visto com grande atenção.” “Como? Indo avaliando-os de forma 

que quando terminarem os cursos podem integrar a organização. (…) com o sistema dual, 

onde temos formandos que estão três anos connosco. Três anos é muito tempo.” ”(…) as 

pessoas já estão a entrar na cultura, na organização. Logo, quando eu o admito, o 

acolhimento, a integração, etc.., essas fases já estão ultrapassadas” (caso 2). 
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A divulgação interna é também uma prática comum nas subsidiárias entrevistadas, 

permitindo o acesso às vagas por parte de pessoas ligadas ao grupo de pertença dos 

trabalhadores. Como veremos mais à frente, esta prática pode ser essencial para que os 

trabalhadores aumentem o seu sentimento de pertença, pois existe a formação e a manutenção 

de um núcleo de pertença, quase como uma família dentro da própria instituição, típico de 

sociedade coletivistas (Hofstede, 2011). 

 

“Quando existe uma vaga, nós fazemos duas coisas: o recrutamento interno e a 

divulgação interna.” (caso 1) 

 

“Como as coisas funcionavam bem, havia muita propaganda boca-a-boca. Ou seja, 

não tens nenhum irmão ou familiar com este perfil que queira vir para cá?”” Nós temos 

famílias aqui dentro a trabalhar.” (caso 4) 

 

Ao nível do processo de recrutamento, este pode ser através de recrutamento interno ou 

recrutamento externo. 

 

“Nós temos dois canais de recrutamento. Recrutamento interno e recrutamento 

externo.”” No que diz respeito a colaboradores diretos, nós normalmente recrutamos através 

de uma empresa, um Business Process Outsourcing, ou seja, recrutamos através de trabalho 

temporário.” “No que diz respeito aos quadros intermédios, especializados, mas não 

qualificados, nós fazemos recrutamento internamente. Promovemos o recrutamento e fazemo-

lo todo internamente. No que diz respeito aos quadros técnicos especializados e às lideranças 

superiores fazemo-lo através de empresas de recrutamento.” (caso 3) 

 

Como as subsidiárias entrevistadas são essencialmente unidades de produção, estas 

recorrem a empresas de trabalho temporário para atender a picos de produção, sempre numa 

lógica de flexibilidade e agilidade, aproveitando este facto como forma de recrutamento de 

novos trabalhadores, sabendo que desta forma as questões iniciais da seleção do trabalhador e 

sua integração já estão ultrapassadas. 

 

“(…) contratamos através de trabalho temporário que usamos também como base de 

recrutamento. Confirmando que realmente temos o volume de trabalho, nós contratamos 
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essas pessoas, mas dá-nos meio ano para selecionar. O trabalho temporário dá-nos a 

flexibilidade necessária.” (caso 4) 

 

“(…) recrutamos através de trabalho temporário. Temos uma empresa parceira que 

recruta porque precisamos de manter padrões de flexibilidade na estrutura operacional. A 

via de entrada é pelo trabalho temporário.” (caso 3) 

 

4.1.2 Avaliação de Desempenho 

 

É comum, a todas as subsidiárias entrevistadas, o processo de avaliação de desempenho 

dos trabalhadores ser feito através de uma reunião individual com o trabalhador. 

 

“Marca-se individualmente uma entrevista.” (caso 1) 

 

“A avaliação é individual” (caso 2) 

 

“Sempre individual.” (caso 3) 

 

Existe uma simbiose entre a avaliação de desempenho dos trabalhadores e respetivos 

objetivos, no entanto, a avaliação é feita de uma forma global, quantitativa e qualitativa. Este 

alinhamento da avaliação de desempenho com os objetivos traçados proporciona às empresas 

calendarizar as reuniões de avaliação de acordo com os objetivos. 

 

“(…) preenche-se um formulário que tem um conjunto de requisitos, de itens a avaliar 

e onde se dá uma pontuação, qualitativa e quantitativa”. “Uma vez por ano.” (caso 1) 

 

“(…) dar um feedback anual às pessoas, em que ponto elas estão e tentamos também 

quantificar, em números, o que achamos ao nível de produtividade, qualidade e outros 

fatores sociais ou flexibilidade, polivalência, pontualidade, a interação com o grupo.”“(…) a 

avaliação feita é global.” (caso 4) 
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“Podem ser anuais. Semestrais, trimestrais, depende das áreas. Também há objetivos 

a curto prazo, médio prazo e longo prazo.” (caso 2) 

 

“A filosofia é esta, quando as atividades são de ciclo curto têm de ter processo de 

avaliação de ciclo curto. Quando as atividades são de ciclo longo têm processos de avaliação 

de ciclo longo.” “Uma parte de avaliação de competências, de desenvolvimento, tem uma 

perspetiva mais de desenvolvimento. Depois tem uma parte que é mesmo de avaliação de 

performance, onde a pessoa tem os seus objetivos definidos no princípio do ano, em Julho, 

acompanha o desenvolvimento desses objetivos. Dependendo se atingiu ou não, ou se ainda 

pode atingir ou não os seus objetivos, desenvolvem-se as estratégias adequadas.” (caso 3) 

 

A interligação da avaliação de desempenho com as outras práticas de recursos humanos 

é evidente no caso 4, onde a interligação com o sistema de incentivos, obriga a uma avaliação 

mensal. 

 

“Para as operações de produção e sistemas de suporte à produção. É um sistema 

mensal. Todos os meses há uma avaliação de performance mensal que dá origem a um bónus 

de produção.” (caso 4) 

 

4.1.3 Definição de Objetivos 

 

Como referido anteriormente, esta categoria surge por estar implícita nas várias práticas 

de GRH. As entrevistas mostram-nos que os objetivos da área de staff são estipulados através 

de negociação com base nos objetivos propostos pela sede. Os objetivos são, posteriormente, 

definidos para as áreas da base do organigrama, normalmente sem negociação. Impera uma 

relação lógica entre os objetivos individuais, os objetivos dos departamentos, os objetivos da 

subsidiária e os objetivos globais da sede. 

 

“Há um objetivo definido pela sede aos diretores, existem alguns objetivos definidos 

pela Alemanha, alguns pelo Diretor Geral daqui da empresa e depois ele dá-nos o feedback e 

nós fazemos os objetivos para as pessoas que nos reportam.” “É sempre individual aí. Nos 

diretores é que temos itens que são de grupo, de equipa, e outros que são individuais”. “Os 
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objetivos comuns já estão impostos de cima. Os que são individuais, de cada área, são depois 

discutidos com o diretor geral.” “Esta negociação termina nos diretores. Depois passamos 

para baixo o que ficar definido, não é conversado.” (caso 1) 

 

“Há uma negociação, poderá haver uma negociação a partir do momento em que 

temos que adaptar às realidades.” (caso 2) 

 

“Os objetivos do grupo são nos dados.” “Do grupo como um todo mundial. Depois é 

nos feita uma proposta dos objetivos para a fábrica. Esse é negociado. Quando têm alguma 

dúvida chamam os diretores das áreas. E com os diretores das áreas tomam decisões. Ou 

aderem à proposta ou propõem algo de diferente.” ”(…) na área esquerda os objetivos da 

empresa, na área mais à direita os objetivos do Departamento e a área de baixo, à esquerda, 

os objetivos individuais. Portanto, empresa, departamento, indivíduo.” (caso 3) 

 

Um dos casos analisados não define objetivos para a produção, mas define objetivos 

para o topo da empresa. Em relação à área de produção, definem objetivos indiretos como os 

valores de absentismo, desperdícios, etc... 

 

“Nós não funcionamos por objetivos.” “Nós pedimos é qualidade!” ”Tirando o topo 

não (refere-se aos objetivos). Não temos, mas desejava. É algo que estamos numa fase de 

aprender.“ “Rotatividade temos objetivos. Nós definimos objetivos de absentismo, refugo, 

desperdícios, reclamações, (…) objetivos de dar formação às pessoas, está quantificado, 

monitorizado.” (caso 4) 

 

4.1.4 Política de Remunerações 

 

Ao nível das remunerações existe a preocupação de as subsidiárias se manterem 

competitivas e por isso o nível salarial encontra-se na média do setor e região de atuação. Um 

dos casos analisados paga acima da média do setor. 

 

“Está na média (com a concorrência). Mas existe sempre essa preocupação.” (caso 1) 
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“Estamos na média.” (caso 3) 

 

“A sensação que eu tenho, é que estamos ligeiramente superior. (…) acredito que a 

nossa média é capaz de estar bem acima do que se paga aqui perto, para tarefas parecidas.” 

(caso 4) 

 

4.1.5 Sistema de incentivos 

 

Em apenas um dos casos analisados não existe qualquer sistema de incentivos 

implementado. Nos casos que possuem este sistema implementado, ele está interligado com os 

objetivos individuais, os objetivos da empresa e com a avaliação de desempenho. Existe uma 

lógica de meritocracia na distribuição dos incentivos. 

 

“(…) um bocadinho pela meritocracia, quem é que merece mais. Se merece meio 

ponto, ou um ponto percentual, às vezes, em condições excecionais, três pontos.” (caso 1) 

 

“Estão interligados com a avaliação de desempenho.” Para a produção nós temos um 

sistema de prémios (…) a área do serviço pós-venda, exatamente a mesma coisa, mas de 

acordo com a área em questão. Na montagem e na área administrativa a mesma coisa. Nas 

chefias, também, de uma forma diferente, mas obviamente há objetivos a serem traçados.” 

(caso 2) 

 

“Que está totalmente interligado com a avaliação de desempenho, com os objetivos 

traçados e com a estratégia da empresa.” “O bónus anual divide-se em duas partes: 

objetivos pessoais e objetivos da empresa. Ambos contribuem para o bónus final.” (caso 3) 

   

4.1.6 Sistema de Benefícios 

 

Os casos estudados consideram a segurança como empregador, devido a valores muito 

reduzidos de rotatividade, como um dos principais benefícios que dão aos seus trabalhadores.  
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“Nós oferecemos, em termos de garantia, primeiro, só para ter a pequena noção, a 

rotatividade dentro da empresa não chega sequer ao 0,5%/ano. O que dá uma segurança em 

termos de trabalho tremenda.” (caso 2) 

 

É de registar, no entanto, o cuidado que as subsidiárias estudadas demonstram em 

relação ao bem-estar do trabalhador e respetiva família, tendo sido descritas algumas práticas 

que estes usam nesse sentido. 

 

“Nas estruturas operacionais (…) o subsídio de turno, de prevenção, as partes 

associadas ao perfil estatutário do operador e depois tem o seu prémio de iniciativa. Outros 

benefícios colaterais (…) como por exemplo, a medicina curativa, consultas de psicologia, os 

protocolos de benefício…” “No caso dos sistemas do pessoal qualificado e lideranças 

qualificadas têm as remunerações, a parte fixa, a parte variável, as direções têm automóvel, 

há o seguro de saúde para a área de staff, há o seguro de acidentes pessoal para todo o 

staff.” (caso 3) 

 

“quando as pessoas estão efetivas e têm 5 anos de casa oferecemos um seguro de 

saúde. “Existem outras coisas bonitas que pretendem ser positivas para as pessoas. Se 

alguém tem um bebé recebe um vale, uma ajuda para apoiar um investimento como um 

carrinho ou outra coisa, pagamos as vacinas às crianças se o estado não os apoia.” “a 

família está em primeiro lugar, só não se podem esquecer: o trabalho é logo a seguir, 

nalguns casos até é à frente. Embora tentemos ser coerentes nisso.” (caso 4) 

 

4.1.7 Política de Formação e Desenvolvimento 

 

A formação e desenvolvimento dos seus ativos é um tema considerado fundamental e 

gerido com extremo cuidado por parte das subsidiárias entrevistadas. Todas elas possuem 

planos de formação, adaptados às necessidades da empresa e com o objetivo de 

desenvolvimento pessoal dos seus trabalhadores, fomentado uma lógica de partilha e circulação 

do conhecimento. Esta formação incide preferencialmente nas soft-skills e pode ser feita através 

de formadores internos ou em regime de outsourcing (formação externa). Apenas em um dos 

casos não existe um processo formalizado (em vias de formalizar) para a formação e 
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desenvolvimento e é de salientar que uma das subsidiárias é certificada como entidade 

formadora, possuindo uma academia interna de formação. 

 

“Nós fazemos planos de formação anual para fazer face às necessidades atuais.” 

“Todas estas formações permitem que ele progrida.” “Ele adquire essa competência e em 

teoria permite que ele evolua cá dentro.” “E é isso que nós queremos. Que as pessoas sejam 

aptas. Seja aqui, seja para fora.” “(…) entendemos que também faz parte da nossa 

responsabilidade social”. “(…) vou querer criar aqui uma bolsa de formadores internos. (…) 

Tem que ser alguém que goste de partilhar o conhecimento que tem.” (caso 1) 

 

“Muito recentemente a empresa foi certificada na área da formação. É uma entidade 

formadora”.” Com esta certificação nós criamos a nossa academia interna de formação, 

onde temos (…) uma academia prática.” “Tudo o que sejam formações na área 

comportamental, das soft-skills, nós fazemos com uma empresa externa.” “Uma bolsa de 

formadores interna que vamos aumenta-la, também internamente.”(caso 2) 

 

“É com vista a desenvolver o colaborador em ordem a que possa suprir, não só 

progredir na sua carreira profissional, dentro da sua área, como também para outras 

funções dentro da organização.” “(…) ocorre uma reunião estruturada entre o trabalhador e 

a sua liderança (…) que se divide em dois grandes aspetos: as competências que a pessoa é 

suposta ter e o seu estado de progresso nessas competências e depois os objetivos 

profissionais e o grau de consecução dos objetivos profissionais.” “O modelo de 

competências adotado são as competências de natureza intelectual. Quer sociais, quer 

pessoais. (…) Não competências técnicas.” “Temos mecanismos de validação interna de 

formadores. E temos os nossos providers de formação externa.” “Tem sobretudo dois 

grandes objetivos. Primeiro comunicar e em segundo lugar tem o objetivo de desenvolver 

competências.” (caso 3) 

 

“(…) o mais importante é tratar das pessoas, formá-las, tendo um processo continuo e 

por vezes há luta com a produção. Temos de estar na produção e na formação ao mesmo 

tempo.” “Mas existe a preocupação de tentar valorizar as pessoas, no crescimento do posto 

de trabalho, da organização também, dentro do possível, do ser humano. Sempre numa 

lógica de desenvolvimento pessoal.” “Há uma tentativa constante do envolvimento de todos.” 
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“Quanto mais formação as pessoas tiverem, e principalmente se tiverem uma mente aberta 

para serem autocríticos, eu diria que ajuda.” (caso 4) 

 

4.1.8 Política de Promoção Interna 

 

Todos os gestores entrevistados afirmam que as suas empresas apostam muito na 

formação dos seus quadros e como consequência possuem, também, políticas de promoção 

interna. Estas estratégias permitem valorizar internamente os seus trabalhadores, maximizando 

o seu compromisso e motivação, pois estes sentem que a empresa acredita no seu valor. Estas 

empresas tentam sempre abrir e suprir as vagas internamente e só depois vão ao mercado para 

satisfazer eventuais necessidades. 

 

Nós temos aqui uma ferramenta que é o recrutamento interno.” “Tentamos dar a 

oportunidade sempre que possível, internamente, às pessoas.” (caso 1) 

 

Valorizamos muito mais quem temos cá dentro.” “Primeiro olhamos quem temos cá 

dentro e se não tivermos é que vamos buscar fora.” (caso 2) 

 

 “Quando abre uma posição internamente, ela é posta à disposição dos candidatos 

internos. O propósito é que tenhamos, cada vez, mais carreiras que nos permitam auto 

abastecermo-nos de posições.” (caso 3) 

 

“Tentamos. O histórico é esse, mas não quer dizer que corra sempre bem. Mas 

apostamos muito nos próprios.” “(…) existe essa preocupação, valorizar os internos e existe 

a preocupação de captar as pessoas com mais habilidades”. (caso 4) 

 

4.1.9 Participação / Autonomia dos trabalhadores 

 

Nesta categoria verifica-se que as subsidiárias demonstraram uma clara abertura para 

que os seus trabalhadores manifestem as suas opiniões e sugestões sobre o seu trabalho e a 

empresa. As empresas incentivam os seus trabalhadores a darem sugestões que tragam 

proveitos para a empresa (ex.: melhoria dos processos, aumento de produtividade, redução de 
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desperdício, segurança, eficiência, etc…). Existe uma clara tentativa de premiar as melhores 

propostas com um prémio monetário ou simbólico. 

 

“Um dos incentivos (…) é eles poderem manifestar através das propostas de 

melhoria, que nós também incentivamos e premiamos, que eles proponham melhorias quer 

para os seus postos de trabalho, quer para produtos, o que quer que seja.”” Qualquer pessoa 

pode fazê-lo de uma forma autónoma, não tem que pedir ao chefe autorização nem nada.” 

(caso 2) 

 

“Nós temos os nossos grandes processos definidos corporativamente para todas as 

empresas. Mas admitem todas uma abordagem local.” “(…) há essa autonomia dentro de um 

propósito de standardização, que é cada vez maior, é certo, mas não nos repugna ter de 

standardizar localmente.” (caso 3) 

 

“(…) nós temos o processo de melhoria contínua já há muitos anos instalado. Ou seja, 

as pessoas fazem sugestões e dentro do possível tentamos premiar essas sugestões”. “(…) 

avaliamos as melhorias e o resultado que deram.” “(…) onde achamos que houve 

efetivamente uma redução do desperdício ou um aumento de produtividade, nós atribuímos 

prémios. E o prémio é sempre muito simbólico.” (caso 4) 

 

Numa das subsidiárias entrevistadas a participação dos trabalhadores não é tão evidente, 

mas o entrevistado deixou claro que deseja a existência de mais autonomia e responsabilidade. 

 

“(…) há autonomia para se o trabalhador vir algo estragado ou danificado, apesar de 

não ser da área dele, deve estar sensibilizado para levantar a mão e chamar quem de direito 

e não deixar passar.” “Agora, funções de indiretos, (…) eu gostava é que tivessem mais 

autonomia e mais responsabilidade.” (caso 1) 
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4.1.10 Flexibilidade de Horários 

 

Devido ao facto de todos os casos observados serem maioritariamente unidades de 

produção, as cargas horárias dos trabalhadores ligados à produção estão organizadas por turnos, 

obviamente inflexíveis. A área de staff dessas mesmas empresas parece gozar de flexibilidade 

horária. Existe, no entanto, um cuidado com o cumprimento de horários tentando manter um 

bom equilíbrio com a vida familiar. 

 

“Rígido na área de produção, flexível na área administrativa, flexível na área dos 

quadros superiores. Como deve calcular, mesmo os quadros superiores ligados à produção 

não têm isenção de horário.” “Mas a nossa política é que não haja trabalho suplementar. 

Queremos efetivamente que as pessoas produzam das 8h às 17h, vão para a sua casa e a sua 

família e que no dia seguinte apareça no trabalho.” (caso 2) 

 

“Temos setores onde é 24h, cinco dias por semana, mas a maior parte trabalha num 

turno. Temos áreas que trabalham 2 ou 3 turnos.” “(…) normalmente é para cumprir os 

horários, e nós antecipamos quando vemos que precisamos de horas extras.” (caso 4) 

 

“(flexibilidade) Existe para toda a parte do staff.“ “(produção) Trabalha por turnos. 

Temos três turnos. E em certas áreas (…) trabalhamos em laboração contínua.” (caso 3) 

 

4.1.11 Procedimentos de Reclamação 

 

Todas as subsidiárias reconheceram a existência de algumas dificuldades na gestão 

destes problemas quando eles aparecem, no entanto, todos eles parecem atentos e delineiam 

estratégias para que os seus trabalhadores possam resolver os problemas que surgem. As 

empresas possuem ferramentas para o trabalhador se fazer ouvir (plataformas de internet, caixa 

de sugestões, etc…) e os gestores procuram que nos contactos que têm com os trabalhadores, 

no dia-dia ou em reuniões agendadas, como a reunião de avaliação, os trabalhadores abordem 

os problemas que possam existir.  
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“Nós temos um fórum (…) onde as pessoas podem manifestar, sem ser reconhecidos, 

situações que possam colocar de alguma forma a empresa em risco.” “A parte da avaliação 

toca nesse ponto. Aquilo que nós queremos é o contacto direto entre o responsável e o 

colaborador. É (…) nessa reunião que, pelo menos uma vez por ano, eles possam falar 

sozinhos e tranquilos num lugar onde ninguém os perturbe.” “E é regra, é o chefe convoca e 

marca uma hora com o funcionário, vai para uma sala, com uma água e com um café, e onde 

vão falar desses problemas.” (caso 2) 

 

“A própria liderança, o sistema de sugestões, o sistema self-service de IT tem uma 

parte que ele pode fazer recomendações, tem acesso direto aos RH, tem o Jornal da 

empresa.” “(sobre o confronto) (…) o trabalhador português tem muita confiança com o 

departamento e como tem ainda alguma dificuldade no uso dos meios informáticos, prefere o 

contacto direto. Então batem aqui à porta e reportam o problema.” “(comunicação) É usual 

e incentivada. O que por vezes não é muito ciente. É uma oralização pouco analisada. Por 

isso é que às vezes o problema recorre e recorre e depois o nível seguinte é mesmo os RH.” 

(caso 3) 

 

“Quando surgem coisas desagradáveis o que eu espero é que as pessoas falem, que se 

manifestem para poder analisar e dar um feedback.” “Na produção, ando eu por lá, eu não 

sou nenhum monstro, as pessoas podem falar comigo se alguma coisa não está bem. Acredito 

que nem sempre tenham a coragem, mas as coisas vêm ao de cima. Nós temos uma caixa de 

sugestões e se surge alguma coisa nós analisamos e agimos.” (caso 4) 

 

4.1.12 Compromisso dos Trabalhadores 

 

Foram várias as razões que os entrevistados enumeraram que fomentam o compromisso 

dos trabalhadores para com a empresa e todos eles assentam em dois vetores importantes: o 

papel social da empresa e a relação cuidada com os seus trabalhadores. O cumprimento integral 

das obrigações, por parte das empresas, ajuda a elevar a boa reputação da mesma no meio 

envolvente. A boa reputação aliada aos valores muito baixos de rotatividade dão um sinal 

importante de segurança ao trabalhador. Foi também referido a preocupação permanente em 

fazer desenvolver os trabalhadores e a tentativa de envolvimento das suas famílias. 
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“(…) nós temos a pessoa que começou com a empresa, em Portugal, ainda a 

trabalhar connosco. (…) Vai fazer 60 anos de casa. É dos primeiros a chegar e dos últimos a 

sair. (…) ele só vai embora quando ele quiser. Só para perceber o enquadramento… Como 

também é importante para nós a manutenção dos postos de trabalhos destas pessoas, até por 

uma questão de filosofia. Passagem de conhecimento, de alturas muito complicadas que 

passaram… Tudo isto para nós é muito importante.” “(…) eu sei que esta empresa nunca 

faltou um cêntimo aos colaboradores, assim como o cumprimento das obrigações fiscais e 

por aí fora. É só assim que a empresa sabe estar. Temos também as condições de trabalho, o 

fardamento, cantina, balneários, etc... Tudo isto leva a que haja bom ambiente e que seja 

uma forma motivacional de as pessoas gostarem de vir trabalhar para a empresa.” (caso 2) 

 

“(…)  nós somos um empregador de excelência. Nós somos uma empresa muito 

reputada e que tem um comportamento, como empregador, muito adulto e muito forte.” 

“Quer dizer que nós desenvolvemos muitas pessoas.” (caso 3) 

 

“Tivemos sempre uma grande atividade da parte recreativa. Tudo ajuda a sermos 

mais unidos, mais coesos, eu considero um grande benefício.” “É um grupo que organiza a 

festa de verão, fazemos aí uma churrascada com parque para os miúdos, um jantar de natal 

ou um passeio de natal ou festa para as crianças de natal, as prendas de natal, o magusto, 

uma noite de fados, jogos desportivos.” “E eu gosto que as pessoas participem no processo 

criativo.” “Fazemos inquérito de satisfação anual aos colaboradores. É um dos indicadores. 

“(…) temos inquérito de satisfação das pessoas, anualmente ou bianualmente, mas faz parte 

do nosso sistema de gestão da qualidade, é uma das coisas que é exigido, e temos daí 

feedback.” (caso 4) 

 

4.1.13 Autonomia Sede – Subsidiária  

 

As subsidiárias entrevistadas têm bastante autonomia no seu dia-dia, existindo, no 

entanto, certos mecanismos de controlo implementados (como referido na próxima categoria). 

Os objetivos gerais da subsidiária são comunicados pela sede e são abertos a alguma 

negociação. A gestão destes objetivos pela estrutura é da inteira responsabilidade da subsidiária. 
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As subsidiárias têm autonomia para gerir o seu orçamento, os seus planos de formação, a 

avaliação de desempenho e para adaptar (quando necessário) os processos. Uma das 

subsidiárias não tem autonomia no orçamento, o que pode ser justificado por ser uma aquisição 

recente da multinacional. De referir que uma das subsidiárias é também autónoma no que diz 

respeito às auditorias. 

 

“Em termos de RH não há ligação nenhuma com a sede.” “Nós temos um budget, em 

termos de limitação de contratações e só se ultrapassarmos é que temos que justificar, tudo o 

resto e mesmo reorganizações e mudanças internas é da nossa responsabilidade.” 

”(Negociação do objetivo) Existe sim, entre o diretor geral e os CEOs” “Temos um 

orçamento (remuneração), e é a Alemanha que diz se temos um aumento ou não e em que 

percentagem.” (caso 1) 

 

“(…) a lógica de negócio é que cada delegação é uma empresa autónoma”. 

“(remunerações) É autónoma. (…) Os mínimos é o contrato coletivo de trabalho. O máximo 

quem define é a administração em Portugal. A Alemanha não tem qualquer voto nesse 

sentido.” (caso 2) 

 

“Há programas formativos que são definidos centralmente, mas são exceções à regra. 

Nós fazemos a nossa formação à medida da nossa necessidade.”” Há uma autonomia 

absoluta.” “(Avaliação) Total autonomia aqui. (…) é standard para todos os países, mas não 

vai nada para a sede. A gestão é feita cá. Em todos os países é assim.” “O crescimento das 

massas salariais não é definido pela sede. Nós é que sabemos em que medida temos de 

balancear custos, as grandes componentes do custo, designadamente, os salários e temos 

sobre essa perspetiva uma ação de gestão coerente.” “Nós temos autonomia de adaptar 

localmente os processos. Mas os procedimentos tendem a ser, cada vez mais, procedimentos 

globais. Temos é autonomia para nos adaptar.” “Uma das intenções é adaptarmo-nos à 

cultura portuguesa e os outros países às culturas locais. Sem perdermos a nossa matriz 

alemã, fazer essa adaptação.” (caso 3) 

 

“(…) a ter um sistema de auditorias internas que é feito por nós.”” Somos totalmente 

autónomos.” (caso 4) 
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4.1.14 Mecanismos de Controlo da Sede 

 

Os mecanismos de controlo começam na comunicação diária existente entre a 

subsidiária e a sede da empresa. Esta comunicação diária é informal, assumindo contornos 

formais através de reuniões de “pontos de situação”, feitos a vários níveis, podendo existir 

reuniões periódicas presenciais. Existem também sistemas de auditoria interna (elaboradas pela 

subsidiária) e externas (elaboradas pela sede, outras subsidiárias, clientes e normas de 

qualidade). 

 

“Essa auditoria vai desde dos RH à financeira, à produção, passou por várias áreas. 

Não há uma periocidade fixa.” “Temos reuniões todas as segundas feiras, com a sede, para 

reportar indicadores.” “Apesar de falarmos com eles diariamente, (…) fazemos ponto de 

situação semanalmente.” “Fazem uma conference call.” (caso 1) 

 

“A administração, em Portugal, diariamente está em contacto com a administração 

na Alemanha.” “Há reuniões de projeto, através de videoconferência que se faz em Portugal 

e na Alemanha. Há essas primeiras reuniões, depois, acima de tudo, há as reuniões 

intercalares e intermédias, entre chefias, Portugal e Alemanha.” “(…) em termos do fecho do 

ano fiscal e em termos do grupo, há um painel de auditores da própria sede que vem cá para 

fechar o ano contabilístico.” (caso 2) 

 

“Temos auditorias internas que são feitas por meios internos e temos auditorias 

internas no grupo. Por exemplo a Polónia audita Portugal, Portugal audita Irlanda, nas 

diversas áreas de funcionamento.” “Controlar não é tanto a perspetiva. É na perspetiva de 

desenvolver.” “Nas operações temos reuniões standard (…) que se realizam sempre no 

mesmo período, na mesma calendarização, com o mesmo tempo de duração, com os mesmos 

documentos de apoio.” (caso 3) 

 

“Teoricamente, o que a gestão do topo vê é a demonstração de resultados.” 

“Obviamente, nós quando achamos que faz sentido pedimos também a auditoria da casa 

mãe.” (caso 4) 
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4.1.15 Comunicação Sede – Subsidiária 

 

Este ponto foi abordado de forma diferente por parte dos entrevistados. Num dos casos 

(caso 2) foi referido que existe um problema de comunicação devido à resistência à mudança 

da parte alemã, no sentido em que é difícil para a parte alemã aceitar um erro ou mudanças por 

parte da subsidiária. Noutro caso (caso 3), foi referida a existência de problemas de 

comunicação, mas como um sintoma de um outro problema originado pela harmonização de 

processos a nível global. É um grupo muito extenso, com um número grande de fábricas e 

subsidiárias, em vários continentes, com várias culturas e formas de trabalhar e os problemas 

de comunicação aparecem na tentativa de globalizar os processos e torna-los standard. Foi 

notório, ao longo da entrevista de outro caso (caso 4), que o facto do entrevistado ser luso-

alemão e ser o responsável pela comunicação entre a subsidiária e a sede, proporciona uma 

comunicação sem qualquer problema a registar, tendo sido referido pelo entrevistado que é fácil 

para ele criar laços de confiança e intimidade com os trabalhadores alemães. 

 

“Existe, como é óbvio. Eles têm, muitas vezes aquele afinco de “só eles é que sabem”. 

Às vezes é difícil mostrar o contrário, exatamente por a cultura ser diferente.” “Porque ao 

contrário daquilo que a muitas pessoas possa parecer, na minha modesta opinião, eles são 

muito mais resistentes à mudança do que nós.” (caso 2) 

 

“Nós vivemos problemas de comunicação complexos por causa da harmonização 

destes processos a nível global.” (caso 3) 

  

4.1.16 Organigrama da Empresa 

 

Como as subsidiárias entrevistadas são unidades de produção, todas elas possuem 

poucos níveis de hierarquias, tendo consequentemente, um organigrama horizontal, muito bem 

estruturado. 

 

”(…) empresa achatada no seu organigrama” (caso 2) 
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“O organigrama é composto de uma Administração, tem dois Administradores, um 

para a área industrial outro para a área financeira, RH, etc… Depois está dividido por 

direções. Na área financeira, direção de controlo e gestão, direção de RH, direção de 

compras. Tem uma área, que não é direção, de contabilidade. Na área industrial tem as 

grandes áreas (…) produção, qualidade, logística, vendas e desenvolvimento técnico.” 

“Depois abaixo, porque é uma estrutura fundamentalmente de produção, é uma estrutura 

muito curta. Por exemplo, na produção (…) tem o Responsável da área de produção, das 

duas grandes áreas da produção. (…) Depois tem o responsável de área e tem os 

supervisores e tem os Team Leaders que são os líderes das equipas operacionais e que fazem 

parte e trabalham com elas.” (caso 3) 

 

“(…) na nossa estrutura horizontal e nós não funcionamos com muitas hierarquias. 

(…) Eu diria que sou o chefe de equipa da direção, que são 5 pessoas. E depois esses, por sua 

vez, têm uma equipa que é logo os encarregados e chefes de equipa, que por sua vez, são os 

chefes de equipa de toda a parte produtiva. Ou seja, são três níveis. Sendo nós uma unidade 

de produção e não tendo contacto com os clientes (os clientes roubam sempre muito tempo, a 

prospeção de mercado rouba muito tempo), na minha função acabo sendo muito presente. O 

meu cliente principal é a minha casa-mãe.” (caso 4) 

 

4.1.17 Outras categorias 

 

Estas categorias não foram definidas anteriormente, mas os investigadores consideram-

nas relevantes para a investigação. Dentro desta categoria vamos abordar a "capacidade de 

improviso”, que foi abordado em duas entrevistas e o “ambiente organizacional”, que nasce da 

observação in loco do entrevistador, cruzando as suas notas com a informação disponibilizada 

na entrevista. 

 

4.1.17.1 Capacidade de Improviso 

 

Esta categoria foi abordada no caso de estudo 1 e 3. No estudo de caso 1, o entrevistado 

referiu que o improviso é uma característica inata do português, mas que apesar da sua boa 

intenção, por vezes acabam piorando a situação. O entrevistado do caso de estudo 3 vai mais 
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longe e refere que é possível aliar essa capacidade de improviso com a disciplina alemã e 

consequentemente melhorar processos aumentando a eficiência. 

 

“É típico do português. Mas tentam mesmo ajudar com boa intenção, não é para 

prejudicar. Mas, às vezes, fazem pior.” (caso 1) 

 

“(…) a imagem de Portugal ainda está muito associada a essa 

adaptabilidade/capacidade de improviso.” ”(…) nós temos sistemas transnacionais, que vão 

começando a ser cada mais eficientes, de globalização de processos e transferência global de 

processos.” “Essa capacidade de partilhar a disciplina alemã com o improviso português é o 

que caracteriza os portugueses. Realmente, é um facto. E nós fazemos isso em Portugal. Nós 

comportamo-nos dessa maneira. Nós recebemos qualquer coisa, normalmente invertemos o 

processo, ou seja, dizemos assim: isto não está bem! Ainda não aplicamos, mas já dizemos 

que devia ser feito assim e assim… E os alemães dizem-nos: faz favor de aplicar o processo. 

Nós aplicamos o processo. E quando aplicamos o processo fazemos as nossas adaptações. 

Mais tarde os alemães vêm cá e dizem assim: então é assim que se monta um processo? É 

assim. Bem montado! Pegam nessas ideias e transferem. Os processos são muitas vezes 

conduzidos desta maneira. Não são assim tão lineares.” (caso 3) 

 

4.1.17.2 Ambiente organizacional 

 

Esta categoria nasce do cruzamento das notas retiradas pelo entrevistador, in loco, com 

a informação disponível nas entrevistas. O ambiente organizacional vivido nas subsidiárias 

estudadas é muito profissional, com diferenças hierárquicas esbatidas, comunicação direta 

incentivada e grande preocupação com o equilíbrio entre a qualidade do produto final, a 

consecução dos objetivos e bem-estar dos trabalhadores. Em todos os casos são conciliados 

níveis elevados de produtividade com níveis baixos de rotatividade. Num dos casos é notório e 

salientado o sentimento de hierarquia vigente na empresa, condicionando a comunicação entre 

a linha de produção e direção. De referir que um dos casos observados não tem grandes 

estruturas formais de controlo, mas existem estruturas informais bem vincadas.  

 

Notas Caso 1: ambiente altamente hierarquizado, condicionando a comunicação 

entre a linha de produção e a direção. 
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“As pessoas aqui, ainda historicamente têm medo de falar.” (caso 1) 

 

Notas Caso 2: entrevista interrompida, onde o entrevistado apresenta ao 

entrevistador um dos administradores da empresa, de origem alemã, veio em 72 para 

Portugal da Alemanha, e ainda está no ativo, com mais de 50 anos de casa. O à-vontade 

evidenciado pela troca de gabinetes, com um dos administradores, é sinal da real baixa 

distância hierárquica vivida na empresa. 

 

 (sobre a comunicação na empresa) “Logo, direta! Aliás, o chefe está sempre 

direto. E se o chefe não estiver e se não resolver, eu de certeza que tenho aqui o funcionário 

na porta a dizer-me alguma coisa.” (caso 2) 

 

Notas Caso 3: Ambiente muito profissional, com comunicação direta incentivada e 

elevado grau de autonomia. 

 

Notas Caso 4: Ambiente descontraído, mas muito profissional. O Diretor-Geral 

demonstra uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, a circulação do 

conhecimento e uma grande preocupação em manter uma relação transparente e de 

confiança mútua com a sede. Existe um grande orgulho na autonomia em relação à sede. Não 

há grandes estruturas formais, mas sente-se que existem estruturas informais vincadas. 

 

Finalizada a apresentação dos resultados da primeira fase de análise do conteúdo das 

entrevistas, iremos proceder, de seguida, a uma síntese desses mesmos resultados. 

 

4.2 Síntese e Discussão dos Resultados da Primeira Fase de Análise 

 

Existem nas multinacionais analisadas duas vias de recrutamento e seleção, a externa, 

muitas vezes através de empresas de trabalho temporário, e a interna, com a divulgação, dentro 

de portas, de novas vagas, o que permite a manutenção do núcleo familiar e a valorização das 

pessoas da empresa, como foi comprovado pelas políticas de promoção interna. Para Brown, 

Forde, Spencer e Charlwood (2008), a satisfação com as remunerações é maior em contextos 
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de trabalho que promovam os seus colaboradores internos. Verificou-se ainda no nosso estudo, 

que mais do que avaliar as competências técnicas, é importante para estas empresas a validação 

do comportamento dos novos trabalhadores. Esta forma de fazer vai ao encontro às conclusões 

de Goleman (1998) e mais tarde corroboradas por Heckman e Kautz (2012), que afirmam que 

estas competências contribuem e aumentam a probabilidade de sucesso das carreiras individuais 

e das organizações. Goleman (1998), no seu trabalho seminal, vai mesmo mais longe ao apontar 

que as competências relacionais (ou emo-relacionais, nas palavras do autor) pesariam 70% na 

eficácia, enquanto que as competências cognitivas e motoras pesariam apenas cerca de 30%. 

Os sistemas de avaliação de desempenho estão em sintonia com os objetivos 

estabelecidos na empresa, perspetiva também defendida por Câmara (2005), são individuais, 

globais (vertente quantitativa e qualitativa) e sempre numa perspetiva de desenvolvimento, 

existindo reuniões intermédias de forma a corrigir trajetórias. Segundo, Gruman e Saks (2011) 

para que os colaboradores se sintam confortáveis a expressar o que sentem, eles devem confiar 

que a organização e os seus gestores os tratam de forma justa, aumentando, dessa forma, o seu 

envolvimento com a organização. 

Os objetivos individuais, tanto da área de staff como da área de produção, derivam dos 

objetivos gerais negociados entre a subsidiária e a sede, numa lógica de empresa – departamento 

– indivíduo. Neste particular, Drucker (1954), grande mentor da Gestão por Objetivos, defendia 

que a negociação dos objetivos entre empregador e empregado era fundamental para que esses 

objetivos fossem atingidos. Apesar de existir uma abertura à negociação dos objetivos para o 

staff, o mesmo não se verificou na produção. 

No que diz respeito ao sistema de remunerações ficou patente a preocupação com a 

manutenção da competitividade da empresa, não impedindo que os vencimentos estejam na 

média ou superiores aos praticados no setor de atividade. De notar que Pfeffer (1998) entende 

que pagar acima da média dos concorrentes, embora contingente aos resultados da empresa, 

seria uma das sete práticas de GRH de alto desempenho que as organizações deveriam adoptar.  

O princípio da meritocracia domina o sistema de incentivos, que se encontra ligado à 

avaliação de desempenho e também aos objetivos individuais e gerais, pressupostos que 

Câmara (2006) entende fazerem parte de um sistema de recompensas eficaz. 

A rotatividade reduzida é considerada pelas empresas estudadas como o principal 

benefício dado aos seus trabalhadores, através da segurança que transmitem, numa altura onde 

o sentimento de segurança do mercado laboral em Portugal tem vindo a diminuir nos últimos 

anos (OCDE, 2016). De notar que existem estudos que sustentam que uma rotatividade elevada 
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tem implicações ao nível dos resultados da empresa (Schuler & Jackson, 1987; Sun, Aryee & 

Law, 2007), por via dos custos que estão associados ao recrutamento e selecção, formação, 

desenvolvimento de competências, e à perda de produtividade, esta pelo menos numa primeira 

fase (Hinkin & Tracey, 2008). Por outro lado, a segurança no trabalho, por via de uma cultura 

nacional marcada por um índice elevado de controlo de incerteza, é muito do agrado dos 

portugueses (Hofstede, 2011).  

Em todas as empresas foi notória uma preocupação com o bem-estar dos seus 

trabalhadores e com o equilíbrio do binómio trabalho – família. Esta preocupação está 

espelhada na flexibilidade horária que as empresas tentam implementar, apesar de em unidades 

de produção que trabalham por turnos, ser impossível uma flexibilização na linha de produção. 

Existe, no entanto, um esforço para não sobrecarregar a carga horária dos trabalhadores. De 

acordo com Lyubmirsky, King e Diener (2005) o bem-estar dos trabalhadores beneficia o seu 

desempenho no mercado de trabalho. A existência da possibilidade de flexibilização do horário 

de trabalho parece ajudar a experienciar um maior enriquecimento do trabalho, o que está 

associado a uma maior satisfação no trabalho e menores intenções de mudança (McNall, 

Masuda & Nicklin, 2009), comprovada pelos baixos valores de rotatividade das subsidiárias 

estudadas. 

A tónica das práticas da política de formação e desenvolvimento está na capacitação do 

trabalhador, ao nível das soft-skills (conforme vimos anteriormente, na linha do que defende 

Goleman (1998)) e sempre numa lógica de circulação e partilha do conhecimento e experiência. 

Apesar dos planos individualizados, estes estão intimamente relacionados com as necessidades 

da empresa. Esta lógica vai no sentido da criação da organização que aprende, nas palavras de 

Senge (1990). O autor entende que com a constante turbulência dos contextos onde as 

organizações operam, estas terão que se transformar no sentido de melhorarem a sua capacidade 

de aprendizagem. Segundo o autor, as empresas aprendem por via da aprendizagem individual 

dos seus colaboradores; no entanto, a aprendizagem coletiva da organização não é a soma 

individual das aprendizagens, mas sim a capacidade de transformar essa aprendizagem 

individual numa aprendizagem coletiva (ou seja, em todos os níveis da organização). 

O fomento da autonomia dos trabalhadores, aspeto essencial, do ponto de vista de 

Drucker (2000) que determina a produtividade do trabalhador do conhecimento, através do 

incentivo monetário ou simbólico, para que estes opinem sobre o seu trabalho e sugiram 

melhorias, é prática comum nas subsidiárias dos estudos de caso.  
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Dar voz aos trabalhadores é uma preocupação presente e materializada através da 

introdução de vários mecanismos e procedimentos como ferramentas de tecnologia de 

informação, caixa de sugestões, etc…. Impera nestes procedimentos a transparência e o 

incentivo da oralização do problema. No entanto, foi reconhecido pelos gestores entrevistados 

a dificuldade na gestão deste tipo de assunto nas suas empresas. Segundo Hofstede (1984; 

1991), a oralização de um problema é difícil num contexto de elevada distância hierárquica 

como a cultura portuguesa, dificuldade que se acentua quando se comunica de uma forma 

indireta, típico de sociedade coletivista como a portuguesa. 

Nas subsidiárias estudadas, o compromisso dos trabalhadores é alcançado através de um 

conjunto de fatores como a reputação da empresa, a baixa rotatividade, a preocupação com o 

desenvolvimento dos trabalhadores e a preocupação com as suas famílias. A perceção que os 

trabalhadores têm do suporte organizacional (em relação à família) está positivamente 

associada com o compromisso afetivo dos funcionários, fomentado tanto pela relação trabalho-

família como pelas atitudes dos familiares (Wayne, Casper, Matthews & Allen, 2013). Esta 

abordagem de suporte organizacional assume que ao satisfazer as necessidades socio-

emocionais e ao demonstrar a prontidão da organização para premiar o aumento de esforço, os 

funcionários formam crenças gerais sobre o quanto a organização valoriza o seu contributo e se 

preocupa com o seu bem-estar (Rhoades, Eisenberg & Armeli 2001). Ao atender ao coletivismo 

e às necessidades de segurança dos trabalhadores, as subsidiárias estão a ir ao encontro do que 

afirma Bal, Bozkurt & Ertemsir (2014), que as empresas podem aumentar os níveis de 

compromisso organizacional dos seus trabalhadores, utilizando práticas de GRH de acordo com 

as expectativas dos seus funcionários, desenvolvendo nestes, o sentimento que são o recurso 

mais importante da organização. 

É de todo importante recordar que as práticas avaliadas nas subsidiárias se encontram 

formalizadas, havendo procedimentos e processos definidos para a sua execução. Apenas em 

um dos casos esta formalização ainda estava em curso, mas não impedia a utilização e a 

aplicação destas práticas, que segundo Liu et al. (2007) estão relacionadas positivamente com 

o aumento de desempenho e eficácia das organizações. 

No que diz respeito à autonomia de atuação que a subsidiária detém em relação à sede, 

verificou-se que em todos os casos os objetivos da subsidiária, apesar de negociados, eram 

fornecidos pela sede. De resto, as subsidiárias possuem autonomia ao nível orçamental, planos 

de formação, avaliação e alguma margem de manobra para adaptar localmente os processos. 

Ou seja, apesar de darem uma autonomia de ação alargada às respetivas subsidiárias, as sedes 
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têm a palavra final no que ao planeamento geral diz respeito e exercem o controlo através de 

uma comunicação informal diária, comunicação formal calendarizada ciclicamente com vários 

níveis hierárquicos, auditorias internas e externas.  

Observando os resultados da primeira fase de análise verifica-se a abordagem 

geocêntrica (Perlmutter, 1969), onde cada subsidiária trabalha em função de objetivos globais 

e locais, existindo abertura para uma adaptação local das práticas e processos 

institucionalizados na sede da empresa. Esta adaptação é facilitada pela comunicação informal 

constante, servindo a comunicação formal e as auditorias para certificar que o planeamento 

definido está a ser cumprido. 

A existência de dificuldades na comunicação entre a sede e a subsidiária foram algumas 

vezes referidas pelos entrevistados. Nenhum dos casos estava relacionado com as práticas de 

GRH, estavam sim, relacionados com a harmonização dos processos ao nível global que choca 

com a adaptação local necessária, problemática corroborada por Geppert e Williams (2006) que 

mostram que os gestores locais enfrentam um dilema em que precisam tanto de legitimidade 

interna (dentro da própria multinacional), como de legitimidade externa (dentro do contexto 

local). O processo de tomada de decisão e as escolhas estratégicas são influenciadas pela 

abordagem estratégica geral do grupo multinacional, pela posição estratégica e desempenho 

económico da própria subsidiária, e pelo grau de enraizamento institucional da subsidiária no 

contexto do país de acolhimento (Geppert & William, 2006). Estas influências causam, 

naturalmente, algumas dificuldades na comunicação entre partes, que pode ser exponenciada 

com um possível fenómeno de aculturação entre a cultura portuguesa e alemã. 

Durante uma das entrevistas foi reconhecido que a cultura portuguesa está muito 

associada a uma imagem de improvisadores, característica essa que pode ser um elemento 

distintivo no panorama global, pois existe a capacidade de partilhar a disciplina alemã com o 

improviso português. Estes resultados vão ao encontro do que defende Lopes (2010: 21) que 

define a cultura portuguesa como fortemente adaptativa, emergindo como pontos fortes a 

“apetência para o improviso e a criatividade individual em condições contextuais de forte 

ambiguidade”. 

Como consequência de serem unidades de produção, todos os casos de estudo 

apresentaram organigramas horizontais, com poucos níveis hierárquicos. O entrevistador 

registou, durante a sua passagem nas empresas, ambientes organizacionais muito profissionais, 

com hierarquias esbatidas, incentivo da comunicação direta, preocupação com o equilíbrio entre 

a qualidade do produto, a consecução dos objetivos e o bem-estar dos trabalhadores. Esta 
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descrição, como referido no enquadramento teórico, vai ao encontro do ambiente vivido nas 

empresas na Alemanha, o que deixa antever aqui uma influência da sede da multinacional no 

ambiente organizacional da subsidiária. 

Finalizada a síntese dos resultados da primeira fase de análise do conteúdo das 

entrevistas, iremos proceder, de seguida, à segunda fase de análise, com o intuito de perceber a 

influência da cultura alemã e portuguesa na GRH nas subsidiárias em Portugal das 

multinacionais alemãs. 

 

4.3 Resultados – Segunda fase de análise 

 

Nesta fase, usamos a síntese da informação resultante da primeira fase de análise para, 

posteriormente, analisá-la à luz dos indicadores para as categorias culturais enunciadas 

anteriormente. De modo a facilitar a compreensão desta análise apresentamos, de seguida, um 

quadro onde podemos ver as categorias da primeira fase de análise, com a respetiva síntese dos 

resultados já apresentados. À frente de cada item aparece um (ou vários) número que 

corresponde a um indicador das categorias da segunda fase de análise. Este número relaciona, 

na ótica dos investigadores, o item e a categoria cultural a que corresponde o indicador, 

representando a presença da dimensão cultural na respetiva prática GRH. Este método foi 

testado por um elemento alheio à investigação, obtendo os mesmos resultados. 

Categorias Síntese dos resultados da 1ª Fase de Análise 

Indicador 2ª 

Fase de 

Análise 

Recrutamento e 

Seleção 

Preocupação em validar o comportamento; 35; 65 

Divulgação interna mantém o “núcleo familiar”; 35; 36; 37 

Recrutamento interno e externo;  

As unidades de produção procuram o trabalho temporário; 81; 82 

Avaliação de 

Desempenho 

Alinhamento com os objetivos; 60 

Avaliação global (quantitativa e qualitativa); 60; 34 

Existe o cuidado de alinhar a calendarização das reuniões com os 

objetivos de forma a corrigir trajetórias; 
61 

Avaliação individual; 46; 29 

Em um caso existem avaliações mensais para relacionar com os 

incentivos financeiros mensais da produção. 
46; 29; 74 
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Definição de 

Objetivos 

Definição dos objetivos do staff com base nos objetivos da sede 

(negociados); 
81; 84 

Definição dos objetivos da área de produção (s/ negociação); 30; 77 

Lógica da “empresa – departamento – indivíduo”; 84 

Um dos casos não define objetivos para a linha de produção.  

Sistema de 

Remunerações 

Preocupação de manter a empresa competitiva pagando na média do 

sector (um caso paga acima do setor). 
82; 59 

Sistema de 

Incentivos 

Princípio da meritocracia; 45; 26 

Interligação com a avaliação de desempenho; 46; 29 

Interligação com os objetivos individuais e da empresa; 46; 29; 24 

Um dos casos não tem Sistema de Incentivos.  

Sistema de 

Benefícios 

Consideram um benefício a segurança que fornecem como 

empregador (rotatividade muito reduzida); 
66; 87; 38 

Em todos os casos existe uma grande preocupação com o bem-estar 

físico, psicológico e familiar dos trabalhadores. 
66; 87; 53; 38 

Política de 

Formação e 

Desenvolvimento 

Existe planos de formação anual adaptados às necessidades da 

empresa; 
24; 33 

Sempre na lógica do desenvolvimento pessoal do trabalhador; 25 

Foco no desenvolvimento das soft-skills (formação externa);  

Existência de bolsa de formadores internos; 82 

Lógica da circulação e partilha do conhecimento e experiência;  

Um dos casos é certificada como “entidade formadora” (academia 

interna de formação); 
61; 60 

Processos formalizados em todos os casos (um em vias de 

formalizar). 
60 

Política de 

Promoção Interna 

Em todos os casos existe o favorecimento da política de promoção 

interna; 
48 

Existe a política da valorização do produto interno; 48 

As vagas são abertas internamente.  

Autonomia dos 

Trabalhadores 

Incentivo da manifestação de melhorias por parte dos trabalhadores 

que aumentem a produtividade, eficiência, segurança, etc.., ou 

reduzam os desperdícios. 

31; 60 

Premiação das propostas (monetário ou simbólico).  

Flexibilidade 

Horária 

Nenhuma flexibilidade horária na produção (turnos); 63 

Flexibilidade horária no staff; 52 

Elevada preocupação com o cumprimento dos horários e com o 

equilíbrio com a vida familiar. 
52; 59 
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Procedimentos de 

Reclamação 

Ferramentas IT disponíveis, caixa de sugestões, etc… 22 

Incentivo da oralização do problema; 31 

Lógica da transparência na resolução do problema; 22 

Aproveitamento das reuniões de avaliação de desempenho para 

abordar possíveis problemas; 
43 

Todos os casos reconheceram a dificuldade na gestão neste assunto. 41; 77 

Compromisso dos 

Trabalhadores 

Reputação da empresa; 
66; 87; 82; 83; 

38 

Baixa rotatividade; 66; 87; 37; 38 

Comportamento socialmente correto e adulto da empresa; 66; 87; 85; 38 

Preocupação com o desenvolvimento das pessoas; 73; 48; 37 

Preocupação com a família dos trabalhadores. 53; 52 

Autonomia Sede-

Subsidiária 

Objetivos da subsidiária fornecidos pela sede (podem ser 

negociados); 
81; 84; 51 

Apenas um dos casos não tem autonomia no orçamento geral (pode 

ser justificado por ser uma aquisição recente); 
 

Todos têm autonomia para a distribuição do orçamento;  

Planos de formação autónomos da sede;  

A avaliação de desempenho é autónoma da sede;  

Autonomia para adaptar localmente os processos; 86 

Um dos casos é autónomo em relação às auditorias;  

Mecanismos de 

Controlo da Sede 

Comunicação informal diária; 62; 61 

Comunicação formal (ponto de situação), feita a vários níveis, com 

calendarização variável dependendo da empresa (conference call; 

reuniões periódicas presenciais); 

60; 59; 61 

Auditorias internas (subsidiária) e externas (sede ou outras 

subsidiárias e clientes); 
60; 59; 61 

Dificuldades na 

Comunicação 

Sede-Subsidiária 

Resistência à mudança por parte alemã; (1 caso) 65 

Problemas de comunicação como consequência da harmonização dos 

processos a nível global; (1 caso) 
 

Um dos casos não regista qualquer problema de comunicação (pode 

dever-se ao facto de o gestor ser luso-alemão); 
 

Capacidade de 

Improviso 

A imagem de Portugal ainda está associada a essa imagem de 

improvisadores; (caso 3) 
 

Capacidade de partilhar a disciplina alemã com o improviso 

português; (caso 3) 
63; 64 

Organigrama da 

Empresa 

Organigrama horizontal, com poucas hierarquias (consequência de 

serem todos unidades de produção); 
15 
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Ambiente 

Organizacional 

Ambiente organizacional muito profissional, diferenças hierárquicas 

esbatidas, comunicação direta incentivada e grande preocupação com 

o equilíbrio entre a qualidade do produto final, a consecução dos 

objetivos e bem-estar dos trabalhadores; 

15; 17; 18; 21; 

25; 31; 38; 52 

Num dos casos (caso 1) é notório e salientado o sentimento de 

hierarquias vigente na empresa, condicionando a comunicação entre a 

linha de produção e direção. 

9 

Todas conciliam valores elevados de produtividade com níveis muito 

reduzidos de rotatividade; 
38 

Num dos casos (caso 4) não existem grandes estruturas formais, mas 

sente-se que existem estruturas informais vincadas. 
 

  

Quadro 11: Síntese dos resultados da 1ª fase de análise e indicadores da 2ª fase de análise presentes em cada 

categoria. 

 

Analisando os resultados da primeira fase de análise através dos indicadores da segunda 

fase, podemos observar que dimensões culturais estão presentes em cada categoria.  

 

4.3.1 Recrutamento e Seleção 

 

No Recrutamento e Seleção é notória a presença da dimensão “coletivismo”, no que diz 

respeito à preocupação existente na validação do comportamento e na divulgação interna de 

novas oportunidades de trabalho com o intuito de manter o núcleo de pertença. De notar que 

numa sociedade coletivista o processo de recrutamento e a promoção tem sempre em conta o 

grupo de pertença, dá-se a preferência ao recrutamento de familiares e o local de trabalho pode 

transformar-se, no sentido emocional da palavra, num grupo de pertença (Hofstede, 2011). A 

preocupação na validação do comportamento dos novos trabalhadores revela também a 

presença de um “elevado índice de controlo de incerteza”, na medida em que, sociedades com 

este traço cultural sentem repúdio pelos comportamentos e ideias desviantes. A opção da 

empresa em procurar o trabalho temporário com o objetivo de serem flexíveis e ágeis demonstra 

uma “orientação a longo-prazo”, que segundo Hofstede (2011) revela uma perseverança face a 

resultados tardios, tenacidade na consecução de resultados, austeridade e economia de recursos. 
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4.3.2 Avaliação de Desempenho 

 

A Avaliação de Desempenho nas subsidiárias em estudo revelam estar em sintonia com 

os objetivos, existindo também o cuidado de alinhar a calendarização das reuniões de avaliação 

com os objetivos de modo a possibilitar a correção de trajetórias. A avaliação de desempenho 

é global, tendo em conta aspetos quantitativos (produção) e qualitativos (aspetos sociais). Estas 

características revelam a existência de processos formais e informais que controlam o processo 

de trabalho, deixando o menor espaço possível ao acaso, típico de culturas com um “elevado 

índice de controlo da incerteza”. A globalidade dos pressupostos avaliados na avaliação de 

desempenho é uma forma de o trabalhador agir em função dos interesses do grupo, aspeto 

relevante na cultura “coletivista”. No entanto, a avaliação é também caracterizada por ser 

individual e num dos casos de estudo, existem avaliações mensais relacionadas com os 

incentivos financeiros mensais da produção. Isto revela a “masculinidade”, “individualismo” e 

“orientação curto-prazo” pois nas sociedades individualistas pratica-se uma gestão 

individualizada (os incentivos e bónus devem estar relacionados com o desempenho 

individual). Nas culturas masculinas as organizações focam nos resultados e tentam compensá-

los com equidade (o trabalhador é compensado com base nos seus resultados). As avaliações 

mensais relacionadas com os incentivos mensais da produção demonstram que se esperam 

resultados imediatos (Hofstede, 2011). 

 

4.3.3 Definição de Objetivos 

 

A Definição de Objetivos da cúpula da subsidiária é feita com base nos objetivos da 

multinacional e têm alguma abertura negocial, existindo uma lógica de empresa – departamento 

– indivíduo, o que revela uma “orientação longo-prazo” pois existe perseverança face a 

resultados tardios e a vontade de subordinação face a um objetivo superior. É relevante o facto 

de a definição dos objetivos da produção serem sem qualquer tipo de negociação revelando que 

a tarefa prevalece face a qualquer relação pessoal e uma preocupação na conservação da “face” 

e da dignidade. Estes fatores são, segundo Hofstede (1991), característicos de culturas 

“individualistas” e com “orientação curto-prazo”.  
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4.3.4 Sistema de Remunerações 

 

O Sistema de Remunerações está desenhado de modo a manter a subsidiária competitiva 

em relação ao setor e meio envolvente, tendo um nível salarial na média do setor e cumprindo 

os acordos coletivos de trabalho. É possível identificar a existência de numerosas leis, formais 

e informais, que controlam os direitos e obrigações de trabalhadores e empregadores, típico de 

culturas com “índice elevado de controlo da incerteza”. O facto de pagarem na média do setor 

revela a sua “orientação-longo prazo” através de austeridade e da economia de recursos. 

 

4.3.5 Sistema de Incentivos 

 

Ao analisar os resultados da primeira fase de análise percebe-se que o Sistema de 

Incentivos obedece ao princípio da meritocracia e está interligado com a avaliação de 

desempenho e com os objetivos individuais e da empresa. Estas características são comuns em 

sociedades “masculinas”, onde se enfatiza a equidade, a competição entre colegas e o 

desempenho, e a organizações se focam nos resultados e tentam compensá-los com equidade. 

O “individualismo” também está patente nesta categoria pois o trabalho está organizado para 

que o interesse do indivíduo e o da organização coincidam, é praticada uma gestão 

individualizada (bónus e incentivos estão relacionados com o desempenho individual) e a 

promoção baseia-se unicamente nas competências e regras definidas (Hofstede, 1991). 

 

4.3.6 Sistema de Benefícios 

 

As subsidiárias estudadas consideram que a segurança que transmitem como 

empregador, através dos seus baixos níveis de rotatividade, são um grande benefício para os 

trabalhadores, existindo, também, uma preocupação grande com o bem-estar físico, psicológico 

e familiar dos trabalhadores. A motivação pela necessidade de segurança é típica de culturas 

com elevado índice de controlo da incerteza (Hofstede, 2011). A segurança do seu posto de 

trabalho evidenciada através de níveis baixos de rotatividade é comum nas culturas 

“coletivistas” pois a relação entre o trabalhador e empregador é vista numa perspetiva moral, 

onde existem obrigações mútuas (proteção em troca de lealdade) (Hofstede, 1984). É patente 

também a obrigação em honrar os compromissos, consequência de um sentimento de vergonha 
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que favorece o estabelecimento de uma rede de relações através da sensibilidade para os 

contactos sociais, comum nas culturas de “orientação longo-prazo”. A preocupação com a 

qualidade de vida no trabalho e a solidariedade registam-se frequentemente nas culturas 

“femininas” (Hofstede, 1991). 

 

4.3.7 Política de Formação e Desenvolvimento 

 

No que diz respeito à Política de Formação e Desenvolvimento seguida pelas 

subsidiárias em estudo, pode-se afirmar que estas possuem planos de formação anual adaptados 

às necessidades da empresa e sempre na lógica do desenvolvimento pessoal do trabalhador. Em 

culturas “individualistas” o trabalho está organizado de forma a que o interesse do indivíduo e 

o da organização coincidam e o trabalhador é considerado como um indivíduo com as suas 

próprias necessidades (Hofstede, 2011). Por outro lado, se considerarmos que a organização 

pode ser considerada pelo trabalhador como o seu grupo de pertença, então, quando o 

trabalhador atua de acordo com os interesses do grupo, podemos falar de “coletivismo”. A 

existência de bolsas de formadores internos indica-nos a presença de uma “orientação longo-

prazo” na medida em que estas bolsas permitem uma economia de recursos. O “elevado índice 

de controlo da incerteza” também está presente na existência de processos formalizados para a 

formação, sendo uma das subsidiárias certificada como entidade formadora.  

 

4.3.8 Política de Promoção Interna 

 

Em todas as subsidiárias existe o favorecimento da Política de Promoção Interna através 

da valorização do produto interno, abrindo as vagas internamente. Nas culturas “masculinas” é 

comum a crença que humanizar o trabalho consiste em oferecer mais oportunidades de 

reconhecimento, promoção e possibilidade de enfrentar novos desafios (Hofstede, 1991). 

 

4.3.9 Autonomia dos Trabalhadores 

 

Em relação à Autonomia dos Trabalhadores foi referida a existência de incentivos para 

que estes manifestem a sua opinião sobre melhorias na empresa e no seu posto de trabalho, fator 
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comum nas culturas “individualistas”, onde dizer o que se pensa é característico das pessoas 

honestas (Hofstede, 1991). O fato de existirem processos formais para conduzir este processo 

é indicativo da presença de um “elevado índice de controlo da incerteza”. 

 

4.3.10 Flexibilidade Horária 

 

A Flexibilidade Horária tem que ser analisada em duas vertentes: a produção e o staff. 

Na área da produção não existe nenhuma flexibilidade horária, laborando a maioria das vezes, 

por turnos. Este rigor com os horários é comum nas culturas com “elevado índice de controlo 

da incerteza” e quando aliado a um sentimento de distância hierárquica relativamente baixo, 

então, segundo Hofstede (1984; 1991; 2011) existe uma propensão para a precisão e 

pontualidade. Na área de staff os horários são flexíveis. Existe em todas as subsidiárias uma 

preocupação com o cumprimento rígido dos horários, mas também com o equilíbrio com a vida 

familiar dos trabalhadores, típico de culturas com “índice elevado de controlo da incerteza” e 

“femininas”, onde, respetivamente, existem muitas regras que controlam os direitos e 

obrigações de trabalhadores e empregados e onde se trabalha para viver, e não o contrário 

(Hofstede, 2011). 

 

4.3.11 Procedimentos de Reclamação 

 

Os gestores entrevistados reconheceram a dificuldade de gestão dos Procedimentos de 

Reclamação. Existem meios nas subsidiárias estudas para que o trabalhador possa resolver 

algum possível conflito ou problema, fator comum nas culturas com “baixa distância 

hierárquica”, onde existe sempre uma lógica de transparência na resolução do problema. Foi 

referido também o incentivo da oralização do problema que é típico das culturas 

“individualistas”, pois dizer o que se pensa é característico de pessoas honestas. Uma das 

formas encontradas para a resolução dos problemas é o aproveitamento das reuniões de 

avaliação de desempenho para abordar esses mesmos problemas, numa lógica de que os 

conflitos são resolvidos através do confronto, comum nas culturas “masculinas”. As 

dificuldades referidas pelos gestores nesta matéria podem ser justificadas pelo sentimento 

vigente de manter sempre a harmonia formal e evitar os confrontos diretos (Hofstede, 2011), 
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comum nas sociedades “coletivistas” como a portuguesa e onde existe a preocupação em 

conservar a “face”, a dignidade (“orientação curto-prazo”).  

 

4.3.12 Compromisso dos Trabalhadores 

 

As subsidiárias consideram que a reputação da empresa, os níveis baixos de 

rotatividade, o comportamento socialmente correto e adulto da empresa, a preocupação com o 

desenvolvimento das pessoas e a preocupação com a família dos trabalhadores estimulam o 

Compromisso dos Trabalhadores. Existem aqui várias dimensões culturais representadas. A 

“orientação longo-prazo” através da economia de recursos, austeridade, elevada taxa de 

poupança e fundos disponíveis para novos investimentos e a obrigação de honrar os 

compromissos. O “elevado índice de controlo da incerteza” através da motivação pela 

necessidade de segurança. A “feminilidade” quando existe a lógica de trabalha-se para viver e 

acentua-se a igualdade, a solidariedade e a qualidade de vida no trabalho. O “coletivismo” no 

que diz respeito à relação entre o trabalhador e empregador ser vista numa perspetiva moral, 

existindo obrigações mútuas e o local de trabalho poder transformar-se num grupo de pertença 

(Hofstede, 1991). A preocupação com o desenvolvimento das pessoas é comum nas sociedades 

de “baixo índice de controlo da incerteza” onde se motivam pela necessidade de realização, 

sendo também de referir a presença de “masculinidade”, pois humanizar o trabalho consiste em 

oferecer mais oportunidades de reconhecimento, promoção e possibilidade de enfrentar novos 

desafios (Hofstede, 2011). 

 

4.3.13 Autonomia Sede – Subsidiária  

 

Ao nível da Autonomia entre a Subsidiária e a Sede podemos afirmar que a sede fornece 

os objetivos à subsidiária, permitindo a sua negociação. Estes fatos mostram a presença de uma 

“orientação longo-prazo”, pois existe uma perseverança face a resultados tardios, persistência 

e tenacidade na consecução de objetivos e vontade em subordinar-se a si mesmo face a um 

objetivo superior (Hofstede, 1991). A negociação e o compromisso de forma a resolver os 

diferendos aquando da definição do objetivo da subsidiária é um traço comum de uma cultura 

“feminina”. As subsidiárias têm autonomia no orçamento geral, na distribuição do orçamento, 

nos planos de formação, na avaliação de desempenho e também têm autonomia para adaptar 
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localmente os processos. Nas culturas com “orientação longo prazo” é comum a adaptação das 

tradições ao contexto moderno (Hofstede, 2011). 

 

4.3.14 Mecanismos de Controlo 

 

Apesar da autonomia evidente das subsidiárias em relação à sede, existem múltiplos 

Mecanismos de Controlo formais e informais. Existe uma comunicação informal diária. 

Formalmente, existem reuniões de ponto de situação, feitas a vários níveis, com calendarização 

variável dependendo da empresa. As auditorias são também um instrumento importante de 

controlo e desenvolvimento, havendo auditorias internas (aplicadas pela própria subsidiária) e 

externas (aplicadas pela sede, outras subsidiárias e clientes). São comuns as auditorias 

relacionadas com as normas de qualidade e relacionadas ao setor de atividade. Todos estes 

instrumentos são comuns nas culturas de “elevado índice de controlo da incerteza”, pois é 

comum a existência de numerosos regulamentos internos que controlam o processo de trabalho, 

deixa-se o menor espaço possível ao acaso e existe uma necessidade emocional de estar 

constantemente ocupado (Hofstede, 1980; 1984; 2011). 

 

4.3.15 Dificuldades na Comunicação Sede – Subsidiária  

 

No que diz respeito às Dificuldades na Comunicação entre a Sede e a Subsidiária houve 

um caso que referiu a existência de problemas de comunicação devido à resistência à mudança 

da parte alemã. Aqui pode-se verificar um repúdio pelos comportamentos e ideias desviantes, 

segundo Hofstede (1991), característicos de culturas com “elevado índice de controlo da 

incerteza”. Um outro caso referiu os problemas de comunicação como sintoma de um problema 

maior relacionado com a harmonização dos processos a nível global, o que pode indicar a 

“orientação longo-prazo” através da adaptação das tradições ao contexto moderno. 

 

4.3.16 Capacidade de Improviso 

 

A Capacidade de Improviso, que faz famosos os portugueses, foi referido no sentido em 

que a imagem de Portugal ainda está associada a essa imagem. Um dos gestores referiu que a 
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capacidade de partilhar a disciplina alemã (sede) com o improviso português (subsidiária) é o 

que distingue os portugueses. É notória a presença do “elevado indicie de controlo da incerteza” 

pois quando combinado com uma baixa distância hierárquica existe a propensão para a precisão 

e pontualidade (Hofstede, 2011). Por outro lado, existe uma menor propensão para a inovação, 

mas uma maior capacidade de implementação devido à propensão para a precisão e 

pontualidade. 

 

4.3.17 Organigrama da Empresa 

 

Ao nível do Organigrama da Empresa, as subsidiárias evidenciam um organigrama 

horizontal com uma “baixa distância hierárquica”, pois as organizações são bastantes 

descentralizadas, com uma pirâmide hierárquica achatada e contingentes reduzidos de pessoal 

com funções de supervisão. 

 

4.3.18 Ambiente Organizacional 

 

O Ambiente Organizacional vivido nas subsidiárias estudadas é muito profissional, com 

diferenças hierárquicas esbatidas (“baixa distância hierárquica”), incentivo da comunicação 

direta (“individualismo”), equilíbrio entre a qualidade do produto final, a consecução dos 

objetivos e bem-estar dos trabalhadores (“coletivismo”, “individualismo”, “feminilidade”) e 

todos conciliam valores elevados de produtividade com níveis muito reduzidos de rotatividade 

(“coletivismo”) (Hofstede, 2011). É de referir que num dos casos de estudo é notório e 

salientado o sentimento de hierarquias vigente na empresa, condicionando a comunicação entre 

a linha de produção e a direção (“elevada distância hierárquica”). 

 

4.4 Síntese e Discussão dos Resultados da Segunda Fase de Análise 

 

No próximo quadro está representada a síntese da informação retirada da segunda fase 

de análise, onde podemos ver que dimensões culturais estão presentes, em cada categoria 

analisada, e se estas dimensões são, segundo Hofstede (1991), características da cultura 

portuguesa (PT) e/ou alemã (DE). 
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Categorias Dimensões da Cultura Nacional HOFSTEDE PT DE 

Recrutamento e 

Seleção 

 Coletivismo  

 Orientação Longo-Prazo 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

X  

 X 

X X 

Avaliação de 

Desempenho 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 Masculinidade 

 Individualismo 

 Orientação Curto-Prazo (Produção) 

 Coletivismo 

X X 

 X 

 X 

X  

X  

Definição de 

Objetivos 

 Orientação Longo-Prazo 

 Individualismo (Produção) 

 Orientação Curto-Prazo (Produção) 

 X 

 X 

X  

Sistema de 

Remunerações 

 Orientação Longo-Prazo 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 X 

X X 

Sistema de Incentivos 
 Masculinidade 

 Individualismo 

 X 

 X 

Sistema de Benefícios 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 Orientação Longo-Prazo 

 Coletivismo 

 Feminilidade 

X X 

 X 

X  

X  

Política de Formação 

e Desenvolvimento 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 Individualismo 

 Orientação Longo-Prazo 

 Coletivismo 

X X 

 X 

 X 

X  

Política de Promoção 

Interna 
 Masculinidade  X 

Autonomia dos 

Trabalhadores 

 Individualismo 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 X 

X X 

Flexibilidade de 

Horários 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 Feminilidade 

X X 

X  

Procedimentos de 

Reclamação 

 Baixa Distância Hierárquica 

 Individualismo 

 Masculinidade 

 X 

 X 

 X 

Compromisso dos 

Trabalhadores 

 Orientação Longo-Prazo 

 Coletivismo 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 Feminilidade 

 Baixo Índice de Controlo de Incerteza 

 Masculinidade 

 X 

X  

X X 

X  

  

 X 

Autonomia Sede-

Subsidiária 

 Orientação Longo-Prazo 

 Feminilidade 

 X 

X  

Mecanismos de 

Controlo da Sede 
 Elevado Índice de Controlo de Incerteza X X 
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Dificuldades na 

Comunicação Sede-

Subsidiária 

 Elevado Índice de Controlo de Incerteza 

 

 Orientação Longo-Prazo 

X X 

 X 

Capacidade de 

Improviso 
 Elevado Índice de Controlo de Incerteza X X 

Organigrama da 

Empresa 
 Baixa Distância Hierárquica  X 

Ambiente 

Organizacional 

 Baixa Distância Hierárquica 

 Individualismo (comunicação) 

 Coletivismo (proteção em troca de lealdade; nível de 

rotatividade) 

 Feminilidade (bem-estar) 

 Elevada Distância Hierárquica (1 caso) 

 X 

 X 

X  

X  

X  

 

Quadro 12: Dimensões culturais presentes nas categorias da 1ª fase de análise. 

 

O facto de aparecer para uma mesma categoria, duas dimensões culturais opostas, não 

consiste em si, uma incongruência. Como já foi referido, quando se fala em aspetos culturais, 

não pode ser em termos absolutos (Hofstede, 1980; 1984; 1991; 2001), sendo normal que 

apareçam indicadores contrários a sinalizar duas dimensões culturais contrárias, numa mesma 

categoria. O que importa perceber é qual deles parece ser mais constante nessa categoria e por 

isso as dimensões culturais que aparecem relacionadas com as categorias no quadro acima, 

estão organizadas de uma forma decrescente, em termos da sua relevância na respetiva 

categoria. 

No quadro síntese verificamos que a dimensão que mais se observa nas categorias em 

análise é a do elevado controlo da incerteza. Situação expectável, pois é uma dimensão comum 

às duas culturas (Hofstede, 1984), e ambas possuem valores elevados da mesma. Existe nas 

subsidiárias uma tentativa clara para normalizar comportamentos e processos, deixando muito 

pouco ao acaso, e, com isso, melhorar a competitividade e a qualidade. Poder-se-ia dizer que é 

uma influência da conhecida burocracia alemã, mas a verdade é que a cultura portuguesa, nesta 

dimensão, tem valores mais elevados que a cultura alemã, partilhando do mesmo desejo 

emocional por regras e por isso não consideramos que haja uma influência externa no que diz 

respeito a esta dimensão cultural.  

O mesmo não se pode afirmar sobre a presença constante da dimensão orientação longo-

prazo, dimensão marcadamente alemã e que não é partilhada pela cultura portuguesa. Através 

da definição de objetivos às subsidiárias, na sua maioria, objetivos a longo-prazo relativos à 

produção, recursos-humanos, processos e contabilidade, as multinacionais influenciam 
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positivamente com um planeamento a longo-prazo, que serve de fio-condutor às subsidiárias. 

Esta orientação a longo-prazo aparece no Recrutamento e Seleção, na Definição dos Objetivos, 

no Sistema de Remunerações, no Sistema de Benefícios, na Política de Formação e 

Desenvolvimento, no Compromisso dos Trabalhadores e na Autonomia entre a Sede e a 

Subsidiária. 

A forma de interação entre a sede e a subsidiária, através da definição dos objetivos da 

subsidiária e consequentes mecanismos de controlo dos processos, da qualidade e de valores 

como a rotatividade, absentismo, etc…, obriga a um maior planeamento e rigor por parte da 

subsidiária. Esta questão é importante pois uma orientação a longo-prazo apoia a iniciativa 

empresarial. A persistência, a tenacidade na consecução dos objetivos, a procura da harmonia, 

de uma hierarquia estável e a complementaridade de papéis são um ativo essencial para um 

empresário. A austeridade conduz à poupança e à disponibilidade para novos investimentos. O 

sentimento da vergonha favorece o estabelecimento de uma rede de relações através da 

sensibilidade para os contactos sociais e a obrigação de honrar os seus compromissos (Hofstede, 

1991). São estas competências que as subsidiárias adquirem quando influenciadas pela cultura 

alemã, no que diz respeito à orientação a longo-prazo. Adquirem, essencialmente, capacidade 

de planeamento. 

Uma outra característica da cultura alemã, aparece a influenciar consideravelmente o 

ambiente organizacional, o organigrama da empresa e os procedimentos de reclamação: a baixa 

distância hierárquica. A par da orientação de longo-prazo, a baixa distância hierárquica parece 

ser a outra grande influencia da cultura alemã nas subsidiárias portuguesas, o que influencia 

consideravelmente o ambiente organizacional, através de um ambiente mais equitativo, o 

organigrama da empresa, tornando-o mais horizontal e com menos níveis de hierarquia, e os 

procedimentos de reclamação, abrindo espaço e dotando os trabalhadores de ferramentas para 

se fazerem ouvir. 

A dimensão “coletivismo” é também uma das dimensões que mais influencia as práticas 

de GRH. Neste aspeto pode-se afirmar que a influência da cultura alemã é praticamente nula e 

que existe uma forte influência da cultura portuguesa, marcadamente coletivista. Foi possível 

verificar nas entrevistas que as subsidiárias apelam, sempre que possível, ao coletivismo e 

sentido grupal, quase familiar dos seus trabalhadores nas situações de uma forma geral, e mais 

particular no recrutamento de novos elementos. Existe, assim, sempre o cuidado em manter a 

noção de grupo, onde o comportamento assume a sua importância e por isso a sua influência 
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no Recrutamento e Seleção, no Sistema de Benefícios, na Política de Formação e 

Desenvolvimento e no Compromisso dos Trabalhadores. 

A cultura portuguesa é uma cultura feminina e isso também se reflete nas práticas de 

GRH das subsidiárias, onde existe um cuidado com o bem-estar dos trabalhadores, o equilíbrio 

da vida familiar, a responsabilidade social da empresa e com a harmonia e o consenso, 

alcançado através do Sistema de Benefícios, a Flexibilidade de Horários, o Compromisso dos 

Trabalhadores e o Ambiente Organizacional. 

É relevante reconhecer a importância que a dimensão “individualismo” possui nas 

categorias analisadas. Pode parecer uma incongruência pois acabamos de referir que o 

coletivismo é uma das dimensões mais influentes, mas relembramos que foi exposto ao longo 

da apresentação dos resultados que a comunicação direta é incentivada nas subsidiárias. Esta é 

uma característica marcadamente individualista, onde a confrontação é bem aceite e 

incentivada. Neste aspeto parece haver uma clara influência da cultura alemã. Este tipo de 

comunicação só é possível pois o ambiente organizacional vivido nas subsidiárias estudadas 

(exceto no caso 1, que se pode justificar por ser uma aquisição recente e foi referida durante a 

entrevista a intenção de alterar este aspeto) é de relativa baixa distância hierárquica, havendo o 

espaço e a abertura para uma comunicação direta e sincera, típica de culturas individualistas 

(Hofstede, 2011), como a cultura alemã. A cultura portuguesa, marcadamente hierárquica e 

coletivista, produz organizações onde existe pouco ou nenhum espaço para uma comunicação 

direta entre níveis hierárquicos e mesmo entre pares. A implementação de ambientes 

organizacionais menos hierarquizados facilita a comunicação direta (Moura, 2000). 

A dimensão “individualismo” está também presente em outras categorias como a 

Avaliação de Desempenho, a Definição de Objetivos (em relação à produção), o Sistema de 

Incentivos, a Política de Formação e Desenvolvimento, a Autonomia dos Trabalhadores e nos 

Procedimentos de Reclamação.  

A dimensão “masculinidade”, presente na cultura alemã, aparece associada à Avaliação 

de Desempenho, o Sistema de Incentivos, a Política de Promoção Interna e aos Procedimentos 

de Reclamação. O aparecimento desta dimensão, de uma forma recorrente, pode ter uma 

justificação externa. 

A dimensão “orientação curto-prazo” aparece também relacionada com a definição de 

objetivos (em relação à produção), mas existe também a possibilidade de não ser por influência 

da cultura portuguesa, tradicionalmente orientada a curto-prazo. 
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Aqui concluímos que pode não ser uma questão de influência da cultura alemã, em 

relação ao individualismo e à masculinidade, e de uma influência da cultura portuguesa, em 

relação à orientação curto-prazo. Estas dimensões parecem ser introduzidas, não por influência 

da cultura alemã ou portuguesa, mas por uma aplicação rigorosa, sem adaptação cultural, das 

teorias de GRH, todas elas marcadamente anglo-saxónicas (ex.: gestão por objetivos). Estas 

teorias foram criadas e aplicadas com sucesso em países individualistas, masculinos e 

orientados a curto-prazo e depois exportadas para outras culturas como receitas para o sucesso. 

Esta é uma questão pertinente e pode justificar a presença das dimensões “individualismo”, 

“masculinidade” e “orientação curto-prazo” em algumas práticas de recursos humanos utlizadas 

nas subsidiárias das empresas alemãs em Portugal. É importante, no entanto, referir que gerir a 

produção com base numa orientação de curto-prazo pode ser positivo quando estamos a falar 

da gestão da cultura portuguesa, desde que a componente de longo-prazo (planeamento) se 

mantenha na cúpula da empresa, como se verifica nas subsidiárias estudadas. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mote para a elaboração deste trabalho foi dado pela curiosidade em saber como é que 

a Alemanha, considerada em termos económicos como a grande locomotiva da Europa, é capaz 

de criar coletivos de trabalho em Portugal, país que está ao nível do desenvolvimento 

empresarial nos antípodas da referida locomotiva, capazes de serem competitivos em todo o 

mundo. 

Para responder a esta inquietação, buscámos perceber as influências culturais nas 

práticas de GRH nas subsidiárias portuguesas das empresas multinacionais alemãs. 

Assim, tentámos analisar, a partir das práticas de GRH que a literatura aponta como 

sendo as responsáveis pelo elevado desempenho das organizações, se as práticas de GRH nas 

subsidiárias alemãs em Portugal refletiam apenas a cultura portuguesa (lógica submissa), se 

refletiam apenas a cultura alemã (cultura impositiva) ou se refletiam um blend cultural (lógica 

adaptativa). 

Da análise de resultados emerge que as empresas alemãs, tendencialmente, apresentam 

um determinado padrão de comportamento, ou seja, os resultados sugerem que existe uma 

forma de gerir idêntica por parte das empresas alemãs em Portugal. 

Das dimensões estudadas, o nosso estudo mostra que as empresas alemãs não abdicam 

de duas das suas dimensões culturais: a baixa distância hierárquica e a orientação de longo 

prazo. 

A elevada distância hierárquica, própria da cultura portuguesa, tem sido apontada como 

uma das maiores fragilidades que se encontram nas nossas organizações (Lopes,2012), e que 

podem explicar, pelo menos em parte, a forma como os portugueses “aceitam” as grandes 

desigualdades socias que têm vindo a ser observadas, como sugere o facto de, dentro de 34 

países analisados pela OCDE, Portugal ser o 9º mais desigual (OCDE, 2016). 

Esta preocupação com as implicações da nossa elevada distância hierárquica no mundo 

empresarial, já tinha sido uma das principais conclusões de um estudo feito por Moura (2000), 

junto de 63 empresas de média e grande dimensão, e onde o autor se propunha analisar a relação 

entre o sistema de recursos humanos, o desempenho económico-financeiro e a produtividade. 

Segundo o autor, “o estudo mostra que a gestão de recursos humanos se faz sobretudo a partir 

da valorização de algumas práticas que não põem em causa os fundamentos organizacionais 

das empresas e sobretudo a segmentação organizacional, isto é, chefes para um lado, 
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empregados para o outro, que indiciada a partir dos baixos níveis de participação ou 

envolvimento existentes, se revela como uma das mais fortes evidências resultantes desta 

pesquisa” (Moura, 2000: 227). 

As empresas alemãs, ao criarem um clima, através das práticas de GRH, que promovem 

a aproximação entre chefias e os colaboradores da base hierárquica (cultura de baixa distância 

hierárquica), criam um coletivo que esbate, paulatinamente, a dita segmentação organizacional. 

Relativamente à dimensão orientação para o curto/longo prazo, as empresas alemãs não 

abdicam da sua orientação para o longo prazo, contrária, portanto, à orientação de curto prazo, 

característica da nossa cultura. Esta orientação, visível, nomeadamente ao nível do planeamento 

e da criação de regras que permitam manter uma normalidade no tempo em termos de 

funcionamento da organização, parece que resolve uma das pechas que tem sido apontada às 

nossas empresas, nomeadamente o de ser feita uma gestão de tipo casuístico e sem uma visão 

estratégica de longo prazo (Lopes, 2012). 

Para a dimensão feminilidade/masculinidade, parece haver uma influência mínima da 

cultura alemã nas práticas de GRH nas subsidiárias portuguesas, já que estas apontam no 

sentido de uma prevalência da dimensão feminilidade que é característica da cultura portuguesa. 

As subsidiárias nutrem preocupação ao nível da responsabilidade social das empresas, 

em particular através das obrigações da empresa para com os seus colaboradores. Existe 

também um cuidado na gestão da reconhecida criatividade dos colaboradores portugueses. Há 

a perceção, por parte das empresas alemãs, de que a criatividade portuguesa, génese da cultura 

do improviso, que emerge da dimensão feminilidade (Lopes, 2012), deve ser gerida no sentido 

de se traduzir numa mais-valia para a empresa. Esta gestão passa pelo devido enquadramento, 

por via da dimensão orientação de longo prazo e da dimensão distância hierárquica, ou seja, é 

dada voz aos colaboradores no sentido da sua participação nas soluções da empresa, mas 

sustentado numa lógica empresarial baseada em critérios definidos, como que planeada, e que 

evite o célebre “desenrascanço” português. Esta constatação não surpreende, não fossem os 

alemães, mesmo com uma cultura de tipo masculina, um dos líderes da inovação no espaço 

europeu (UE, 2015) 

Relativamente à dimensão coletivismo/individualismo, o nosso estudo mostra que as 

práticas de GRH refletem ambas as culturas (cultura alemã individualista e a cultura portuguesa 

coletivista). As subsidiárias atendem a esta dimensão coletivista na manutenção dos núcleos de 

pertença (Hofstede, 2011), proporcionados, por um lado, pela primazia que é dada, no momento 
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de recrutamento, de conhecidos ou mesmo familiares dos colaboradores que já se encontram na 

empresa e ainda pela preferência pelas promoções internas. 

É curioso observar que a cultura nacional sendo coletivista, ou seja, com ótimas 

características para o trabalho em equipa, não tem vindo a refletir nas suas práticas essa 

vantagem, tal como sustenta Lopes (2010), facto que tem vindo a ser constatado em estudos 

recentes.  

A partir dos dados do Inquérito Europeu às Condições de Trabalho (European Working 

Conditions Survey), de 2010, Barroso (2016) mostra que os trabalhadores portugueses são um 

dos quatro países onde mais trabalhadores afirmam ter bons amigos, à volta de 85% dos 

inquiridos. Por outro lado, e embora em 14 dos 34 países da amostra os níveis de apoio por 

parte dos colegas sejam superiores aos níveis de amizade no trabalho, nos restantes 10, nos 

quais se inclui Portugal, contextos de trabalho amigáveis não implicam necessariamente mais 

suporte social (em 78% dos casos). Relativamente ao apoio que as chefias dão aos seus 

colaboradores, só cerca de 64% dos respondentes portugueses dá uma resposta afirmativa. De 

notar ainda que, em termos genéricos, Portugal, conjuntamente com a Turquia, Grécia, e 

Albânia, são os países europeus onde menos se trabalha em equipa e onde os valores desta 

forma de organizar o trabalho não chegam aos 50%. 

A partir destes dados, torna-se mais fácil perceber que esta é uma dimensão que faz 

sentido ser cuidadosamente gerida. Assim, parece que as subsidiárias alemãs reconhecem a 

grande capacidade dos colaboradores portugueses para trabalhar em equipa. Nesse sentido, ao 

diminuírem a distância hierárquica, proporcionam as condições para a utilização de uma 

comunicação direta, devido a uma maior proximidade entre as chefias e os seus colaboradores. 

No entanto, se os alemães potenciam a nossa cultura coletivista a este nível, também é 

verdade que foi observado em algumas práticas de GRH como Avaliação de Desempenho e 

Sistema de Incentivos e ainda na Definição de Objetivos, a cultura individualista alemã.  

No seguimento destes resultados, podemos levantar a hipótese de que o que faz a 

diferença para o sucesso empresarial não será a forma mais individualista ou coletivista das 

práticas de GRH referidas, mas sim a baixa distância hierárquica, com o aproximar das chefias 

e os chefiados. Existe, ainda, a hipótese de a presença da dimensão individualismo e 

masculinidade serem uma influência de práticas globais anglo-saxónicas, provenientes de 

cultura marcadamente individualistas e masculinas.  
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O nosso estudo mostra que nas práticas de GRH a presença da dimensão controlo da 

incerteza é recorrente, o que não surpreende, dado que, de acordo com Hofstede (2011), ela está 

presente nas duas culturas.  

Assim, as práticas são enquadradas por uma cultura de regras, que parece ser do agrado 

dos colaboradores portugueses. Existe, no entanto, uma pequena diferença na forma como as 

regras são definidas, dada a matriz cultural nacional e alemã, nomeadamente a dimensão 

distância hierárquica. Se numa cultura como a portuguesa, cuja distância hierárquica é elevada, 

as regras acabam por ser impostas por parte das chefias, no caso da Alemanha, com uma cultura 

de baixa distância hierárquica, as regras acabam por resultar de um processo negociado entre 

chefias e colaboradores.  

Em jeito de resumo do que foi dito anteriormente, podemos afirmar que existe uma 

influência cultural alemã na GRH das subsidiárias portuguesas das EMN’s alemãs, decisiva ao 

nível da baixa distância hierárquica da estrutura organizacional, ao nível da orientação de longo-

prazo, traduzida num melhor planeamento, e influência ao nível do individualismo, traduzida 

numa comunicação mais direta dentro da organização. 

Esta influência alemã, introduzindo uma baixa distância hierárquica e um pensamento 

de longo prazo, é decisiva para potenciar as dimensões já existentes na cultura portuguesa como 

a feminilidade, o coletivismo e o índice elevado de controlo da incerteza.  

As dimensões feminilidade, coletivismo e o índice elevado de controlo da incerteza, 

estão presentes nas práticas de GRH e no ambiente organizacional, traduzidas no cuidado com 

a manutenção dos núcleos de pertença, no cuidado com o bem-estar dos trabalhadores e na 

capacidade para normalizar, formalizar e elaborar procedimentos. O elevado número de normas 

e procedimentos é um entrave à inovação, mas por outro lado, é muito mais eficaz na 

implementação das novas ideias resultantes dessa mesma inovação, e em conjunto com a baixa 

distância hierárquica potencia a pontualidade e a precisão (Hofstede, 2011).  

Assim, verifica-se a preposição (P3) de uma lógica adaptativa, por parte das 

multinacionais alemãs, das práticas de GRH das suas subsidiárias à cultura portuguesa, criando 

um blend cultural, caracterizado por uma baixa distância hierárquica, pensamento longo-prazo, 

índice elevado de controlo da incerteza, coletivismo (embora com a introdução de comunicação 

direta, indicador da presença da dimensão individualismo) e feminilidade. 

Os resultados obtidos vão ao encontro da proposta de Lopes (2010; 2012) que refere 

uma necessidade de micro-regulação da liderança da cultura portuguesa. As EMN’s alemãs 

estabilizam as relações humanas nas suas subsidiárias influenciando positivamente para uma 
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baixa distância hierárquica e uma comunicação direta, que faz emergir a participação, a 

discussão, a abertura, o comprometimento moral e o desenvolvimento humano. O maior 

enfoque do planeamento faz um ajuste ligeiro da cultura dos processos internos e da cultura dos 

objetivos racionais para uma zona de equilíbrio positivo. Este equilíbrio traduz-se na 

organização pela existência de estabilidade, controlo, continuidade e gestão da informação, 

assim como pela presença de objetivos claros e produtividade. A consolidação destes 

comportamentos permite tirar partido do espírito criativo característico da cultura portuguesa, 

incentivando à inovação. 

Finalmente, esta investigação trouxe para o debate científico mais informação sobre que 

dimensões culturais são necessárias modelar, para liderar a cultura portuguesa no sentido do 

sucesso na economia atual. 

Como limitações desta investigação, temos o facto de todos os casos de estudo 

analisados nesta investigação serem unidades de produção, com as suas especificidades ao nível 

da GRH. Por esta razão, e também devido ao número reduzido de empresas observadas, torna-

se necessário no futuro, utilizar uma amostra significativa, de modo a perceber se as conclusões 

deste estudo são passíveis de ser generalizadas. Por outro lado, outra das limitações reside no 

aspeto de, nesta investigação, só ter sido analisado o discurso da liderança das empresas.  

Este estudo abre, também, todo um conjunto de possibilidades para pesquisas futuras. 

Por um lado, perceber se, replicando o nosso estudo aplicado a EMN’s, presentes em Portugal, 

oriundas de realidades culturais diferentes, os resultados se aproximam dos obtidos analisando 

as EMN’s alemãs. Seria também interessante, perceber de uma forma mais concreta e detalhada, 

a importância da dimensão distância hierárquica e da orientação de longo prazo como variáveis 

moderadoras junto das outras dimensões culturais. 

 Por outro lado, perceber a influência cultural das práticas anglo-saxónicas na GRH e 

que colidem com as características coletivistas e femininas da cultura portuguesa. Do ponto de 

vista cultural pode ter mais sentido praticar uma gestão mais grupal e não individual, como 

acontece nas subsidiárias, mas este ângulo de investigação carece de mais informação.  

Esta investigação permite que os gestores estejam um passo mais perto de perceber 

como influenciar as dimensões culturais de modo a atingir todo o potencial na liderança da 

cultura portuguesa, melhorando o desempenho, a eficiência e a eficácia das organizações. 
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ANEXO A 

  

ESTUDO DE CASO 1 – Transcrição da Entrevista 

 
Entrevistado toma a iniciativa depois de explicado o objetivo da entrevista e da investigação. 

Estamos a falar de um grupo alemão mas que está localizado em vários locais, China, México, Brasil e temos aqui 

em **** ****, mas é uma empresa de alguma forma autónoma. Como eu lhe tinha explicado (conversa telefónica 

anterior), não existe uma política de RH, por exemplo, na Alemanha (na Alemanha estamos a falar de um 

processamento salarial). Só na China e em Portugal é que temos um departamento de RH, com a área do Pay Roll, 

a área de desenvolvimento de RH, comunicação corporativa e o processamento salarial. Portanto nós não vamos 

beber políticas de RH mais globais e genéricas à nossa sede, se calhar será esse o caminho, mas neste momento 

não é. 

 

Porque será esse o caminho? 

Porque é que será? Porque os CEOs assim o entendem. 

 

Então na sua opinião acha que pode haver uma tentativa de fazer uma gestão das várias subsidiárias da 

mesma forma? 

Não, há é regras e políticas e procedimentos globais e depois têm de ser ajustados à realidade de cada local. 

 

Mas esse ajustamento tem que ser feito depois por alguém, ao nível local. Aqui existe um departamento de 

RH que faz esse ajustamento, na China também, mas porque não há no Brasil ou no México? 

Porque o Brasil é muito recente e o México também. 

 

Mas tem que haver algumas instruções por parte da Casa Mãe na Alemanha, que não é *****, que é só uma 

unidade de produção. 

Sim, a nossa sede é em ******** 

 

E disse-me que ***** (unidade de produção na Alemanha) também não tem um gabinete de RH.. 

Não tem. 

 

Então todas essas competências estão organizadas no Diretor Geral? 

Sim. Em termos de RH, eu não sei se isto faz muito sentido para o seu estudo, não há ligação nenhuma com a sede. 

(interrupção na entrevista) 

Lá (Alemanha) não fazem a GRH, a questão é essa. Lá, nós temos aquilo que nós chamamos de processamento 

salarial puro e duro, não quer dizer que não haja preocupação com as pessoas, agora de uma forma estruturada, 

não existe esse departamento, em termos estratégicos de RH. 

 

Sim, mas há por exemplo, uma politica salarial, uma definição e objetivos, etc.. 

Certo, certo. 

 

Nós queremos fazer a comparações nesses parâmetros, porque a forma como está organizada pode estar 

relacionada com a cultura de cada país. 

Precisava que me fizesse uma apresentação sobre si, quando chegou à empresa? 

Estou há meio ano. 

 

Mas já tinha conhecimento da empresa antes? 

Não. 

 

Quando entrou a empresa já era ********? 

A ******** ********** existe há 5 anos. Como nome ******** existe desde 2011 aqui em **** ****. Antes 

era ********* (ocorreu uma aquisição de uma multinacional alemã de outra multinacional alemã que já operava 

em Portugal). 
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Poderia explicar o processo de recrutamento e seleção de colaboradores? O que é que procura quando 

contrata alguém? 

Depende da função. Mas basicamente procuramos pessoas que não tenham medo de errar, que sejam inovadores. 

Procuramos pessoas com 3 valências: coragem, conhecimento e comportamento. A política do saber ser, saber 

fazer, saber estar. O conhecimento técnico, específico de uma determinada área, depois o saber aplica-la e saber 

ter um espírito crítico sobre as coisas e depois muita atitude. Nós procuramos cada vez mais a componente do 

comportamento, a forma de ser, como encaram as coisas, a interação em equipa. Isto depois depende de função 

para função. Há medida que se vai subindo na hierarquia a componente comportamental é cada vez mais 

importante. E a componente técnica deixa de ser tão importante. 

 

Existe a preocupação do novo colaborador inserir-se bem ao nível do grupo? 

Sim, claro. Por isso é que nós temos um plano de integração inicial para todos os colaboradores mesmo para os 

estagiários. 

 

De quanto tempo? 

Depende da função. Há funções em que é muito fácil entrar porque até lidam, única e exclusivamente, com o 

interior, têm pouco contacto com o exterior, com os fornecedores ou clientes, outras é mais difícil. Nós chegamos 

a ter situações que estão a ter formação inicial, que é um acompanhamento, em 15 dias. Às vezes é preciso mais 

um bocadinho, outros aos fim de 3 dias já estão a trabalhar. O período de aprendizagem é que anda à volta de 6 

meses. 

 

Em relação à avaliação do desempenho dos trabalhadores, como é que é feita, de uma forma geral? 

Nós temos um formulário em que começa do topo para baixo. Em que o diretor geral faz aos seus diretores e a 

partir daí, os diretores fazem a cada equipa. Marca-se individualmente uma entrevista, preenche-se um formulário 

que tem um conjunto de requisitos, de itens a avaliar e onde se dá uma pontuação, qualitativa e quantitativa. Depois 

as pessoas concordam ou não. 

 

Mas é sempre de uma forma descendente? 

Sempre. 

 

Não há avaliação ascendente? 

Não, não é 360 graus. É sempre uma avaliação da chefia para o colaborador, não ao contrário, nem envolve pares. 

 

E qual é a frequência da avaliação? 

Uma vez por ano. 

 

Como está organizada a empresa ao nível do seu organigrama? 

(organigrama claramente em pirâmide) O diretor geral tem duas pessoas de staff ou de apoio, a assistente e a parte 

de TI, depois tem 9 diretores, cada um com a sua área, produto, produção, logística, engenharia de processos, 

projeto, qualidade, compras, RH… E depois cada um tem a sua equipa. 

 

A Sede da ********, deu total autonomia para a empresa aqui fazer o seu organigrama? 

Total. Nós só comunicamos. Nós temos um budget, em termos de limitação de contratações e só se ultrapassarmos 

é que temos que justificar, tudo o resto e mesmo reorganizações e mudanças internas é da nossa responsabilidade. 

 

Posso concluir que toda a organização é totalmente autónoma? 

Sim. 

 

Não há nenhum controlo efetuado pela sede? Disse-me que estava com uma auditoria na semana passada. 

Depende. Tivemos uma auditoria da sede no início do ano, durante 15 dias tiveram cá e auditaram os processos. 

Essa auditoria vai desde dos RH à financeira à produção, passou por várias áreas. Já cá tinham estado há 2 anos. 

Não há uma periocidade fixa. Temos imensas auditorias de clientes, que é o que está a acontecer agora. Nós temos 

muitos clientes e eles no arranque de linha ou quando entenderem vir cá, ou quando alguma coisa não corre muito 

bem, marcam uma auditoria e vêm cá, normalmente alguém da qualidade, do processo ou do projeto e estão aqui 
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dois ou três dias a acompanhar e a avaliar e depois dão-nos o feedback. Também temos auditoria das nossas 

certificações, neste caso da ISO, uma vez no ano. 

 

Quais são os mecanismos de controlo que a sede tem em relação à empresa? Referiu apenas a auditoria sem 

periocidade definida, isso quer dizer que a sede apenas exerce o controlo pelos números? 

Como assim? 

 

Gostaria de saber mais sobre a comunicação que é feita entre as duas partes… 

Nós estamos constantemente em contacto. Nós temos reuniões todas as segundas feiras, com a sede, para reportar 

indicadores. A logística tem também, uma vez por semana. O nosso diretor geral à segunda-feira, por exemplo, 

tem uma reunião sobre os principais indicadores de produção, de logística. Há aqui um acompanhamento por parte 

da sede. Quando diz números, não é só na área financeira. Há aqui preocupação de headcount, da produtividade, 

da logística e da sustentabilidade, obviamente. E isso é um acompanhamento, eu não diria diário, apesar de 

falarmos com eles diariamente, mas fazemos ponto de situação semanalmente. Não fazem só connosco, fazem 

com os vários locais. 

 

Como é efetuado? 

Fazem uma conference call, em que está a China, encontramos um horário que seja compatível com todos, e 

apresentam-se os indicadores a todos. 

 

Falou-me anteriormente do formulário de avaliação. Desse formulário deve resultar um score ou uma 

comunicação… 

Nós enviamos esse formulário para a Alemanha. 

 

Mas é comunicado ao colaborador aqui empresa ou… 

O formulário é fechado com cada colaborador. Eu, por exemplo, avalio a minha equipa e estou sentada com ela e 

dou uma nota. E é na própria folha que eu assino como dei a nota e eles assinam como souberam e concordaram 

com a nota. Tenta-se conversar, para chegar a um consenso, às vezes eles não concordam com algum ponto, mas 

há um consenso. O output disso é que há um auto assinado por todos os intervenientes, a chefia e o colaborador. 

 

Disse-me que a avaliação em relação ao colaborador era feita com a equipa, logo a análise é feita à equipa 

ou individualmente? 

Não. É individualmente.~ 

 

Não há uma avaliação da equipa, suponho? 

Não. 

 

Mas os colaboradores estão organizados por equipas na base do organigrama? 

Certo. Mas as avaliações são feitas individualmente. 

 

Ao nível da definição de objetivos, como funciona? De cima para baixo? 

Há um objetivo definido pela sede aos diretores, existem alguns objetivos definidos pela Alemanha, alguns pelo 

Diretor Geral daqui da empresa e depois ele dá-nos o feedback e nós fazemos os objetivos para as pessoas que nos 

reportam. Vemos ver do ano anterior o que ficou definido, se atingiram ou não, em que percentagem, porque é que 

foi atingido, porque é que não foi, se faz sentido continuar com esse objetivo para o próximo ano. No fundo há 

aqui objetivos, vamos dizer obrigatórios, depois é ajustado à necessidade de cada um. 

 

E o objetivo quando chega à base da hierarquia é individual ou de grupo? 

É sempre individual aí. Nos diretores é que temos itens que são de grupo, de equipa, e outros que são individuais. 

Eu tenho na minha avaliação, uma percentagem de produtividade ou de um x de stock e eu não trabalho diretamente 

para esse objetivo mas a direção geral entende que os diretores devem todos contribuir para esse indicador que é 

a produtividade. 
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Como é que são comunicados os objetivos, e com que frequência? 

Não há uma periodicidade fixa. Ainda na semana passada, esteve cá o CEO da ********(sede), em que ele veio 

reafirmar objetivos que já tinham sido delineados em Julho. Nem estávamos a contar que viesse cá, mas quis vir, 

por vários motivos e um deles foi precisamente reafirmar e relembrar quais eram os objetivos. 

 

Existe alguma negociação nesse objetivo? 

Não. Existe sim, entre o diretor geral e os CEOs da ******** (sede). 

 

E aqui na empresa, o objetivo já está imposto de cima? 

Os objetivos comuns já estão impostos de cima. Os que são individuais, de cada área, são depois discutidos com 

o diretor geral (se são tangíveis, em que percentagem, tem que haver um compromisso). 

 

Em relação à base da hierarquia, o objetivo quando chega à base já está traçado e não é negociado? 

Sim. Esta negociação termina nos diretores. Depois passamos para baixo o que ficar definido, não é conversado. 

 

E o objetivo definido é anual? 

Normalmente anual. 

 

Em relação ao sistema de remunerações ou ao sistema de incentivos. A política salarial da empresa é 

completamente independente em relação à sede? 

Temos um orçamento, e é a Alemanha que diz se temos um aumento ou não e em que percentagem, a forma como 

nós distribuímos essa percentagem é definida por mim e pelo diretor geral e depois pelos nossos colegas diretores 

de cada área. Depois, cada área, um bocadinho pela meritocracia, quem é que merece mais. Se merece meio ponto, 

ou um ponto percentual, às vezes, em condições excecionais, três pontos. Temos autonomia para a distribuição 

desse bolo. 

 

Em relação ao resto do setor, pelo menos as empresas aqui da zona, eu não conheço nenhum concorrente 

direto... 

Não há. E somos o maior empregador privado da região. O concorrente mais próximo está a 150 Km. 

 

E há o perigo de perder colaboradores para esse concorrente? 

Completamente. Ainda há bocado estava a ouvir pessoas da concorrência. Completamente. 

 

Ao nível salarial está acima ou na média dos concorrentes? 

Está na média. Mas existe sempre essa preocupação. Neste momento estamos a pedir a uma empresa externa que 

nos faça um estudo salarial da maior concorrência que temos aqui na região, que nós consideramos de Valença até 

ao sul de Aveiro. Queremos um levantamento de um setor e de um volume de faturação semelhante ao nosso para 

percebermos se estamos a ser competitivos na região. 

 

Ao nível do sistema de incentivos falou que há autonomia da atribuição da tal percentagem em função do 

objetivo ser cumprido ou não. Passando à frente… 

Sendo que temos os sindicatos, temos mais de 100 pessoas sindicalizadas e o sindicato pede-nos normalmente um 

aumento muito grande. 

 

Isso faz parte do jogo… 

Sim, sim… Faz parte. 

 

Já que falou em sindicatos, não existe uma comissão de trabalhadores? 

Não. Existe delegadas sindicais que pertencem à CGTP. 

  

E têm assento com a direção quando é preciso tomar alguma decisão, quase como, por exemplo, na 

Autoeuropa? 

Não. A Autoeuropa é uma realidade diferente. Estamos a falar de outro campeonato. Até porque eles têm muitos 

sindicatos envolvidos, têm a comissão de trabalhadores e mais do que uma. Nós aqui temos três delegadas 

sindicais, que representam, no fundo, a CGTP e temos quase 100 pessoas sindicalizadas. Não há assento nenhum 
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formal mas as pessoas vêm cá com regularidade. Elas são nossas funcionárias e as delegadas sindicais reúnem 

comigo com muita regularidade e eu com elas. Eu tenho a preocupação, mesmo não tendo obrigatoriedade legal, 

eu acho que nós não devemos conversar só quando há situações negativas e falamos com alguma regularidade e 

elas passam a palavra às colegas. 

 

Em relação à política de formação e desenvolvimento dos colaboradores, planos de progressão interna, como 

é feito? 

Nós temos aqui uma ferramenta que é o recrutamento interno. Quando existe uma vaga, nós fazemos duas coisas: 

o recrutamento interno e a divulgação interna. Isto é, nós muitas vezes divulgamos para as pessoas saberem que 

estamos à procura e se conhecerem um amigo, um primo ou um familiar e acabam por ser fontes de recrutamento 

para nós. E há outras situações em que abrimos mesmo vaga internamente e às vezes interna e externamente. Estou 

ao mesmo tempo a procurar no mercado e coloco aqui o anúncio e as pessoas aqui são avaliadas pelas mesmas 

ferramentas que são os de mercado. E se houver alguma empresa que me esteja a ajudar, essas pessoas são também 

entrevistadas pela empresa. Tentamos dar a oportunidade sempre que possível, internamente, às pessoas. 

 

Presumo que exista um plano de formação dentro da empresa… 

Sim. 

 

Essa formação é orientada para suprimir possíveis vagas no futuro? 

Nós fazemos planos de formação anual para fazer face às necessidades atuais. Por exemplo, os meus colegas 

identificam que a equipa deles não tem conhecimento em soldadura e precisa de saber soldadura, vamos procurar 

uma formação para eles fazerem soldadura. As pessoas precisam do inglês para escrever, para falar, para negociar. 

Temos há uma ano uma professora de inglês, a dar aulas de inglês. 

 

Então não existe um plano de formação de forma a pegar num colaborador, dar-lhe formação, de forma a 

ele progredir dentro da estrutura? 

Todas estas formações permitem que ele progrida. Ele se não sabe inglês e passa a saber inglês, ele adquire essa 

competência e em teoria permite que ele evolua cá dentro. Agora, não sabemos se é especificamente para uma ou 

outra função, mas permite torna-lo mais apto. E é isso que nós queremos. Que as pessoas sejam aptas. Seja aqui, 

seja para fora. 

 

Esses programas de formação são sempre em Outsourcing? 

Quase sempre. No início do ano decidi aliciar um colega nosso a dar formação internamente. E ele deu formação 

a 150 colaboradores, nós somos neste momento 246, sobre o LEAN, os cinco S, a melhoria contínua. Não foi uma 

formação muito extensa, mas foi uma formação de sensibilização. Eu, por exemplo, na sexta-feira, entendemos 

que também faz parte da nossa responsabilidade social, vou dar uma formação para familiares diretos de 

colaboradores que estejam desempregados, no sentido de os ajudar a torna-los mais atrativos no mercado de 

trabalho. Olhar para os CV deles, prepará-los para entrevistas e de alguma forma apoiar estes familiares que muitas 

vezes estão em casa. Alguns deles nunca fizeram um CV, não sabem, ou nunca foram a uma entrevista mais formal. 

Portanto, vamos receber aqui os familiares dos nossos colaboradores, sejam eles, maridos, esposas, filhos que 

estejam a terminar as licenciaturas ou os cursos técnicos e que estejam desempregados e que queiram fazer essa 

formação e vai ser feito internamente. 

 

Bela ideia de gestão de RH... 

Sim… Vamos lá ver. Se calhar esta ideia no Porto não teria tanto impacto como aqui porque as pessoas têm outras 

ferramentas. Aqui, as pessoas até arranjam emprego mas nunca foram a uma entrevista, ou porque é o amigo ou o 

primo... Eu pedi para trazerem o CV, tenho 20 pessoas inscritas para sexta e apenas 2 têm um CV. Não sabem 

sequer, ouviram falar apenas… Isto tem um impacto grande porque é totalmente desconhecido para as pessoas. Eu 

já fico contente se alguém conseguir utilizar alguma ferramenta. Isto para poder dizer que eu vou querer criar aqui 

uma bolsa de formadores internos, mas têm que ser pessoas que gostem de dar formação, porque nós não vamos 

pagar nada por isso, e têm que gostar, de preparar a formação fora do horário. Tem que ser alguém que goste de 

partilhar o conhecimento que tem. 
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Sim, isso é fundamental. Mesmo para transferência do conhecimento interno. 

Nós achamos que isto acaba por ser, indiretamente uma motivação para os colaboradores. A motivação não se faz 

só pelo salário. 

 

Daí o elogio, porque tem uma componente social e ao mesmo tempo motiva o trabalhador porque faz inserir 

a família dele na própria empresa, sentindo-se acarinhado pela empresa. 

Em teoria é, mas na prática… Eu vou-lhe dar um exemplo, as pessoas pensaram que vinham para um emprego, 

que estavam a ser chamados para vir para um emprego. A ideia foi tão estranha que muitos deles interpretaram 

que estão a ser entrevistados para virem trabalhar e é mais para ensiná-los a desenvolverem-se. Há aqui algumas 

ideias que, indiretamente nós nos preocupamos em motivar as pessoas, por exemplo, no final do mês vamos ter 

aqui as unidades móveis de recolha de sangue, de medula óssea e tivemos uma mobilidade enorme das pessoas, 

que eu não estava a contar que fosse tão grande, honestamente. Mesmo em termos logísticos eu não estava 

preparada para isso, pois não temos espaço para um sítio para comerem, para recolha do sangue, para inscrições, 

etc.. Portanto, estas pequenas coisas são uma forma de nós motivarmos as pessoas sem serem pelo dinheiro. Porque 

o dinheiro é bom, mas ele motiva no primeiro e no segundo mês que recebemos, depois esquecemos… E portanto, 

estas pessoas valorizam muito o poderem trazer aqui a família. E nós preocupamo-nos com isso. 

 

Ao nível da autonomia, que grau de autonomia é dado ao trabalhador? No seu próprio trabalho. 

Na linha se é para apertar parafusos é para apertar parafusos. Agora, há autonomia para se o trabalhador vir algo 

estragado ou danificado, apesar de não ser da área dele, deve estar sensibilizado para levantar a mão e chamar 

quem de direito e não deixar passar. A autonomia está automaticamente relacionada com a responsabilização. Se 

eu vejo que está qualquer coisa mal, mas não é da minha área, pelo menos aviso. 

 

Existe então essa liberdade? 

Sim, temos o cuidado, também dependendo dos postos de trabalho, de não mexerem, chamarem, mas não 

mexerem. Porque às vezes, ao tentar mexer, fazem pior. Agora, funções de indiretos, como é o caso daquele 

organigrama, ou outros diretores, eu gostava é que tivessem mais autonomia e mais responsabilidade. 

 

Acontece muitas vezes, esse caso de alguém ver alguma coisa que está errado, apesar de não ser no seu posto, 

e tentar resolver? 

Sim, tem. É típico do português. Mas tentam mesmo ajudar com boa intenção, não é para prejudicar. Mas, às vezes, 

fazem pior. Mas quando acontece não são castigadas por isso, é apelado que se a coisa correr mal, não voltar a 

fazer, chamam, não sabem… Ou sabem, porque às vezes são uns curiosos e em casa já sabem e mexem e então aí 

sim, ajudaram. Mas, na dúvida, nós pedimos, sobretudo quando estamos a falar de peças que podem ir para o lixo 

e pode danificar uma linha inteira, depende do posto. 

 

Ao nível da flexibilidade de horários, presume-se como é uma fábrica que trabalhem por turnos. 

Sim, temos três turnos e não há flexibilidade nenhuma. Têm horário para entrar, para sair, para intervalos, para o 

almoço, para o fim do almoço, porque a linha não pode estar à espera de uma pessoa. Os indiretos não, e às vezes 

eles não entendem isso, nós temos alguma flexibilidade de horário. 

 

Ou seja, exceto a linha de produção, acima há alguma flexibilidade. 

Sim, têm uma hora para almoço, mas se estiverem a falar com o cliente ao telefone não vão desligar porque chegou 

a hora do almoço.  

 

Quando acontece algo que desagrade um colaborador, durante a avaliação, ou noutra situação, qual é o 

instrumento que ele tem para se queixar? 

Na avaliação de desempenho é um mau exemplo, porque sem tem que se queixar, queixa-se com o chefe. Às vezes 

querem-se queixar ao chefe e não se podem queixar ao chefe, não é? 

 

Porque… 

Porque às vezes têm medo. Se me quiser queixar do meu chefe, não vou ter com o meu chefe e vou-me queixar 

dele, vou dizer mal dele. Há alguns que não têm essa abertura. Eu não gosto muito de dizer isto mas, mais uma 

vez depende da função, depende muito da pessoa. As pessoas aqui, ainda historicamente têm medo de falar. Hoje, 

eu tenho a porta fechada porque estamos a fazer a entrevista, mas nós estamos aqui temporariamente, até porque 
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não cabe os RH todos. Mas temos sempre a política da porta aberta, mesmo o diretor geral. Se uma senhora da 

linha quiser falar com o diretor geral ou comigo é só telefonar, é só vir aqui... 

 

Mas ainda existe esse receio... 

Existe, totalmente. Nós tentamos mudar. Acho que é nossa obrigação, minha, do diretor geral e dos outros diretores 

de minimizar isso. 

 

E como é que tentam minimizar? 

Eu tento minimizar através dos sindicatos. Eu acho que tenho uma muito boa relação com o sindicato. E acho que 

é importante elas perceberem isso e fazerem passar essa mensagem e tento partilhar, sempre que é possível e apesar 

de não precisar legalmente de partilhar com as senhoras da produção uma série de coisa e acho que é importante 

e vou à linha e falo com o colega que é o diretor de produção. Aí, estamos limitados, eu quando quero falar com 

as senhoras da produção tenho de ter um horário pequenino, para não interferir muito e tento passar, claro que isto 

é muito informal. É estar no café ou na cantina e sentarmo-nos ao lado delas, apesar delas nunca se sentarem ao 

nosso lado. Eu acho que a divisão é muito maior na cabeça delas do que na nossa.  

 

Pois, é um fenómeno cultural… 

Pois é. Mas eu acho que a obrigação de inverter isso é nossa, não delas. Eu também se estivesse no lugar delas 

também não fazia isso. Não me arriscava, no fundo… Acho que é nossa obrigação a aproximação. Por exemplo, 

elas vêm muitas vezes falar com a minha colega que processa os salários, com dúvidas e zangadas com o recibo, 

porque se enganaram, etc., e eu aproveito, muitas vezes estou calada, outras vezes digo mesmo, vocês muitas vezes 

vêm zangadas e perdem a razão, porque o erro até nem foi nosso, podia ser, mas não foi. E eu digo-lhes, vocês 

quando tiverem dúvidas, em vez de coscuvilharem lá em baixo nas linhas com as colegas, que é tudo mulheres e 

tudo coscuvilheiro, vêm cá acima e perguntam a quem sabe, questionam, porque é que recebi isto e aquele recebeu 

aquilo? E é aos pouquinhos que eu acho que as pessoas vão começando a perceber que não está lá em cima o 

diretor de RH que até têm medo, porque eu trabalhei numa empresa em que as pessoas sustinham a respiração 

quando eu ia a passar porque estava muito mais associado a despedimentos, infelizmente. Aqui eu acho que não. 

Mas há muito aquela coisa dos diretos e indiretos, aqueles lá de cima e os de lá de baixo. Embora eu ache que a 

obrigação de minimizar isso é de cada diretor, mais minha, mas de cada diretor. E custa-me ver diretores, mas isso 

já tem a ver com a educação de cada um, que não dizem nem bom dia nem boa tarde e pessoas que até nem são 

diretores e se acham mais importantes que as senhoras da linha… Eu acho que tem de ser tudo respeitado. 

  

É uma luta que não é fácil… 

Sim. Mas é engraçada. Por exemplo, quando eu estou aqui e está a minha colega, elas falam com a minha colega 

mas quando só estou eu, nem entram, por acaso é assim. Vêm-me, e até acho que não sou assim muito feia, mas 

nem entram e isto é cultural. Uma pessoa podia dizer assim, isto não faz parte das minhas tarefas mas diga-me, é 

só para entregar? Eu recebo. É importante também não estarem à vontadinha, senão param-me aqui e eu não 

trabalho, mas perceberem que quando há problemas, e para isso têm as chefias deles, mas quando são coisas graves 

que não conseguem resolver ou já falaram com a chefia e não aconteceu nada, devem falar connosco ou com o 

diretor geral. 

 

Então acontece, por exemplo, se alguém da produção tiver um problema, em vez de falar diretamente com 

o diretor de produção, fala acima. 

Não fala. Vai logo falar com o supervisor, mas dependendo do assunto, uns vão logo ao diretor de produção, outros 

vêm aqui, depende. 

 

Na sua opinião, porque é que as empresas alemãs têm mais sucesso que as empresas portuguesas aqui em 

Portugal? 

Essa generalização é grave e não devia ficar gravado. Eu não gosto de fazer generalizações, mas daquilo que eu 

conheço, alemã conheço esta e conheço algumas internacionais, tem a ver com o Foco. 

 

Com o Foco?  

Nós dispersamos muito. Nós, portugueses, regra geral, não planeamos muito, fazemos as coisas em cima do joelho, 

somos bem-sucedidos e somos muito trabalhadores mas é tudo muito andar atrás do prejuízo. Eles não. Eles são 

muito metódicos. Uma reunião começa às 9h, é às 9h, não às 9h10. Se a reunião acaba às 18h. É às 18h. E se o 



Anexo A____________________________________________________________________ 

136 

objetivos forem 10 pontos, são 10 pontos. Não são 9 nem 8. E se calhar, as nossas reuniões, fazendo o sumo… 

Nós os latinos, dispersamos, discutimos o acessório e eles discutem o essencial, correndo o risco de serem um 

bocadinho frios e às vezes a parte emocional… Eu perco muito tempo a ouvir as senhoras, às vezes, vou tomar um 

café rápido, apanham-se no corredor… Mas eu acho que com isso estou a investir no médio prazo. Eu quando tiver 

uma má notícia ou quando precisar das senhoras o trato é diferente. Eles não. Para eles isso é uma coisa secundária. 

As senhoras estão para trabalhar, estão para trabalhar. E portanto atingem o objetivo mais rapidamente do que nós. 

O envolvimento com que o fazem, aquilo que nós chamamos de engagement, o comprometimento com a empresa 

é que é outro. Só que eles lá têm muita gente, se não for este é aquele. Aqui, em **** **** (local da subsidiária), 

é difícil captar pessoas. Temos sempre que tratar com respeito e fazer com que as pessoas se sintam bem aqui, a 

trabalhar aqui. E isso, eu não faço só dando ordens. 

  

Porque é que é difícil captar pessoas aqui? Há falta de trabalho qualificado? 

Tirando os estagiários que temos a ****** (Universidade mais próxima). Temos pessoas com falta de 

qualificações. Nós não podemos ir buscar à concorrência porque aqui não há. Nós queremos pessoas com 

conhecimento nas VDAs, nas ISOs, não temos. Não há aqui. E como estamos deslocalizados, para ir buscar é 

preciso pagar. Nós não damos carros de serviço portanto temos que ajudar. É difícil e as pessoas, às vezes, vêm. 

Nós temos cinco pessoas que vêm do Porto e é dolorosa a viagem. Ir e vir durante cinco, dez anos é muito difícil. 

Captar e reter as pessoas aqui é difícil. Mas é uma empresa em contra ciclo, que está em grande crescimento e que 

nos deixa com muito orgulho. 

 

A empresa atravessou uma crise em 2008… 

Sim, mas já passou.  

 

Eu não pude deixar de notar no aumento considerável de trabalhadores. Em 2008 eram 167 e disse-me 

agora que são 246. 

Sim, sendo que 68 são indiretos e o resto é tudo direto. 

 

Uma última pergunta. Nessas conferências que disse que há com a China, com o México, nota algum 

problema de comunicação? 

(risos) Eu noto porque não domino bem o inglês, portanto eu noto logo. 

 

Não ao nível da língua mas um choque cultural como por exemplo o Alemão ser muito direto. 

Não, cultural? Não. Isso, um bocadinho (referindo-se ao alemão ser direto). Eu faço parte de poucas reuniões, é 

mais o diretor geral. Mas acho que há o respeito de todos perceberem que estamos todos num grupo. Agora, o 

Chinês trabalha de uma forma muito diferente de nós. O Chinês não se consegue motivar. O chinês produz, ganha, 

cansa-se, vai-se embora! A minha colega da China é que se queixa que a rotatividade lá é uma coisa brutal. Não 

há componente emotiva. Não podemos ir por aí porque não vale a pena. O foco é outro. 

  

Qual é a nacionalidade do gestor de RH na China? É chinesa? 

Sim e não fala inglês sequer. 
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ESTUDO DE CASO 1 – Notas do investigador 

 

 

Empresa 

 

Localização: Alemanha, China, México, Brasil, Portugal. 

 

Nota: Pertence ao grupo ******** ******** há 5 anos (2011). Antes era ******** (também uma multinacional 

alemã). 

 

Sector de atividade: Componentes para Automóveis. 

 

Nº Trabalhadores: 246 

 

Organigrama: O diretor geral tem duas pessoas de staff ou de apoio, a assistente e a parte de IT, depois tem 9 

diretores, cada um com a sua área, produto, produção, logística, engenharia de processos, projeto, qualidade, 

compras, RH… E depois cada um tem a sua equipa. 

 

Sindicalização: Não existe comissão de trabalhadores. Os trabalhadores não participam no processo de decisão. 

“Existe delegadas sindicais que pertencem à CGTP.” “Nós aqui temos três delegadas sindicais, que 

representam, no fundo, a CGTP e temos quase 100 pessoas sindicalizadas. Não há assento nenhum formal mas 

as pessoas vêm cá com regularidade. Elas são nossas funcionárias e as delegadas sindicais reúnem comigo com 

muita regularidade e eu com elas.” 

 

Ambiente organizacional: ambiente altamente hierarquizado, condicionando a comunicação entre a linha de 

produção e a direção. 

“As pessoas aqui, ainda historicamente têm medo de falar.” 

 

 

Perfil do Entrevistado 

 

Função: DRH 

 

Idade: 30-40 

 

Sexo: Feminino 

 

Tempo na empresa: 6 meses (experiência anterior como DRH numa empresa portuguesa de serviços)  

 

Contacto prévio com a cultura alemã: Nenhuma. 
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ANEXO B 

 
ESTUDO DE CASO 2 – Transcrição da Entrevista 

 
O entrevistado toma a iniciativa depois de explicado o propósito da investigação e da entrevista. 

A diferença entre as empresas Alemãs e portuguesas quando estas estão cá, tem exatamente a ver com a cultura. 

A cultura portuguesa e dos nossos empresários, no investimento que fazem, no seu dia-a-dia, aqui nas empresas 

fica muito aquém. Partimos logo do princípio. 

 

Mas investem pouco? 

Investem pouco e não investem do seu próprio investimento, recorrem sempre a outras formas de investimento. 

 

No site da empresa referem que não tem qualquer financiamento bancário? 

Isto começa logo por aí. Costuma-se dizer, isto não sei se já lhe chegou alguma vez aos ouvidos, o português 

quando sai uma legislação, a ideia e quando a lê, não é a de olhar para aquilo de uma forma fria e dizer: “OK, isto 

nós temos que cumprir, vamos tentar cumprir ao máximo”, que é a grande diferença de um país nórdico para aqui. 

Enquanto eles o fazem e tentam cumprir aquilo à risca, claro que eles não são perfeitos, também fogem, também 

fazem, mas na grande maioria o fosso não é como o nosso. Nós, a primeira preocupação é como é que vamos dar 

a volta a isto. Andamos sempre com estes joguinhos. Como andamos muito entretidos com estes joguinhos, 

desfocamos completamente daquilo que é efetivamente a área de negócio, naquilo que nós temos que gastar todas 

as nossas energias e todo o nosso trabalho. 

 

Então é uma questão de foco? 

É uma questão de foco e de investimento. Repare bem, por exemplo, costuma-se dizer que quando entra um filho 

numa empresa portuguesa, a liderar essa mesma empresa, porque é que ela de repente vai ao charco. Exatamente 

o tal foco e a tal cultura, tanto que, nós vamos na sexta geração, onde um dos filhos dos patrões, posso-lhe dizer 

que estou cá na empresa há 18 anos… 

 

Desde Janeiro de 1997… 

E então, desde essa altura e que me lembro, um pouco mais novo do que eu, em 99, o filho do patrão andava a 

carregar ferro e a montar **********. Ele só muito recentemente começou a entrar efetivamente no topo da gestão. 

Porque até lá, andou na montagem, no serviço, nas vendas, foi chefe de delegação numa das delegações da 

Alemanha. E por isso, o indivíduo quando chega ao topo, ninguém lhe vai contar histórias. É tudo efetivamente 

uma questão de conhecimento. Toda a nossa administração, por exemplo, também conhece o produto e todo o 

ciclo de produto, do princípio ao fim.  

 

É uma questão de valorizar a competência. 

Esta malta, quando é assim, ninguém conta histórias... É direto ao assunto! É uma questão de pro-atividade. É 

claro que as empresas alemãs, sendo elas também muito frias, em determinadas questões, também não podemos 

adaptar e não pode ser assim, não pode ser assim, até por questões culturais, a realidade alemã em Portugal. Há 

diretrizes, há focos, há a mesma metodologia de trabalho. Agora, há uma coisa que não pode ser feito, que é mudar 

as pessoas, no seu ambiente normal, no seu habitat normal. E isso não acontece, as pessoas podem é fazer 

exatamente as mesmas coisas, não perdendo a sua própria identidade.  

 

Eles têm mecanismos de controlo? 

Não, imaginemos uma folha, uma ficha de avaliação de desempenho. É avaliada a ficha de avaliação de 

desempenho, é aplicada em termos do grupo. A chefia que faz essa avaliação de desempenho na Alemanha não 

pode ser comparada à chefia em Portugal. Porque o DRH na Alemanha não é igual a mim. Por isso eu posso liderar 

exatamente a entrevista de uma forma completamente diferente da dele. E as perguntas são as mesmas, a 

metodologia é a mesma. A nossa forma de estar é que é completamente diferente.  
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Os processos da empresa são exatamente iguais? 

Os processos são cada vez mais iguais. Repare bem, toda esta dinâmica de globalização, leva a que os processos 

tendem a que os processos sejam cada vez mais parecidos. Parecidos ou iguais. Porque a dada altura, imaginemos 

nas compras de materiais, se o produto é o mesmo, nós temos que ter o mesmo fornecedor, porque senão não vai 

ser o mesmo. Porque não podemos garantir a mesma qualidade em dois ou três fornecedores diferentes para aquele 

produto. É claro não vamos só trabalhar com um porque se não vamos estar sempre sujeitos a um fornecedor. Isso 

é óbvio. É um risco. Mas cada vez mais as empresas, até para minimizarem custos, serem muito mais proactivas, 

tendem a que os processos sejam cada vez mais idênticos. 

 

Ainda dentro da avaliação, como é que é feita a avaliação aqui na empresa? A avaliação começa no diretor e 

este avaliado por alguém acima na Alemanha? 

Sim. 

 

E como é que a avaliação como é que é subvertida na estrutura? 

Por exemplo, eu obedeço ao CEO daqui.  

 

E é o CEO que o avalia? 

Claro. 

 

Segundo os seus objetivos? 

Segundo os meus objetivos. 

 

E esse objetivo foi fixado, foi negociado com o CEO? 

Claro. (Negociado) 

 

E depois abaixo disso? 

Eu com os meus colaboradores. 

 

Então tem uma equipa de trabalho? 

Sim. 

 

O objetivo é por equipa ou individualizado para cada colaborador? 

É individualizado para cada colaborador. 

 

E a avaliação é individual ou coletiva? 

A avaliação é individual. Porque a nossa política de avaliação, a que está instituída dentro da organização, no 

mínimo temos que fazer uma reunião anual, individual com cada colaborador. 

 

No mínimo? 

Sim. Há reuniões intercalares exatamente para verificar o cumprimento ou não cumprimento dos objetivos 

traçados. 

 

Então o objetivo também é anual. 

Podem ser anuais. Semestrais, trimestrais, depende das áreas. Também há objetivos a curto prazo, médio prazo e 

longo prazo. 

  

Em relação à sua equipa de trabalho, esse objetivo que normalmente já vem de cima, vem do diretor que 

negoceia o objetivo consigo, o senhor estipula o objetivo para a equipa de trabalho ou há alguma negociação 

inerente no processo? 

Há uma negociação, poderá haver uma negociação a partir do momento em que temos que adaptar às realidades. 

O que era o objetivo de há cinco anos atrás não pode ser o objetivo de hoje porque a construção civil está parada. 

E se o objetivo não for temporizado, realizável e mensurável é um mau objetivo. 

 

Voltando atrás um bocadinho, gostaria que me desse uma radiografia sua, um resumo rápido ao nível da 

experiência profissional e o contacto com a cultura alemã. 

Foi aqui na empresa. 
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Então todo o contacto que teve com a cultura alemã foi aqui? 

Sim, em inglês, não em Alemão (risos). 

 

Trabalha aqui há 18 anos… 

Sim, vim para aqui diretamente da formação. Fiz um estágio na banca e depois vim para aqui. Assumi 

responsabilidades em 2007. 

 

Reparei no site da empresa que dizia que havia 18 empresas nacionais e estrangeiras, depois dizia que estava 

presente em 4 países da Europa. 

Porque na Alemanha, a lógica de negócio é que cada delegação é uma empresa autónoma. Em Portugal, é só uma. 

 

Mas tem delegações em Braga, Porto, Lisboa. Castelo Branco e Faro. 

Sim, respondem sempre à sede (Porto). Não são autónomas. 

 

Há quanto tempo é que a ******* está em Portugal? 

Outubro de 1955. Faz 60 anos em Outubro deste ano. 

 

Eu vi os quatros países onde a empresa opera e parece-me perfeitamente lógico e natural que uma empresa 

alemã migre para a Áustria e República Checa, ainda por cima na zona de Praga. 

Aspetos culturais e de proximidade. 

 

Porque depois Portugal e não, por exemplo, Polónia? 

Por questões estratégicas, na altura. Por causa por exemplo, como eram países que estavam em risco, em guerras, 

eles queriam uma estabilidade e um parceiro que estivesse longe de todos aqueles problemas. Daí terem encontrado 

Portugal, exatamente para não serem afetados pelos países mais chegados. 

 

Gostava que me fizesse uma radiografia da empresa. 

Número de trabalhadores: 385 

Nacionalidades: Portugueses (maioria), Bolivianos, Italianos, Alemães. 

Faixa etária: 38.2 anos de média. 

Formação académica: 14% Ensino Superior, 12º e 9º temos 80% e depois, obviamente, temos as pessoas com 

menos habilitações porque não pessoas que trabalham cá há algum tempo e na altura não havia… Mas só para ter 

a ideia, nós temos a pessoa que começou com a empresa, em Portugal, ainda a trabalhar connosco. É um dos co-

responsáveis na nossa área de Novas Instalações, na área de orçamentação e acompanhamento de arquitetura e 

engenharia. Tem 80 anos, 2 meses e 2 dias. Vai fazer 60 anos de casa. É dos primeiros a chegar e dos últimos a 

sair. A mensagem que ele tem da organização é que ele só vai embora quando ele quiser. Só para perceber o 

enquadramento… Como também é importante para nós a manutenção dos postos de trabalhos destas pessoas, até 

por uma questão de filosofia. Passagem de conhecimento, de alturas muito complicadas que passaram… Tudo isto 

para nós é muito importante. Temos outras com 55 anos de casa, 50 anos, 45 anos, 30 anos… Começaram a 

trabalhar com 12 anos. Hoje já ninguém começa a trabalhar nessa idade… (risos). Daí, este tipo de cultura e 

filosofia estar muito patente. Aliás, a própria filosofia da empresa é a mesma desde que eu estou cá.  

Prende-se em três grandes princípios: a aprendizagem diária, a seriedade empresarial e a qualidade. 

  

Com o grande objetivo dos Clientes… 

Sim… Isso é a parte do objetivo. 

 

Eu referi isso, pois achei interessante o documento que encontrei no site dos “Princípios de Liderança e 

Gestão”… 

O nosso livrinho cor-de-rosa. 

 

Achei interessante porque era simples, clean, taxativo e eu queria perguntar se isto é mesmo aplicado ou se 

é daquelas coisas que as empresas colocam no site porque fica bonito para as pessoas de fora verem… 

(o entrevistado pede licença e sai, voltando com um exemplar dos “Princípios de Liderança e Gestão” na mão 

para oferecer ao entrevistador) 

Só para ter uma pequena ideia, esse livro, nós chamamos-lhe o livro com rosto e com cor, não foi uma encomenda 

feita, em termos de marketing a uma empresa exterior, posso dizer-lhe que quem executou e o fez foi a filha do 

patrão. É da autoria dela. Por isso é uma coisa que nós queremos implementar na organização. É óbvio que numa 
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empresa com 60 anos, nem toda a gente tem presente o que é ser um líder. Sabemos que há vários tipos de liderança, 

muito vincado aqui em Portugal, o autocrático, mas não é, de todo, isso que nós queremos. Daí, nós temos essa 

nossa bíblia, posso-lhe dizer que um dos pontos do nosso plano de formação anual é toda a gente tem que levar 

com os princípios de liderança, que é este livro. Acabei de fazer, a nível nacional, a apresentação desses mesmos 

princípios… 

(entrevista interrompida, onde o entrevistado apresenta ao entrevistador um dos administradores da empresa, de 

origem alemã, veio em 72 para Portugal da ******* Alemanha para a ******* Portugal, e ainda está no ativo, 

com mais de 50 anos de casa). O à vontade evidenciado pela troca de gabinetes, com um dos administradores, é 

sinal da real baixa distância hierárquica vivida na empresa. 

 

Tenho aqui uma pergunta, reparei no nome dos líderes da empresa na Alemanha (2 com apelido do nome 

da empresa e terceiro não). 

São os dois patrões, e o terceiro é um gerente, digamos assim... 

  

Mas trabalham os três em equipa? São os três a cabeça da empresa a nível internacional? 

Sim. 

 

Posso falar de uma liderança tripartida? 

Cada um virado para a sua área de negócio. 

 

É curioso aparecerem os três na capa da brochura e assinam os três o documento. Continuando a 

radiografia da empresa, pode-me dizer os níveis de produtividade, rotatividade… 

Mediante aquilo que nos é exigido no grupo, os níveis de produtividade são de 100%. 

 

Então é um dos objetivo traçados pela empresa? 

Nós temos um número de clientes, neste momento, por exemplo, nós produzimos elevadores “just-in-time”, 

mediante e somente em encomenda, não há ********* em stock. Uma das nossas questões, prende um bocadinho 

com os nossos índices no final do ano, na parte de gestão de stocks. Isto permite-nos trabalhar just-in-time. Nós 

estamos a produzir hoje e o equipamento está a sair no camião hoje para ser fornecido. Só é fornecido quando já 

está vendido, adjudicado e pago já metade do equipamento. 

 

Existe alguma comissão de trabalhadores ou algum contacto permanente com algum sindicato? 

A única coisa que existe é uma unidade sindical que representa os trabalhadores mas não é considerada comissão. 

 

A pergunta parte do princípio que na Alemanha os sindicatos têm muito poder nas empresas. 

Sim, mas não têm em Portugal. 

 

O que é que procura quando recruta e seleciona novos colaboradores? Explique-me todo o processo de 

seleção… 

Depende. Depende da área e vai depender do processo. Imaginemos, se for alguém para a produção, tenho várias 

fontes e formas de o fazer, depende da urgência e da categoria, depende daquilo que queremos para o futuro… 

Não é muito estagnado. Se eu pretender alguém para operador de máquinas, sem ser com uma formação ao nível 

de um técnico-profissional, já é uma área muito específica que não pode ser através de um anúncio. Até porque 

vou encontrar muito poucos no mercado. Tenho que fazer uma abordagem diferente. Ou vou ao mercado, a uma 

empresa similar que tenha as mesmas máquinas, ou então, recruto alguém e formo essa pessoa. 

 

A empresa aqui em Portugal tem autonomia para contratar? 

Sim, é autónoma. 

 

Mesmo ao nível do sistema de remunerações? Há um orçamento a cumprir? 

É autónoma. Claro que temos que ter cuidado na política de remunerações. É óbvio. Tem que haver mínimos e 

máximos.  
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Esses mínimos e máximos são definidos pela empresa aqui em Portugal? 

Os mínimos é o contrato coletivo de trabalho. O máximo quem define é a administração em Portugal. A Alemanha 

não tem qualquer voto nesse sentido. A não ser no caso, extremo, que alguém queira ganhar como o Cristiano 

Ronaldo… 

 

Em relação às outras empresas do sector, a média de remuneração está acima, abaixo ou na média? 

Está dentro daquilo que o mercado oferece. 

 

Existe algum sistema de incentivos? 

Sim, vários… De acordo com a área de atuação.  

 

E estão interligados com a avaliação de desempenho? 

Estão interligados com a avaliação de desempenho. Para a produção nós temos um sistema de prémios que existe 

efetivamente na instrução de trabalho e tudo mais, como é que ele funciona que é aplicado na área de produção. Á 

área do serviço pós-venda, exatamente a mesma coisa mas de acordo com a área em questão. Na montagem e na 

área administrativa a mesma coisa. Nas chefias, também, de uma forma diferente, mas obviamente há objetivos a 

serem traçados.  

 

Presumo que haja, então, total autonomia para gerir os incentivos. 

Sim. 

 

Em relação aos benefícios, existe algum benefício como o seguro de saúde ou algo desse género? 

Não. De saúde não. 

 

E de outro género? 

A questão dos benefícios é uma questão muito complicada, porque depois não sabemos qual é o limite nesse caso 

do seguro de saúde. E os que já têm, porque têm os familiares, têm acesso por um familiar… O que é que eu tenho 

de dar a este? Entramos aqui numa panóplia de problemas que não fazemos outra coisa se não lidar com este tipo 

de questões. Nós oferecemos, em termos de garantia, primeiro, só para ter a pequena noção, a rotatividade dentro 

da empresa não chega sequer ao 0,5%/ano. O que dá uma segurança em termos de trabalho tremenda.  

 

Tem objetivos para a rotatividade traçados pela Alemanha? 

Não. Porque efetivamente nós temos as pessoas nos seus postos de trabalho, sabemos o que queremos, o que 

precisamos, quais são os nossos limites e por isso não nos convém ter a mais do que aquilo que precisamos. Às 

vezes até é exatamente ao contrário. Termos cada vez menos, para podermos puxar e as pessoas trabalharem a 90 

e a 95% em vez de andarem a 70%. Porque quando andam a 70% temos que contratar mais. As pessoas pensam 

que a coisa mais fácil é contratar e que vai resolver o problema. Não vai. Para contratarmos uma pessoa temos que 

justificar aquele rendimento, aquele custo que vamos ter, para termos retorno. 

 

Falou que pode contratar um colaborador e depois dar-lhe formação, existe alguma política de formação e 

de desenvolvimento dos colaboradores? 

Sim. Muito recentemente a empresa foi certificada na área da formação. É uma entidade formadora. 

 

Mas visa o desenvolvimento na hierarquia, no organigrama da empresa, dos seus trabalhadores? Eu sei que 

é complicado alguém da linha de produção chegar ao topo, aqui é possível? 

Sim, é. Nós temos chefes, responsáveis de secção e de departamento que eram “moços”, foram crescendo à medida 

do seu esforço e que também alguém acreditou neles. Nós temos chefes de operação que eram montadores. Temos 

vendedores que eram montadores, temos chefes de serviço que eram técnicos. Valorizamos muito mais quem 

temos cá dentro... 

 

Há uma lógica de progressão interna… 

Sempre. Primeiro isso. Primeiro olhamos quem temos cá dentro e se não tivermos é que vamos buscar fora. 

  

Presumo, então, que tenham total autonomia por parte da sede para esses programas de formação. 

Sim, é a própria empresa em Portugal que define o plano anual de formação e gere esse mesmo plano. 
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Esse plano anual de formação insere-se em que tipo de competências? Parte técnica? Ou nas soft-skills? 

Todas. Com esta certificação nós criamos a nossa academia interna de formação, onde temos um espaço com 28m 

de comprido por 8 de largura, onde temos uma academia prática. E a pessoa vai para lá e vai mexer, vai testar e 

trabalhar as suas competências. Nós colocamos dentro desse centro de formação, dois *********, para as pessoas 

poderem mexer. A ideia não foi só dizer, nós temos… Como disse e bem, às vezes o que está nos sites não é o que 

está na realidade das organizações por trás. E como não é a realidade, as pessoas chegam às empresas, quando são 

contratadas dizem: Fui ver o site e isto não tem nada a haver. Não é de todo, a nossa forma de estar.  

 

Presumo que toda a formação é interna, ou existe formação em outsourcing? 

Mais uma vez, depende. Há formações que não fazem sentido nenhum, mesmo que nós tivéssemos as competências 

para e os formadores para, que nós não vamos fazer internamente. Sabemos que o resultado que advém daí não é 

mais satisfatório. Tudo o que seja formações na área comportamental, das soft-skills, nós fazemos com uma 

empresa externa. Imaginemos que vamos dar uma formação a toda a área de produção, até lhe chamamos “postura 

profissional”, em vez de comportamental, ética ou conduta. Trabalhamos os conteúdos internamente, delineamos 

como queremos a formação, tentamos arranjar um formador que se adequasse às nossas exigências para este 

público-alvo. Não pode ser alguém muito catedrático senão não vai conseguir cativa-los. Arranjamos essa pessoa, 

chegamos a acordo com a empresa, e vai começar a formação dia 27 de Agosto a 130 pessoas. Se me disser assim, 

como fazer manutenção de **********, temos que por alguém de cá de dentro… Já temos uma bolsa interessante 

nessa vertente. Uma bolsa de formadores interna que vamos aumenta-la, também internamente. Temos que avaliar 

que tipo de formações e quem é que as vai dar e receber. 

 

Um colaborador que trabalhe, tem o seu horário de trabalho mas vai fazer essa formação, é pago para fazer 

essa formação? 

É pago porque normalmente é na hora do trabalho.  

 

Portanto, naquela hora, ele deixa o que costumava fazer e dá formação. 

Exato. 

 

Falando de autonomia, qual é o grau dado aos trabalhadores para poderem opinar sobre o seu trabalho, 

decidirem sobre o seu trabalho, etc.. 

Uma dos incentivos que vem para as pessoas, é eles poderem manifestar através das propostas de melhoria, que 

nós também incentivamos e premiamos, que eles proponham melhorias quer para os seus postos de trabalho, quer 

para produtos, o que quer que seja. E uma das formas é, eles entram na plataforma da empresa, há um link para o 

departamento de qualidade onde escrevem o que quiserem. Qualquer pessoa pode faze-lo de uma forma autónoma, 

não tem que pedir ao chefe autorização nem nada. 

 

E assina essa proposta ou é incógnito? 

Ele tem um acesso por intermédio de uma ferramenta interna que está disponível para toda a gente e nessa 

ferramenta, quando escreve, já está autenticado quem é a pessoa e por isso não há aqui barreiras como antigamente. 

 

E qual é grau de aceitabilidade por parte dos diretores em aceitar as sugestões? 

Se não fosse assim, não valia pena abrir esta ferramenta. Mais valia não ter. 

 

Mas há empresas que o fazem para dizer que o têm… 

Nós partimos sempre do princípio que sendo ou não sendo uma boa ideia há uma valor mínimo a pagar. Depois é 

avaliado perante a ideia, o valor a pagar. Só pelo simples facto de dar uma ideia, a pessoa já recebe um incentivo. 

 

É grande o fluxo de trabalhadores a usar esse tipo de ferramenta? 

Tem-se intensificado à medida que têm conhecimento e vão vendo que efetivamente resulta. Porque às vezes só 

não fazem porque acham que ninguém vai ver, ler ou dar resposta.  

Em relação aos horários existe alguma flexibilidade? 

Rígido, flexível e isenção.  
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Poderia explicar? 

Rígido na área de produção, flexível na área administrativa, flexível na área dos quadros superiores. Como deve 

calcular, mesmo os quadros superiores ligados à produção não têm isenção de horário. 

 

Qual é o horário da produção? 

Das 8h às 17h. 

 

Sempre os mesmos turnos, mesmo se houver uma sobrecarga de encomendas? 

Depende, imaginemos que nós fazemos o nosso planeamento, mas se aparecer um cliente, que já é nosso cliente, 

que nos pede um esforço adicional, não vamos dizer que não e aí o horário tem que ser alongado para as 19h. Mas 

a nossa política é que não haja trabalho suplementar. Queremos efetivamente que as pessoas produzam das 8h às 

17h, vão para a sua casa e a sua família e que no dia seguinte apareça no trabalho. 

 

Em situações que desagradem os trabalhadores, eles têm algum veículo de informação ou alguma 

ferramenta que possam utilizar? 

Nós temos um fórum, o fórum compliance, onde as pessoas podem manifestar, sem ser reconhecidos, situações 

que possam colocar de alguma forma a empresa em risco.  

 

E se for um situação de um quezília ou… 

Também pode por a empresa em risco. Há um risco que pode ser de 100%, de 50% ou um risco de 4. Mesmo numa 

quezília, quando há alguém que anda na rua ao barulho também pode aparecer no jornal. Se houver um quezília 

aqui e aparecer no jornal as pessoas vão dizer “olha que empresa de...” percebe? Nós temos efetivamente uma 

política de compliance interna, existe uma equipa de trabalho nesse sentido, também. 

 

Resulta? 

Resulta. Esta equipa surgiu por causa desta política de compliance, onde teve de fazer uma análise de riscos 

existentes na empresa. A todos os níveis: informático, roubo, tentativa de comprar um cliente, tentar oferecer 

aquilo que não deve, etc... Dentro desta análise de risco, esta equipa teve que estruturar todos estes riscos, os que 

eram mais perigosos… Estamos a falar desde financeiros, legais, etc.. A ideia é eliminar ou reduzi-los. Isso foi 

feito, aliás, um dos elementos sou eu. Exatamente para evitar problemas. Estamos a falar desde ofertas, as pessoas 

saberem qual é o limite se alguém oferecer o almoço, isto está tudo escrito. As pessoas sabem qual é o limite. Há 

obviamente, se não for através da plataforma, tem sempre o superior direto, onde reporta o problema e superior 

direto tem toda a legitimidade para, se for na minha área, falar comigo e tentar resolver o problema. 

 

E se o problema for com o superior direto, pode migrar para a parte superior da hierarquia? 

Sim. 

 

É frequente? 

Acontece.  

 

Eu estou a perguntar pois é uma questão cultural vincadamente portuguesa. É raro alguém queixar-se 

diretamente ao chefe, normalmente contornam... 

Acontece. A parte da avaliação toca nesse ponto. Aquilo que nós queremos é o contacto direto entre o responsável 

e o colaborador. É nessa entrevista ou nessa reunião que pelo menos uma vez por ano, eles possam falar sozinhos 

e tranquilos num lugar onde ninguém os perturbe.  

 

Sim, mas ele pode ter um problema com o chefe? 

E é regra é o chefe convoca e marca uma hora com o funcionário, vai para uma sala, com uma água e com um 

café, e onde vão falar desses problemas. O que pode acontecer e aí sim, é se o chefe for autocrata e não gostar, vai 

apanha-lo num ponto e vai haver ali um problema. Ou então, revê-se nos princípios de liderança, se têm alguma 

dúvida, vai consultar o livro, se não conseguir através do livro, fala com o DRH e a alguma conclusão se vai 

chegar. Também, sabendo nós que algum determinado chefe tem esse tipo de comportamento, quando acontece 

uma situação dessas é como num casamento. Um divórcio nunca é culpa de uma só pessoa. Alguma coisa o outro 

também fez mal. E se não conseguiu resolver o problema que chegou a aquele estado de rutura, alguma coisa 

correu mal. 
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Tem de concordar comigo que Portugal é um País onde a hierarquia é muito vincada, a maior parte das 

empresa funcionam, e até se vê pelo próprio organigrama das empresas, num clima onde a chefia não dá 

muito azo a, porque acha que não deve dar azo a. Aquele velho estigma do se eu lhe der a mão, ele vai querer 

o braço. E por parte do colaborador pode acontecer o problema achar que é uma fraqueza do superior estar 

a tratar quase como um par. E isso cria um fosso que não é fácil de combater e não sei até que ponto nessa 

reunião de avaliação o colaborador tem realmente o “à vontade” para expor a situação de uma forma direta, 

sem grandes joguinhos para não ferir orgulhos. 

Normalmente, sendo a empresa achatada no seu organigrama, esses problemas são resolvidos na hora.  

 

Existe uma comunicação direta na empresa? 

Logo, direta! Aliás, o chefe está sempre direto. E se o chefe não estiver e se não resolver, eu de certeza que tenho 

aqui o funcionário na porta a dizer-me alguma coisa.  

 

Então já faz parte do ambiente organizacional esse tipo de postura? 

Sim. Isso sim. Até porque é um dos princípios. E se não houver este princípio de resolução na hora, só vai aumentar 

o conflito. 

 

Então eu presumo que, e voltando à seleção de colaboradores, presumo que excetuando aqueles que são 

escolhidos dentro da própria empresa, que cresce e respira dentro dessa cultura, quando contrata fora, 

contrata pessoas com esse padrão de comportamento? 

Há várias formas de o fazer. Nós temos neste momento várias parcerias com várias instituições e protocolos 

estabelecidos. Numa primeira análise garante a possibilidade de ocupação de 90% de lugares dentro da 

organização. Como não é uma empresa com muita rotatividade, pode aparecer um problema ou outro, ou então 

um problema de crescimento, mas não se cresce do 8 para o 80 em pouco tempo. Tudo é planeado e visto com 

grande atenção. Esses protocolos visam efetivamente a comunicação. Em primeiro ajudar as escolas a formar as 

pessoas e dessa forma, as empresas, neste caso, nós, a ficar com os colaboradores. Como? Indo avaliando-os de 

forma que quando terminarem os cursos podem integrar a organização. A própria HK, com o sistema dual, onde 

temos formandos que estão três anos connosco. Três anos é muito tempo. Na certeza porém que no final de cada 

ano eu contrato duas ou três pessoas, através do ensino dual. Se o meu crescimento me permite fazer isto, eu uso. 

E já tendo esta ferramenta automaticamente, eu estou a sustentar a organização nesse sentido. E as pessoas já estão 

a entrar na cultura, na organização. Logo, quando eu o admito, o acolhimento, a integração, etc.., essas fazes já 

estão ultrapassadas.  

 

Falou-me da baixa rotatividade, tem mais formas de aumentar o compromisso dos trabalhadores? 

O cumprimento do pagamento do salário atempadamente. Eu estou cá há 18 anos, e eu sei que esta empresa nunca 

faltou um cêntimo aos colaboradores, assim como o cumprimento das obrigações fiscais e por aí fora. É só assim 

que a empresa sabe estar. Temos também as condições de trabalho, o fardamento, cantina, balneários, etc.. Tudo 

isto leva a que haja bom ambiente e que seja forma motivacional de as pessoas gostarem de vir trabalhar para a 

empresa. 

 

Para finalizar a entrevista. Tem que haver algum controlo por parte da sede alemã em relação à subsidiária 

portuguesa. É feito ao nível de auditoria ou… 

Há obviamente contactos para com o patrão para perceberem como está a organização. Como é óbvio. Essas 

ferramentas são diárias e semanais. 

 

Esse contacto é diário? 

Sim. A administração, em Portugal, diariamente está em contacto com a administração na Alemanha. Uma, duas, 

trinta vezes se for necessário. 

 

Mas há alguma periocidade fixa? 

Há reuniões de projeto, através de videoconferência que se faz em Portugal e na Alemanha. Há essas primeiras 

reuniões, depois, acima de tudo, há as reuniões intercalares e intermédias, entre chefias, Portugal e Alemanha.  
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Então a empresa na Alemanha dá total autonomia aqui à empresa portuguesa. Define-lhe apenas um 

objetivo geral, negociado. De resto a empresa é totalmente autónoma? 

Totalmente autónoma. 

 

Depois não há um controlo de processos? 

Imaginemos, a Alemanha pede vinte ********* por semana. Se nós cumprirmos, está tudo bem, se não 

cumprimos, alguma coisa está mal. Alguém está a fazer um mau trabalho. Se estamos a aumentar os custos e 

estamos a produzir menos, a faturar menos, alguma coisa esta mal. Se aumentamos os custos, produzimos menos 

e faturamos menos, há um conjunto de medidas que alguém vai transmitir “Está a acontecer isto mas já estamos a 

fazer isto e aquilo…”.  

 

Os objetivos podem ser ao nível da produção, faturação, custos…. Isso tudo está controlado por parte da 

Alemanha? 

Sim. Até porque, em termos do fecho do ano fiscal e em termos do grupo, há um painel de auditores da própria 

sede que vem cá para fechar o ano contabilístico. 

 

É possível migrar da empresa portuguesa para a alemã e vice-versa? 

Sim, é. 

 

É frequente? 

Não é frequente, mas é. Daí nós termos alguns alemães cá que já estiveram na sede na Alemanha e temos alguns 

funcionários que estavam cá que foram para a Alemanha. 

 

Uma pergunta mais pessoal, que dificuldades encontra na relação com a casa-mãe? Ou não existe nenhuma? 

Existe, como é óbvio. Eles têm, muitas vezes aquele afinco de “só eles é que sabem”. Às vezes é difícil mostrar o 

contrário, exatamente por a cultura ser diferente. 

 

Mas é frequente esse tipo de atitude de vir a tal instrução da Alemanha e “assim é que é” e a empresa aqui 

verificar e se calhar não resulta… 

É muito mais ao contrário! Porque ao contrário daquilo que muitas pessoas possam parecer, na minha modesta 

opinião, eles são muito mais resistentes à mudança do que nós. Exatamente por serem muito, “pão-pão queijo-

queijo”, são muito mais resistentes que nós. Nós podemos ter aquela resistência mas no fim “ vamos lá” e fazemos 

e por aí fora… Eles não.  

 

E está certo. Segundo os dados culturais, a Alemanha, se não for o País com mais medo da incerteza, é o 

segundo ou o terceiro. Tudo o que fuja do que eles já estipularam inicialmente, poe-nos em pânico. E por 

isso é que eles têm muita burocracia, tudo muito planeado e se alguém disser que se calhar é melhor mudar, 

é complicado. 

Eles são muito mais resistentes. 

 

Então nota esse choque cultural? 

Sim. Embora, nós temos e ainda bem, e só assim a empresa tem crescido, nota-se que há um compromisso efetivo 

em fazer com que os interesses da empresa estejam acima de qualquer interesse individual de cada um. 

 

Em relação à tomada de decisão, é mais autocrática, participativa, tomada de uma forma conjunta, qual é 

a estratégia? 

Depende. Depende do projeto. Com estes projetos de melhoria continua que temos tido, é participativo. São criadas 

equipas de trabalho, que se focam somente naquele objetivo. Esta equipa tem de chegar a um consenso e ver qual 

a melhor posição para atingir o fim. Há situações que têm que ser quase o “ Eu quero, posso e mando”. Porque se 

vamos entrar no consenso, nunca vamos chegar a lado nenhum. Se calhar muitas vezes na área da formação, se 

deixamos na mão da formação, as pessoas se candidatarem, a taxa de sucesso vai ser quase zero. Por acaso aqui 

na empresa não. Mas há público-alvo para determinadas formações que se deveriam inscrever eles próprios e não 

o fazem. É mais fácil o DRH mandar um convite a dizer que o fulano tal e tal estão convidados para a formação 

x. Às vezes tem que ser assim. 
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E na relação com a sede, essa tomada de decisão também é participativa? 

Sim. É participativa.  

 

Costuma estar presente nessas reuniões? 

Não. Exceto as da minha área. 

 

Notas nessas reuniões algum choque cultural? A debater algum ponto? 

Normalmente neste tipo de coisas, estamos a falar de pessoas com muita autoestima. Que não são uns “paus-

mandados”. As pessoas têm de estar abertas para ouvir. Onde uns estão a ver as coisas boas, outros estão a ver 

coisas boas e coisas más. E isto também é importante. Até pela experiência de cada um.  

 

Não nota diferença no tipo de linguagem, de comunicação? O português quando discute um assunto é muito 

indireto, o alemão não. 

Para quem está na direção não pode ser assim. Nem nenhum líder é assim. Qualquer líder, e eu vou à Alemanha 

frequentemente e vou sozinho…. Eu tenho um colega, e concordo inteiramente com ele, que diz “ pior que um não 

é não fazer nada”, por isso, mais vale fazer qualquer coisa, errar e aprender… Nós, em termos de direção, não são 

os choques culturais que vão fazer que as pessoas não tenham a sua opinião. Quando atinge um determinado 

patamar, não pode estar preso a esse tipo de questões. Se as pessoas vão subindo e vão para chefias e para diretores, 

é porque têm algo diferente de outros. Quando estamos numa reunião de direção, é um bocado complicado se um 

diretor não diz nada, ou se não tem opinião ou se está tudo bem, ninguém acredita nestas coisas. Por isso é que nós 

nos distinguimos das outras pessoas. Em determinadas áreas tem de ter requisitos que outras pessoas não têm.  

 

Em relação ao porquê de as empresas terem mais sucesso do que as empresas portuguesas, já falou de 

início… 

Sabe que os portugueses também têm muito sucesso. Aqueles que são efetivamente bons empreendedores. No 

nosso tipo de mercado, em Portugal, é tudo na maioria microempresas. Daí que também vemos pouco sucesso. 

Quando é para dar o passo seguinte, em termos de investimento, já não o fazem. Vou pegar no dinheiro e vou pô-

lo de lado, vou mas é mexer com o dos outros e à primeira coisa, o que fazem é fechar a empresa e acabou. Nós 

temos muitas boas empresas portuguesas, atenção! Nós temos empresas de sucesso, na área do mobiliário, que 

exportam para todo o mundo. Têm é uma forma de ver a coisa completamente diferente daquilo que é culturalmente 

português! 
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ESTUDO DE CASO 2 – Notas do investigador 

 

 
Empresa 

 

Localização: Austria, República Checa, Portugal (Outubro de 1955).  

 

Sector de atividade: Elevadores (Conceção, Fabrico e Instalação). 

 

Nº Trabalhadores: 385 

 

Organigrama: ”empresa achatada no seu organigrama” 

 

Sindicalização: “A única coisa que existe é uma unidade sindical que representa os trabalhadores mas não é 

considerada comissão.” 

 

Nota: “este tipo de cultura e filosofia estar muito patente”, ”três grandes princípios: a aprendizagem diária, a 

seriedade empresarial e a qualidade.” 

 

Ambiente organizacional: entrevista interrompida, onde o entrevistado apresenta ao entrevistador um dos 

administradores da empresa, de origem alemã, veio em 72 para Portugal da Alemanha, e ainda está no ativo, com 

mais de 50 anos de casa. O à vontade evidenciado pela troca de gabinetes, com um dos administradores, é sinal da 

real baixa distância hierárquica vivida na empresa. 

 

(sobre a comunicação na empresa) 

“Logo, direta! Aliás, o chefe está sempre direto. E se o chefe não estiver e se não resolver, eu de certeza que 

tenho aqui o funcionário na porta a dizer-me alguma coisa.” 

 

 

Perfil do Entrevistado: 

 

Função: DRH (desde 2007) 

 

Idade: 40-50 

 

Sexo: Masculino 

 

Tempo na empresa: 18 anos (experiência anterior em estágio no sector bancário).  

 

Contacto prévio com a cultura alemã: Apenas na Empresa (trabalham lá alguns alemães) e em algumas viagens à 

Alemanha através da empresa. 
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ANEXO C 

 

ESTUDO DE CASO 3 – Transcrição da Entrevista 

 
Tomei a liberdade de pesquisar sobre o seu background e reparei que o senhor tinha uma vasta experiência, 

antes de chegar a esta empresa, ao qual é o DRH desde 2009, foi o primeiro contacto com a cultura alemã? 

Não. Já tinha antes. A minha primeira empresa foi uma empresa dinamarquesa, muito grande, de sapatos, que é a 

ECHO. A segunda, cinco anos depois, foi uma empresa de imobiliário dinamarquesa, que montamos em Portugal 

e depois tive um período bastante grande em Braga, na Fehst Componentes.lda., que é uma empresa alemã. Foi o 

meu primeiro contacto com uma empresa alemã. Não só com essa, como no perímetro industrial que estamos a 

falar, coexistiam a então Grundig Componentes, depois passou para Fehst Componentes, e a Blaukpunt, agora 

Bosch Car e Bosch Security Systems. Esse foi o meu primeiro contacto com uma empresa alemã. A que se seguiu 

uma primeira passagem pela, então, pela ******, agora ****** **********, entre 2003 e 2005, depois saí, 

regressei em 2009 até esta data. Já conhecia empresas alemãs desde 1996. 

 

O que faz do senhor uma das pessoas mais indicadas para me dizer qual a diferença entre uma empresa 

portuguesa e uma empresa alemã. Qual é o segredo? 

O segredo, creio eu, é sobretudo a organização e sistemas. O esforço de guerra gerou na Alemanha uma inovação 

tecnológica enorme e uma capacidade produtiva enormes, que depois da guerra e mesmo com o país meio 

destruído, acabaram por gerar uma altíssima noção de eficiência, de eficácia nos processos, que foi ao longo dos 

anos transferida para meios tecnológicos cada vez mais evoluídos e para a necessidade de uma organização e de 

uma sistemática que pusesse tudo a funcionar devidamente. É verdade que a modernização também sugere 

complexização, consequentemente sugere sistematização e organização. Fundamentalmente, as empresas 

portuguesas, na sua génese histórica, são empresas muito poucos dadas à inovação, ao desenvolvimento, eram 

empresas que trabalhavam quase sempre muito na base do trabalho manual, dos operadores, com base no custo de 

mão-de-obra e consequentemente, com custos baixos, custos operacionais baixos baseado em mão-de-obra, com 

pouco investimento tecnológico, pouco crescimento tecnológico, pouco pensamento de processo, conduzia que 

houvesse quase uma desnecessidade do pensamento organizativo sistémico. O que eu vejo de distintivo nas 

organizações alemãs é organização, sistemas… 

 

Então confirma o que sugere a bibliografia internacional que afirma que os alemães são obcecados por 

montar uma máquina bem oleada em qualquer empresa? 

Sim. Eu diria, que neste momento, no seculo XXI, a eficientização das máquinas operativas já transpôs largamente 

as fronteiras alemãs. Eu acho que já é difícil conceber uma lógica alemã de produção. Neste momento os alemães 

incorporam com sistemas LEAN que são transnacionais, que são globais. Que foram buscar ao Japão, aos Estados 

Unidos, a Inglaterra, países já muito industrializados e até industrializados, enquanto nações, há mais tempo que 

a própria Alemanha. Portanto, o que a Alemanha tem de diferenciado, a meu ver, a Alemanha como País, e as 

empresas que estão lá radicadas é terem a sua inteligência ainda na Alemanha. Tudo o que é desenvolvimento 

tecnológico, desenvolvimento de ponta ao nível de processos operacionais, os alemães radicam e mantêm tudo na 

Alemanha e ainda são o coração da geração de inovação tecnológica do processo. Isso é que os faz diferentes. 

Aquela ideia de que os Alemães são especialmente organizados, calculistas, creio que isso já não faz tanto a 

diferença. Os alemães são é disciplinados no que diz respeito a “Stick to the rules”. Atuar de acordo com o padrão, 

de acordo com o standard, manter-se disciplinado. Aí sim, são diferentes. Mas não são os únicos. Por isso é que 

organizações estrangeiras em Portugal com a nossa capacidade de complementar, de inovar, de trazer coisas novas 

ao sistema, e ao mesmo tempo de sermos disciplinados em organizações disciplinadas, conduzem a que as nossas 

empresas sejam, normalmente, empresas de ponta dentro dessas organizações. Hoje em dia creio que o que torna 

a Alemanha um País distinto é que tudo aquilo que é importante em termos de evolução futura, no médio e longo 

prazo, dos mercados, dos processos e respetiva tecnologia está lá na Alemanha. Enquanto que outros países, como 

por exemplo, os americanos já são mais delegativos, se vão para a China transportam as coisas para a China. Os 

Alemães são muito mais renitentes a transferir esse conhecimento. 

  

Mas transferem entre eles? 

Entre eles transferem.  
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Normalmente, dentro das empresas alemãs, há uma cultura de aprendizagem e passagem de 

conhecimento… 

É certo. 

 

No site da empresa refere que a ********valoriza a empresa aqui em Portugal dizendo que é a junção do 

know-how alemão, na lógica do que estava a dizer, com a adaptabilidade portuguesa. Gostava que 

comentasse esta afirmação. 

O comentário tem o “quê” de positivo e tem o seu “quê” de preocupante. Preocupante no sentido em que a imagem 

de Portugal ainda está muito associada a essa adaptabilidade/capacidade de improviso, ainda temos muito 

associados a essa imagem de improvisadores. No nosso grupo, de facto, nós temos sistemas transnacionais, que 

vão começando a ser cada vez mais eficientes, de globalização de processos e transferência global de processos. 

 

O Global Program Managment… 

Exatamente. Ou seja, é menos impactante essa radicação na Alemanha de tudo o que é importante. Mas, 

desenvolvimento e industrialização inicial é toda feita na Alemanha. Essa capacidade de partilhar a disciplina 

alemã com o improviso português é o que caracteriza os portugueses. Realmente, é um facto. E nós fazemos isso 

em Portugal. Nós comportamo-nos dessa maneira. Nós recebemos qualquer coisa, normalmente invertemos o 

processo, ou seja, dizemos assim: Isto não está bem! Ainda não aplicamos, mas já dizemos que devia ser feito 

assim e assim… E os alemães dizem-nos: Faz favor de aplicar o processo. Nós aplicamos o processo. E quando 

aplicamos o processo fazemos as nossas adaptações. Mais tarde os alemães vêm cá e dizem assim: então é assim 

que se monta um processo? É assim. Bem montado! Pegam nessas ideias e transferem. Os processos são muitas 

vezes conduzidos desta maneira. Não são assim tão lineares.  

 

Gostava que me fizesse uma radiografia da empresa. 

Nós podemos caracterizar a nossa fábrica ainda como uma fábrica de produção. Creio que é uma definição crucial, 

básica, mas crucial. Nós o que fazemos basicamente aqui é produção. Claro que temos aqui valências completas, 

normalmente associadas à produção de peças metálicas para industria automóvel. Nós temos aqui ferramentaria 

própria, 40 pessoas numa ferramentaria é muita coisa, temos manutenção, temos tudo o que é preciso para fazer 

as peças aqui. Enquanto que outras organizações, por exemplo a espanhola, que não tem dada disto, quase nada, 

são JITs “Just-in-time”, estão dentro dos tipos dos clientes só a fazer peças. 

 

Mas a produção aqui também é “Just-in-time”? 

Não. Aqui nós temos um parque de cerca de 120 ou 130 pontos de entrega diferentes para os nossos clientes. 

  

Eu reparei que os principais clientes são a Volkswagen, Ford, General Motors… 

Sim, esses são os 3 principais clientes mas também temos a PSA, Renault. Mas esses 3 são os principais. Ocupam 

uma fatia de 80% da nossa produção. Com tantos destinos nós temos necessariamente que ter uma noção programa 

da nossa atividade. Não é “just-in-time”. Nós temos muitos destinos e muitos clientes… O conceito de fábrica 

“Just-in-Time” é de uma fábrica que se instala ao pé do cliente e o cliente pede 20 e a fábrica dá 20, o cliente pede 

100 e a fábrica dá 100 e tem flexibilidade suficiente para poder adaptar-se a isto. Não pode ter uma superestrutura 

muito grande, tem que ter uma estrutura de produção básica, o resto é tudo de fora. 

 

Está-me a dizer que na Espanha é tudo “Just-in-time” e aqui não. 

Aqui não. Nós trabalhamos sobre uma lógica de fornecimento já muito mais diversa. Temos peças que são “Just-

in-time”, temos peças que não são “Just-in-tme”, fazemos stock e fazemos envios programados, etc… Mas somos 

fundamentalmente uma fábrica de produção. Quer dizer que nós não fazemos desenvolvimento. Que dizer que 

nós, por exemplo na área comercial, só fazemos um grande cliente, que é a SEAT. Tudo mais é feito na Alemanha. 

A parte de conceção, codesenvolvimento com o cliente, parte da industrialização inicial, que é passar a peça do 

papel para a peça, conceber o processo, a tecnologia… Tudo isso é feito na Alemanha.  

 

Quando chega aqui é só colocar na produção? 

É industrializar na produção, é colocar aqui as células de soldadura, montar tudo, por tudo direitinho e começar a 

produzir. O que não é fácil!  
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E exportar. 

E depois exportar tudo porque nós exportamos tudo o que vendemos. Menos de 1% ou de 2% é que é vendido cá 

em Portugal à Autoeuropa. O resto é tudo exportado.  

 

Diga-me o número de empregados. 

Temos 517.  

 

Nacionalidades. 

São fundamentalmente portugueses. E temos residentes, um ou dois estrangeiros.  

 

Faixa etária. 

Temos desde os estagiários com 19 anos até aos 58 anos. 

 

Formação académica. 

Desde a escolaridade obrigatória até aos Doutores, temos aqui um ou dois Doutores. 

 

Podia-me explicar o organigrama da empresa? 

Com certeza. Quer vê-lo ou não é preciso? 

 

Não, pode só explicar e depois, no fim, se quiser mostrar… 

O organigrama é composto de uma Administração, tem dois Administradores, um para a área industrial outro para 

a área financeira, RH, etc… Depois está dividido por direções. Na área financeira, direção de controlo e gestão, 

direção de RH, direção de compras. Tem uma área, que não é direção, de contabilidade. Na área industrial tem as 

grandes áreas da logística, produção, a área comercial e desenvolvimento técnico que faz aquilo que eu acabei de 

dizer. E a qualidade. Portanto, produção, qualidade, logística, vendas e desenvolvimento técnico. 

 

Depois abaixo… 

Depois abaixo, porque é uma estrutura fundamentalmente de produção, é uma estrutura muito curta. Por exemplo, 

na produção, que é a que tem maior estrutura, tem Produção, tem o Responsável da área de produção, das duas 

grandes áreas da produção, Estampagem e Soldadura. A pintura em ******** é uma zona funcional mais pequena. 

Depois tem o responsável de área e tem os supervisores e tem os Team Leaders que são os líderes das equipas 

operacionais e que fazem parte e trabalham com elas. 

 

Pode-me dizer o Volume de Negócios da Empresa? 

Este ano estamos a projetar 58 Milhões de euros. 

 

Ao nível de valores de produtividade e rotatividade… 

A nossa produtividade é uma produtividade elevada. Não lhe posso dar um número porque as métricas que as 

empresas têm são diferentes entre si. Nós temos uma produtividade bastante elevada. No âmbito do grupo é só 

superada pelos polacos. Em matéria de Turnover, nós perdemos menos de 4% de pessoas/ano e isto na indústria 

onde estamos é pouco. Normalmente perdemos 7 ou 8 pessoas por várias razões. Ou emigram ou outras razões… 

Estou a falar na área de staff… Mesmo na área de produção a rotação é mínima. Quase não temos rotação. Ainda 

temos menos.  

 

Ao nível dos sindicatos, existe alguma comissão de trabalhadores ou sindicato presente aqui na fábrica? 

Existem três sindicatos. Não estão representados por uma comissão intersindical. Há apenas um deles que tem 

uma comissão sindical. Mas não há comissão de trabalhadores. 

 

Eles têm alguma participação na decisão? 

Muito pouca.  

 

Eu pergunto porque na Alemanha, os sindicatos têm muito poder… 

Muito! Não tem comparação com aqui. 

 

Podia-me explicar o processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores? 



Anexo C____________________________________________________________________ 

154 

Nós temos dois canais de recrutamento. Recrutamento interno e recrutamento externo. Do ponto de vista da 

condução da ação técnica, podemos fazê-lo de duas maneiras. No que diz respeito a colaboradores diretos, nós 

normalmente recrutamos através de uma empresa, um Business Process Outsourcing, ou seja, recrutamos através 

de trabalho temporário. Temos uma empresa parceira que recruta porque precisamos de manter padrões de 

flexibilidade na estrutura operacional. A via de entrada é pelo trabalho temporário. 

 

Na parte de produção? 

Sim, exatamente. E os projetos duram aquilo que tiverem que durar em consonância com os projetos operacionais 

que temos. E fazemos esse recrutamento. Validamos sempre o recrutamento feito pela recrutadora através de uma 

metodologia de entrevista.  

No que diz respeito aos quadros intermédios, especializados mas não qualificados, nós fazemos recrutamento 

internamente. Promovemos o recrutamento e fazemo-lo todo internamente. No que diz respeito aos quadros 

técnicos especializados e às lideranças superiores fazemo-lo através de empresas de recrutamento. 

Designadamente através de uma empresa parceira, que é nossa parceira para além do recrutamento externo. 

Basicamente, é assim que fazemos o abastecimento. Todas as posições que são abertas, são abertas inicialmente 

dentro da empresa. São postas à disposição dos candidatos internos. Quando dizemos recrutamento interno ou 

externo estamos a falar do ponto de vista da condução técnica do processo, quando estamos a falar do ponto de 

vista dos candidatos elegíveis, os candidatos, todas as posições lhes são abertas, com exceção das de produção. 

Quando abre uma posição internamente, ela é posta à disposição dos candidatos internos. O propósito é que 

tenhamos cada vez mais carreiras que nos permitam auto abastecermo-nos de posições. 

 

Li no site da empresa que existe um plano de desenvolvimento pessoal que é feito através de uma reunião 

anual. Queria que me explicasse como é feito esse plano de formação e desenvolvimento de colaboradores, 

é com vista em alimentar essas posições? 

É com vista a desenvolver o colaborador em ordem a que possa suprir, não só progredir na sua carreira profissional, 

dentro da sua área, como também para outras funções dentro da organização. Isto é muito simples. Todos os anos, 

entre o princípio de Janeiro e final de Fevereiro, ocorre uma reunião estruturada entre o trabalhador e a sua 

liderança, que segue uma formulário, um IT Tool, digamos assim, que tem de ser seguida, que se divide em dois 

grandes aspetos: as competências que a pessoa é suposta ter e o seu estado de progresso nessas competências e 

depois os objetivos profissionais e o grau de consecução dos objetivos profissionais. São as duas áreas. 

 

E nessas competências, são competências técnicas, sociais ou…  

O modelo de competências adotado são as competências de natureza intelectual. Quer sociais, quer pessoais. O 

grupo resolveu adotar, num primeiro passo, no seu modelo de competências, apenas competências deste tipo. Não 

competências técnicas.  

 

As chamadas soft-skills… 

Soft-skills sim. 

 

Os programas de formação são orientados pela casa-mãe, pela sede, ou há uma autonomia aqui na empresa? 

Há uma autonomia absoluta. 

 

Autonomia total? 

Total. Há programas formativos que são definidos centralmente, mas são exceções à regra. Nós fazemos a nossa 

formação à medida da nossa necessidade. 

 

A formação é feita em regime de outsourcing ou os formadores são da empresa? 

Temos 2 tipos. Fazemos com base em formadores internos ou externos. Temos mecanismos de validação interna 

de formadores. E temos os nossos providers de formação externa.  

 

Associado a esse plano de desenvolvimento pessoal, eu notei que havia o desenvolvimento padrão de 

características de liderança e de competências de liderança e também a gestão de talentos. Como faz essa 

gestão? 

Temos um programa específico para isso. Que se chama o programa KATE “K****** A********* Talent 

Education”. Esse projeto, é um programa que tem lugar todos os anos, visa identificar necessidades da organização 
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que se possam preencher através do desenvolvimento de empregados com alto potencial. Cada departamento se 

pronuncia e diz que tem estas posições, prevejo numa visão estratégica três anos para chegar aqui, e tenho esta 

pessoa que queria desenvolver para chegar aqui. 

 

E é feito normalmente com três anos? 

Não, pode ser um ano, ano e meio, pode ser o que for. Normalmente esses programas, são programas anuais. 

 

Então a empresa pensa no mínimo a um ano? 

No mínimo a um ano. 

 

A empresa tem que saber, no mínimo a um ano onde é que vai estar… 

Exatamente. Os diretores têm que saber, nas suas áreas, a um ano ou a mais, depende da perspetiva, se têm funções 

que precisem de desenvolver e quem são os empregados nas suas sub-organizações que parece que podem chegar 

lá. Lança-se esse programa, esse programa comporta um primeiro mecanismo de nomeação, depois comporta um 

segundo mecanismo de avaliação. As pessoas são avaliadas, esse potencial é confirmado ou não… 

 

Como é que é feita essa avaliação? 

É feito fora. É um painel de várias atividades, entrevistas, role-play, questionários, inventários de personalidade… 

 

E isso é feito à parte do seu trabalho? 

Chama-se a isso mesmo um Assessment Center. A pessoa sai daqui, naquele dia, por exemplo em 2013 foram dois 

dias, depende, vão para um sítio e fazem essa análise, individualmente e em contexto de equipa e é programado o 

seu desenvolvimento em função daquele projeto. O projeto é para chegar aqui. O potencial confirma-se? Confirma-

se sim senhor. Então quais são as ações de desenvolvimento? Depois essas ações transitam para aquele Plano de 

desenvolvimento pessoal que lhe falei no início.  

 

Diga-me uma coisa, nunca correu mal? Imaginemos, um diretor identificar um colaborador… 

Às vezes corre. Os potenciais normalmente são bem identificados. O que acontece, por vezes, é que a visão sobre 

a necessidade daquela função é atraiçoada por alguma coisa. Como somos uma fábrica que temos sobretudo um 

escopo produtivo, acontece que nós não somos muito ativos em matéria estratégica. Uma coisa que eu digo que 

temos de fazer este ano é que temos de desenvolver a parte de desenvolvimento técnico e comercial e vamos 

desenvolver 2 ou 3 pessoas para isso e depois vem uma orientação da fábrica alemã dizendo que nós em Portugal 

não temos atividade neste sector ou vai deixar de ter. Passa para a Alemanha ou para outro lado.  

 

Como é gerida esse tipo de situação? 

Tem de ser gerido com a pessoa. A pessoa passa para uma bolsa de talentos chamada “Talent Tank” e fica a 

aguardar uma nova oportunidade.  

 

Mas é uma situação complicada de gerir.  

São situações complicadas. Mas é algo que ainda não está muito enraizado na organização. A network ainda está 

a funcionar muito mal porque há países que já têm o KATE a funcionar, há países que ainda não têm. É um 

programa muito recente. Portugal já o conhece muito bem porque fomos um País piloto.  

 

E pode acontecer migrarem daqui para outra empresa no grupo? 

Pode e já aconteceu. 

 

É comum? 

Não lhe direi que é comum, digo que pode acontecer e já aconteceu. Essa network ainda não foi criada de uma 

forma formal. Ainda está em geração. Porque são mecanismos avançados de gestão. São coisas que são muito 

mais fáceis de falar do que fazer. Criar essas networks. Basta dizer que o engenheiro de uma determinada função 

na Alemanha não tem exatamente a mesma função em Portugal. Há muitas coisas que precisam ser harmonizadas 

antes de se chegar a esse passo. 
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Ao nível da Avaliação de Desempenho, gostava de saber como funciona, em que contornos? 

Nós temos dois grandes sistemas de avaliação de desempenho. Para as operações de produção e sistemas de suporte 

à produção. É um sistema ABC, um sistema mensal. Todos os meses há uma avaliação de performance mensal 

que dá origem a um bónus de produção. A filosofia é esta, quando as atividades são de ciclo curto têm de ter 

processo de avaliação de ciclo curto. Quando as atividades são de ciclo longo têm processos de avaliação de ciclo 

longo. O EDP dirige-se ao staff, determinado staff. Mais de natureza administrativa ou engenharias e por aí adiante. 

Quando o ABC se destina só à produção e serviços de logística de apoio à produção. Temos dois sistemas, o ABC 

e o EDP. O EDP é composto por duas partes. Uma parte de avaliação de competências, de desenvolvimento, tem 

uma perspetiva mais de desenvolvimento. Depois tem uma parte que é mesmo de avaliação de performance onde 

a pessoa tem os seus objetivos definidos no princípio do ano, em Julho acompanha o desenvolvimento desses 

objetivos. Dependendo se atingiu ou não, ou se ainda pode atingir ou não os seus objetivos desenvolvem-se as 

estratégias adequadas. 

 

Existe a meio do ano uma avaliação para correção… 

Sim, até 31 de Julho.  

 

Essa avaliação é sempre individual? 

Sempre individual. 

 

Sempre de uma forma formal? 

Sim. 

 

Fazem essa reunião a meio e fica um registo desse processo? 

Fica o registo. 

 

Essa avaliação vai para a sede na Alemanha ou há total autonomia aqui? 

Não vai para a Alemanha. Total autonomia aqui. Tudo é standard. O EDP é standard para todos os países, mas 

não vai nada para a sede. A gestão é feita cá. Em todos os países é assim.  

 

A comunicação da avaliação do desempenho é feita só nessas reuniões? 

É feita nessas reuniões. O Departamento de RH depois faz o seu sumário. Consolida os dados mas é feita nessas 

reuniões.  

 

Qual é o grande objetivo da Avaliação de Desempenho? 

Tem sobretudo dois grandes objetivos. O de comunicação e desenvolvimento. Primeiro o de comunicação. Dar a 

conhecer ao empregado quais são os objetivos da organização, os objetivos dos departamento, para depois chegar 

aos objetivos pessoais. É esse o ciclo do EDP. Portanto, primeiro comunicar e em segundo lugar tem o objetivo 

de desenvolver competências. É o principal objetivo.  

 

Então está diretamente ligado ao Plano de Desenvolvimento Pessoal? 

Esse é o objetivo principal. 

 

Como estamos a falar de desempenho podemos falar dos objetivos. Como são definidos os objetivos, a 

começar na sede… 

Todos os anos, em Janeiro são nos reportados os objetivos do grupo.  

 

Esse objetivo é negociado ou é… 

Os objetivos do grupo são nos dados. 

  

Os objetivos para a Fábrica ou do grupo? 

Do grupo como um todo mundial. Depois é nos feita uma proposta dos objetivos para a fábrica. Esse é negociado. 

Quando têm alguma dúvida chamam os diretores das áreas. E com os diretores das áreas tomam decisões. Ou 

aderem à proposta ou propõem algo de diferente. 

 

 



____________________________________________________________________Anexo C 

157 

E depois como é subvertido ao longo da estrutura? 

No próprio EDP, cada EDP tem na área esquerda os objetivos da empresa, na área mais à direita os objetivos do 

Departamento e a área de baixo, à esquerda, os objetivos individuais. Portanto, empresa, departamento, indivíduo.  

 

Isso é sempre negociado? 

Normalmente os objetivos do diretor derivam dos objetivos do departamento. Os objetivos do departamento são 

negociados. 

 

São negociados com a direção acima? 

Com a administração. Assim, como depois o individuo negoceia os seus objetivos com a sua liderança.  

 

Inclusive os de produção? 

Inclusive os de produção. 

 

Como é que é feita essa negociação? É feita através de uma reunião com os trabalhadores?  

É feita individualmente. A própria liderança, na elaboração dos seus objetivos tem de ter em consideração os 

objetivos do deployment. O diretor diz que os objetivos do departamento são estes, negociou-os com a 

administração e daí estabelece as linhas gerais do alinhamento de objetivos que contribuem para esses outros 

objetivos. Cada liderança, ao seu nível, tem que assegurar esse alinhamento. É um objetivo. Às vezes conseguimos 

melhor, às vezes menos bem. Estamos a falar de objetivos de gestão, grandes procedimentos, às vezes conseguimos 

ajustar melhor outras vezes menos bem. 

  

Parto do princípio que se o Desempenho está interligado com os próprios objetivos e com o respetivo Plano 

de Desenvolvimento Pessoal também haja uma relação com o sistema de remunerações, que me falou que 

era avaliado mensalmente… 

No caso da Produção é mensal. Em concreto, é um prémio de produção mensal. No caso dos serviços de suporte 

administrativos, gerencial, administração, etc., é um bónus anual. É a parte variável da remuneração. 

 

Falando de autonomia da tabela salarial, existe ou é regulamentado pela sede? 

Temos a nossa tabela salarial. Existe uma do contrato coletivo de trabalho. 

 

Mas essa é nacional… 

Sim, é nacional. 

 

Mas a sede não define um orçamento máximo ou essa gestão é completamente autónoma? 

É feita cá. O crescimento das massas salariais não é definido pela sede. Nós é que sabemos em que medida temos 

de balancear custos, as grandes componentes do custo, designadamente, os salários e temos sobre essa perspetiva 

uma ação de gestão coerente. 

  

Em relação com a comparação com o resto do sector, pode-me dizer se estão a cima ou na média? 

Estamos na média. A nossa gestão é feita de acordo com as variáveis de mercado e inclusive com a perspetiva 

local. 

 

Fazendo uma pergunta mais complicada: se a tabela salarial está na média do sector, e como me disse, fazem 

formação e plano de desenvolvimento pessoal e mune os trabalhadores com competências, não há o risco de 

andar a alimentar o setor de formação? 

Nós temos uma realidade conjuntural e local que nos favorece. O País vive uma situação de crise e as pessoas têm 

muito medo de perder o emprego. Localmente, nós somos um empregador de excelência. Nós somos uma empresa 

muito reputada e que tem um comportamento como empregador um comportamento muito adulto e muito forte. 

A coisa vai mais por aí do que propriamente pela competitividade salarial. Só para ter uma análise, cada função 

na nossa empresa tem um ponto mínimo, um médio e um máximo. Esta grelha, raramente nos coloca questões de 

competitividade. Às vezes coloca-nos, não a grelha, mas o mercado em si, questões de competitividade em matéria 

de crescimento. Somos uma organização, como você viu, com um organograma curto, mas muito pujante e 

desafiador. Quer dizer que nós desenvolvemos muitas pessoas. Aqui e acolá já não temos mais espaço de 
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crescimento. Acontece-nos por vezes perder uma ou outra pessoa para empresas que têm uma marca forte, uma 

presença forte, não propriamente por uma questão salarial mas porque as pessoas têm ali uma oportunidade. 

 

É uma questão de progressão… 

Sim.  

 

Eu tinha que abordar este assunto pois existe este estigma em Portugal que se der muita formação ao 

colaborador pode perde-lo depois para o concorrente… 

A máxima que nós adotamos é esta. Uma pessoa formada custa x. E quanto é que custa se não lhe dermos formação 

nenhuma? 

  

Ao nível do sistema de incentivos, já me falou desse bónus de produção que poder se mensal ou anual. Tem 

mais algum? 

Não. É esse e o bónus anual. 

Que está totalmente interligado com a avaliação de desempenho, com os objetivos traçados e com a estratégia da 

empresa. 

O bónus anual divide-se em duas partes: objetivos pessoais e objetivos da empresa. Ambos contribuem para o 

bónus final. 

 

Falando dos benefícios, que benefícios existem para os trabalhadores? 

Nas estruturas operacionais eles são muito simples. Têm o seu vencimento, nesse vencimento são incluídos as 

partes acessórias da remuneração, ou seja, o subsídio de turno, de prevenção, as partes associadas ao perfil 

estatutário do operador e depois tem o seu prémio de iniciativa. Outros benefícios colaterais seriam mais difíceis 

de explicar, como por exemplo, a medicina curativa, consultas de psicologia, os protocolos de benefício… Tem 

uma série de coisas, mas são muito colaterais. Que realmente intervenham na nossa massa salarial, são essas as 

grandes componentes que eu acabei de referir.  

No caso dos sistemas do pessoal qualificado e lideranças qualificadas têm as remunerações, a parte fixa, a parte 

variável, as direções têm automóvel, há o seguro de saúde para a área de staff, há o seguro de acidentes pessoais 

para todo o staff. Há uma série de benefícios, esses já incorporados estatutariamente. 

 

O entrevistador faz referência a informação disponibilizada na internet no website da empresa sobre 

serviços sociais inovadores, ao nível da saúde e preparação física.  

A parte ergonómica ocupa um lugar crescente na nossa organização. Ainda não chegou a Portugal no comboio 

privilegiado porque os processos e a tecnologia são desenhados na Alemanha. Na Alemanha já tem uma 

importância muito grande. O tempo das cadeiras de madeira para fazer peças de soldadura já acabou. Aqui na 

nossa fábrica já há bancos autorreguláveis e por aí adiante.  

 

Então existe uma preocupação crescente com a parte física do trabalhador… 

Claro, sempre! Com a parte física e psicológica.  

 

O entrevistador faz referência a uma visita efetuada anteriormente a uma fábrica alemã e discute-se as 

elevadas condições de trabalho e cuidado com a higiene e segurança no trabalho na Alemanha.  

Isso é cada vez mais importante. Na Alemanha, até por influência das comissões de trabalhadores e estruturas 

sindicais, isso (condições de trabalho) está muito desenvolvido. 

 

Falando de autonomia. Qual o grau de autonomia para decidir sobre o seu trabalho? 

É muito grande.  

 

Mesmo na produção? 

Sim, mesmo na produção. Nós temos os nossos grandes processos definidos corporativamente para todas as 

empresas. Mas admitem todas uma abordagem local. Se você tiver especificidade local, o processo é um processo 

fechado. Se o senhor disser “eu isto, preciso de fazer assim, desta maneira ligeiramente diferente”, pode fazer.  

 

Então há o fomento desse tipo de iniciativa? 

Sim. 
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Mesmo nos tais planos de desenvolvimento pessoal? 

Exatamente. 

 

Por isso é que eles focam mais nas soft-skills… 

Exatamente. Há essa liberdade, há essa autonomia dentro de um propósito de standardização, que é cada vez 

maior, é certo, mas não nos repugna ter de standardizar localmente.  

 

E é admitido pela empresa sede? 

Admitido. 

 

Desde que o objetivo seja cumprido… 

Sem dúvida. 

 

Flexibilidade de horários? 

Existe para toda a parte do staff.  

 

E a produção? Trabalha por turnos? 

Trabalha por turnos. Temos três turnos. E em certas áreas (ex.: prensas automáticas) trabalhamos em laboração 

contínua. 

 

Em situações de conflito ou numa situação desagradável para um colaborador, qual é o veículo de 

comunicação que ele tem e pode utilizar? 

A própria liderança, o sistema de sugestões, o sistema self-service de IT tem uma parte que ele pode fazer 

recomendações, tem acesso direto aos RH, tem o Jornal da empresa… 

 

E resulta? 

(Suspiro profundo) Resulta. Com o acesso direto… 

 

O acesso direto pode ser complicado em Portugal… 

É, mas o trabalhador português tem muita confiança com o departamento e como tem ainda alguma dificuldade 

no uso dos meios informáticos, prefere o contacto direto. Então batem aqui à porta e reportam o problema.  

 

Então não falam diretamente com a chefia, vêm diretamente aqui ao departamento de RH? 

Não. Falam, falam.  

 

Falam diretamente com a chefia direta? 

Falam. 

 

Essa comunicação é usual aqui na empresa, a comunicação direta? 

É usual e incentivada. O que por vezes não é muito ciente. É uma oralização pouco analisada. Por isso é que às 

vezes o problema recorre e recorre e depois o nível seguinte é mesmo os RH. “Já falei com o meu chefe, já lhe 

disse duas ou três vezes, o problema não se resolve”. 

  

É provavelmente a maior diferença cultural entre a forma de trabalhar dos alemães e dos portugueses está 

na comunicação. O alemães usam uma comunicação muito mais direta, podendo parecer mais rudes e frios, 

o que resulta em máquinas bem oleadas e em hierarquias planas, com ligação direta. Isso resulta aqui? A 

comunicação em Portugal é tradicionalmente mais indireta, nas entrelinhas… 

Não, não, não… Quer dizer, ao nível da comunicação no terreno, nós não conseguimos intervir, há uma ligação 

direta da chefia e a pessoa, no seu próprio ambiente de trabalho. Quando a comunicação se tem que formalizar, há 

aqui alguns princípios a cumprir. O princípio da formalização (formalização das incidências disciplinares, de 

trabalho, etc..) e o princípio do contraditório (as pessoas são quase que forçadas a dizer aquilo que têm a dizer). 

Não seguimos o princípio do silêncio. Queremos saber sempre o que aconteceu e a leitura é muito ética. E os 

trabalhadores sabem disso. O trabalhador pode falar. Deve falar. 
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Há esse à vontade? Não há o medo de falar algo que o chefe pode não gostar? 

Sim, há esse à vontade. Essa cultura tipicamente germânica dos países para onde os germânicos se 

internacionalizaram, não existe aqui. E no calçado existia muito. As pessoas não falavam, se falassem iam embora 

no dia seguinte. Isso aqui não existe. 

 

Mesmo nas empresas Alemãs? 

Há 20 anos atrás isso era perfeitamente normal.  

 

Mas com gestão portuguesa ou com gestão alemã? 

Com gestão alemã. Estamos a falar de empresas grandes com gestão alemã. Quanto mais elementar fosse o 

negócio, com mão-de-obra massiva como nos têxteis e calçado, dizia qualquer coisa ao seu chefe e no dia seguinte 

não tinha emprego. Era simples. Os alemães desse tempo, nessas empresas, eram absolutamente tirânicos.  

 

Estamos a falar da década de 80? 

Estamos a falar da década de 80 e 90. Mas isso mudou completamente. Teve que mudar. A ECCO teve sempre 

uma postura mais inglesa, dinamarquesa. As pessoas podiam falar. Desde cumprissem e fizessem sapatos podiam 

falar e dizer o que queriam. Com os Alemães não, não eram abertos a esse ponto.  

 

Mas o que que tenho conhecimento da bibliografia internacional e normalmente a comunicação é muito 

aberta nas organizações alemãs. Apesar de a maioria dos estudos focarem sempre a gestão do staff da 

empresa e não a parte de produção. E pode haver uma clivagem grande entre a gestão das duas partes. 

Sim, as coisas começaram a mudar realmente a partir de certa altura. A crise de 2008 foi um ponto marcante pois 

as empresas perceberam que a eficientização dos processos, a eficácia com que entregavam as peças, depende 

substancialmente dos operadores. O perfil dos operadores deixou de ser aquele perfil básico, de operador de 

máquinas para serem partes de um processo de trabalho. Nós agora temos coisas muito mais complicadas. Temos 

operadores de robôs, de robôs senior, etc., ou seja, já não é um mero carregador de botões, é um individuo que tem 

de perceber o processo. 

 

É uma pessoa altamente qualificada. 

Começa a ser uma pessoa altamente qualificada e pela qual a própria empresa tem de ter respeito sob pena de não 

se respeitar a si própria. Há 20 anos atrás, era impossível. Ia embora e arranjava-se 2 ou três 3 como você, se 

possível um bocadinho melhores. 

  

Na sua ótica, como é que acha que a empresa consegue fomentar o compromisso dos seus trabalhadores? 

Todos estes programas que nós temos vindo falando são afluentes da retenção das pessoas. Temos coisas boas e 

coisas menos boas aqui. O que é menos bom é que somos uma organização com limites de auto-composição. 

Somos uma organização de produção. Portanto, contratamos um engenheiro, o engenheiro vai-se desenvolvendo, 

nós damos mecanismos de apoio, de desenvolvimento e depois chega aqui e diz que quer fazer mais qualquer 

coisa. Nós olhamos para cima e dizemos “pois, mas a gente não tem”. Portanto, isto é a parte mais desafiadora do 

processo e que a organização a nível global está preparada para isto. A parte positiva são todos os processos que 

lhe falei. A avaliação de desempenho, a avaliação de competências, o processo KATE. A empresa pode aqui ou 

acolá não ter a capacidade de reagir mas tem os programas montados para esse efeito.  

 

Gostava agora de abordar a interligação que existe entre a empresa subsidiária e a sede. Como é que é feita 

a comunicação? 

Nós trabalhamos muito em equipas de projeto, operacionalmente trabalhamos muito em projeto. Formam-se 

equipas, tem componentes de Portugal, da Polónia, etc. Essas equipas trabalham muito em conjunto. Do ponto de 

vista dos órgãos da comunicação social, nós temos uma revista, temos uma revista institucional que sai uma vez 

por semestre, temos uma revista local que sai uma vez de três em três vezes e temos a nossa intranet. É um website 

interno para comunicação social. Temos a comunicação operacional e a comunicação social. Ao nível das 

estruturas de comunicação física temos tudo, telemóveis, wifi… 

 

A comunicação entre a administração e a sede é diária? 

Sim, temos reuniões periódicas por níveis, temos auditorias de níveis, os managers indiretos reúnem pelo menos 

uma vez por ano com a administração na Alemanha. 
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A nível global? Todos ao mesmo tempo? Em conference call? 

Presencial mesmo. As unidades de RH a mesma coisa duas vezes por ano, uma vez por semestre. Todos os DRH 

vão para o mesmo local, na Alemanha ou na Polónia, reunimos, temos uma agenda, trabalhamos aqueles pontos 

da agenda. Há portanto uma planificação dos encontros que é muito relevante. Nas operações temos reuniões 

standard. Estamos integrados numa dinâmica LEAN. São reuniões standard que se realizam sempre no mesmo 

período, na mesma calendarização, com o mesmo tempo de duração, com os mesmos documentos de apoio. 

 

Quais são os intervalos dessas reuniões? 

São diários.  

 

Tipo Briefing diário? 

Sim, feito globalmente. 

 

Quem participa nesse Briefing, a administração ou cada direção? 

Não, é gerido pela direção de produção. Embora envolva as áreas de suporte todas, o piloto é a produção. A 

produção é considerada cliente interno.  

 

Os mecanismos de controlo interno. Falou-me das auditorias que eu pressuponho que sejam das áreas todas, 

qual é a frequência das auditorias? 

Elas são por níveis e mensais. Ou seja, por níveis pois é possível que eu faça uma auditoria às peças de soldadura, 

a níveis diferentes. Vamos auditando não só transversalmente, áreas diferentes, mas também níveis diferentes. 

 

Então existe auditoria interna. Não há nenhuma auditoria que seja da própria sede? 

Também. Temos auditorias internas que são feitas por meios internos e temos auditorias internas no grupo. Por 

exemplo a Polónia audita Portugal, Portugal audita Irlanda, nas diversas áreas de funcionamento. 

 

Então uma subsidiária audita a outra? 

Sim. Portugal vai à Irlanda fazer uma auditoria. 

 

A auditoria não é monopolizada pela sede? 

Não.  

 

Põem toda a gente a controlar toda a gente?  

Exatamente. Controlar não é tanto a perspetiva. É na perspetiva de desenvolver. 

 

Eu reparei que Portugal foi a primeira internacionalização da ********, comprando a ******* em 1993, 

que tinha sido fundada em 1963. No mesmo ano, migrou para Portugal e para a Irlanda. Eu sei que é 

anterior à sua entrada na empresa, mas sabe-me explicar porquê Portugal e Irlanda, está relacionado com 

o mercado dos Estados Unidos, para ficar perto do Oceano Atlântico? 

Não, teve razões muito mais concretas. Simplesmente, a Autoeuropa tinha acabado de abrir em Portugal e era 

preciso fornecer a Autoeuropa. A razão é sempre muito simples. A razão é a proximidade ao cliente. Na indústria 

automóvel, quem estabelece onde você investe é o cliente. A Volkswagen estabeleceu-se aqui em Portugal e a 

********* era fornecedor do grupo.  

 

E em Espanha abre em 1998… 

Sim, para fornecer a OPEL. Com a mesma razão. 

 

Então migra para o Canadá e para os USA pela mesma razão? 

Não, no Canadá e para os USA o fator foi outro. Foi uma fusão. Uma aquisição e depois fusão. Foi a aquisição de 

um grupo com 17 ou 18 fábricas no norte dos USA, no Canadá e no México. Nós já tínhamos uma parceria com 

eles e os irmãos ********* acharam por bem comprar.  
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O entrevistador faz um pequeno resumo da entrevista sobre a autonomia da empresa onde é corrigido pelo 

entrevistado. 

Nós temos autonomia de adaptar localmente os processos. Mas os procedimentos tendem a ser cada vez mais, 

procedimentos globais. Temos é autonomia para nos adaptar.  

Quando fazemos o orçamento, nós negociamos o orçamento com a sede de acordo com certos pressupostos 

estratégicos e com os objetivos a cumprir. Depois temos o orçamento com os seus pressupostos, uns são mais 

apertados, outros são mais largos. Com base aí, nós temos a nossa liberdade de localmente adaptarmos o 

orçamento. No que diz respeito ao procedimento é a mesma coisa. Há um procedimento standard mas podemos 

adaptar localmente.  

 

Então há uma adaptação à cultura portuguesa? 

Uma das intenções é adaptarmo-nos à cultura portuguesa e os outros países às culturas locais. Sem perdermos a 

nossa matriz alemã, fazer essa adaptação.  

 

Que dificuldades encontra na comunicação com a sede? 

Neste momento, o maior problema nem é de comunicação, a comunicação é apenas um sintoma, é a harmonização 

dos processos. Neste momento, com a política de aquisições do grupo, o espetro organizacional tornou-se tão 

complexo, tão denso e complexo (estamos a falar de coisas realmente complexas, de projeto muito complexos, de 

projetos tecnicamente complexos, financeiramente complexos, operacionalmente complexos, que envolvem tudo 

ao nível de RH, de IT, etc.) que harmonizar estes interesses todos, quando se está a trabalhar com 40 fábricas, por 

todo mundo… 

 

A ********* Group são 10500 funcionários, só a ******** ******** são 8000. São 30 fábricas em 11 países 

diferentes. 

Mais 17 da nova aquisição. Isto é muita estrutura. E cada um com os seus Legacy Sytems. Cada um com o seu 

histórico. Cada fábrica que se compra, nem todas se montam de novo, tem o seu sistema. Nós vivemos problemas 

de comunicação complexos por causa da harmonização destes processos a nível global.  

 

E daí o tal Global Program Management para uniformizar tudo. 

Para uniformizar, que tem de ser visto não como um fator estático mas como um fator dinâmico. Esta globalização 

é qualquer coisa que nunca mais vai acabar. 
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ESTUDO DE CASO 3 – Notas do investigador 

 

 

Empresa 

 

Localização: Worldwide.  

 

Sector de atividade: Fábrica de produção de peças metálicas para indústria automóvel. 

 

Nº Trabalhadores: 517 

 

Organigrama: (Organigrama muito Horizontal) “O organigrama é composto de uma Administração, tem dois 

Administradores, um para a área industrial outro para a área financeira, RH, etc… Depois está dividido por 

direções. Na área financeira, direção de controlo e gestão, direcção de RH, direção de compras. Tem uma área, 

que não é direção, de contabilidade. Na área industrial tem as grandes áreas da logística, produção, a área comercial 

e desenvolvimento técnico que faz aquilo que eu acabei de dizer. E a qualidade. Portanto, produção, qualidade, 

logística, vendas e desenvolvimento técnico.” 

“Depois abaixo, porque é uma estrutura fundamentalmente de produção, é uma estrutura muito curta. Por 

exemplo, na produção, que é a que tem maior estrutura, tem Produção, tem o Responsável da área de produção, 

das duas grandes áreas da produção, Estampagem e Soldadura. A pintura em ******* é uma zona funcional 

mais pequena. Depois tem o responsável de área e tem os supervisores e tem os Team Leaders que são os 

líderes das equipas operacionais e que fazem parte e trabalham com elas.” 

 

Sindicalização: “Existem três sindicatos. Não estão representados por uma comissão intersindical. Há apenas um 

deles que tem uma comissão sindical. Mas não há comissão de trabalhadores.” 

 

Nota: Produtividade elevada e rotatividade muito baixa. 

 

Ambiente organizacional: Ambiente muito profissional, com comunicação direta incentivada e elevado grau de 

autonomia. 

 

 

Perfil do Entrevistado 

 

Função: DRH (a partir 2009) 

 

Idade: 50-60 

 

Sexo: Masculino 

 

Tempo na empresa: 2003-2005 e a partir 2009. 

 

Contacto prévio com a cultura alemã: “A minha primeira empresa foi uma empresa dinamarquesa, muito 

grande, de sapatos, que é a ECHO. A segunda, cinco anos depois, foi uma empresa de imobiliário 

dinamarquesa, que montamos em Portugal e depois tive um período bastante grande em Braga, na Fehst 

Componentes. Lda, que é uma empresa alemã. Foi o meu primeiro contacto com uma empresa alemã.” 

“Já conhecia empresas alemãs desde 1996.”. 
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ANEXO D 

  

ESTUDO DE CASO 4 – Transcrição da Entrevista 
 

Antes da entrevista tomei a liberdade de investigar sobre a empresa e sobre o entrevistado. Notei que a sua 

formação de base é na Fachhochschüle, em Ahlen, Wirtschaftingenieurwesen, que equivale em Portugal a 

Engenharia de Gestão, em 84-89. Entrou na ******* em 91, a mesma data em que a empresa se estabelece 

em Portugal.  

A ******* é um caso atípico de investimento estrangeiro em Portugal. A ******* quando investiu cá em Portugal 

foi com o objetivo de ir para um País onde a mão-de-obra fosse mais barata. Esta fundição tinha a cera perdida, a 

Alemanha queria expandir porque já subcontratava a espanhóis e a húngaros e porquê comprar a outros se podiam 

ter a própria empresa no estrangeiro. A ideia surgiu em 1990. Nessa altura, a empresa alemã tentou ver onde se 

podia investir. Havia uma grande vontade de nos juntarmos aos espanhóis, a quem eles já subcontratavam, surgindo 

a ideia de fazer uma coisa em conjunto, mas em Portugal porque os custos são mais baixos que em Espanha. Só 

que isso não veio a acontecer. Não sei a razão, mas não se concretizou. A Alemanha teve em contactos com 

entidades portuguesas, provavelmente, por questões de apoios e não sei como mas a ******* que procurava um 

parceiro em Portugal, e simultaneamente uma fundição que estava à procura de um parceiro para introduzir nova 

tecnologia cá em Portugal, estabeleceram o contacto, fizeram o acordo e montaram esta empresa, a ******* que 

é Alemã e a ******* que é a fundição aqui ao lado. Essa não tinha dinheiro mas tinha terreno. E assim surgiu a 

******* em Portugal. Em 12 de Dezembro de 1990 houve o pacto social e a empresa foi construída. A casa-mãe 

é que fez tudo. Aproveitou o terreno, vieram os técnicos da engenharia industrial (todo o know-how veio de lá), 

montaram esta fábrica como se fosse lá. Montaram cá a empresa em inícios de 91. Na altura recrutaram cá um 

gerente alemão (não vinha da *******) com experiência internacional (tinha estado no Brasil e já tinha feito cá 

umas restruturações noutras empresas) e realmente montou esta empresa muito bem. Contratou ex-imigrantes que 

estavam cá e mandou-os para a Alemanha 3 meses para aprenderem o processo.  

 

Tudo pessoas bilingues? 

Sim, dentro do possível. Eram portugueses que tinham vivido na Alemanha que aproveitaram na altura os 

incentivos de voltarem para o País. A ******* procurou esses ex-imigrantes, foram para a Alemanha aprender a 

tecnologia e depois regressaram e ajudaram a montar os equipamentos. Entretanto, o gerente cá, tentou contratar 

mais pessoas e foi assim que eu surgi. Eu surgi porque estava a trabalhar na *******, aqui ao lado. E obviamente, 

eu como luso-alemão perspetivava um melhor futuro numa empresa alemã do que numa empresa portuguesa. Teria 

mais hipóteses de desenvolver a minha carreira. Tive a oportunidade de passar para aqui e reparei rapidamente que 

era o único com formação superior a dominar o alemão, com exceção do gerente. O que me dava uma posição 

confortável. Participei em tudo o que era a ligação com a Alemanha e como estávamos na fase inicial, era tudo. 

Comprar, era organizar aqui as fichas dos produtos, traduzi-las para português, a montar o sistema de produção, 

ao nível da organização, planeamento, compras, controlo de produção, expedição. Todo o contacto era feito através 

de mim e obviamente deu-me a possibilidade de conhecer muito bem o processo de cera perdida. O que era muito 

atípico é que tanto o gerente, eu e nenhum dos técnicos era da *******. A equipa que veio cá, veio construir a 

fábrica. Houve formação local, no terreno, na Alemanha. Mas quando surgiu a montagem aqui tínhamos aqueles 

que tinham ido lá aprender e vinha um encarregado da Alemanha dar formação, no terreno, ajudava a arrancar 

com os equipamentos, tiveram cá durante 4 semanas e depois deixaram-nos… Nós próprios tivemos de ir 

aprendendo, através dos erros que íamos fazendo e a fundição dá para isso, de facto. Learning by doing funciona, 

dentro das regras básicas. Tínhamos também contratado jovens engenheiros cá, portugueses, que fizeram 

extremamente bem e tínhamos um equipa jovem a arrancar com isto. Mas de facto, sem alemães. Muito atípico. 

Isso foi numa altura onde a Alemanha tinha problemas próprios. 

 

Pois, em 90/91 a Alemanha tinha começado o processo de reunificação. Porquê escolher a mão-de-obra 

barata em Portugal e não, por exemplo, na Polónia? 

Não sei, eu não conheço os motivos. O processo já vinha de trás. 
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Eu faço esta pergunta porque a nível cultural é mais próximo a Polónia ou a Republica Checa, que têm mais 

tradição de ligação à Alemanha, exceto no período pós-guerra, mas há muitas empresas alemãs que se 

sediaram em Portugal nestas datas.  

Sim, porque era muito incerto o que ia acontecer no bloco de leste. A estabilidade política para este lado existia. 

Como Portugal era um País muito estável, isso trouxe muita confiança e os imigrantes portugueses na Alemanha 

deixam uma boa marca. Eles são elogiados pela atitude e pelo empenho, então porque não encontrar isso no próprio 

País? E sabe-se também através de outras empresas alemãs que estão cá no País que, à priori, as coisas funcionam 

bem. Parece-me uma aposta relativamente segura. Independentemente da distância geográfica. Os transportes 

funcionam, os camiões em dois dias estão lá e estão cá. As linhas telefónicas também funcionavam. Daí a barreira 

não era assim tão grande. Tirando a língua. Mas cedo se demonstrou que os portugueses se adaptam bem, falam 

inglês e encontrando alguns luso-alemães pelo meio, as coisas podem-se fazer. E nós fomos um caso assim. Somos 

uma empresa 100% portuguesa, com capital 100% alemão, com 100% de portugueses e alguns luso-alemães pelo 

meio.  

 

Esta empresa nunca teve realmente nenhum alemão, exceto o primeiro diretor… 

Sim, mas que não era da *******. Quando surge a reunificação na Alemanha, houve no início dos anos 90, uma 

certa crise e o grupo ******* sentiu isso e teve de restruturar-se a si próprio. E aí, nós estávamos a ser uma pedra 

no sapato. Nós arrancamos e na ******* as coisas não estavam a correr bem e nós eramos considerados supérfluos. 

Criou-se uma certa tensão, na altura. E como o nosso chefe não era de lá, nunca houve uma grande união. Eramos 

mais uma empresa. E culturalmente não havia uma grande estratégia para a empresa. De facto, em 93, o objetivo 

da casa-mãe era fechá-la. A empresa não encaixava. Não tinham trabalho, só havia problemas. Mas não era fácil. 

Houve apoios no início da empresa e 25% do investimento foi a fundo perdido e era preciso devolver. 

Reconsideraram e decidiram continuar mas de uma forma mais soft, no sentido em que a empresa vai trabalhar 

como unidade de produção para a casa-mãe, a custos o mais baixo possíveis. Decidiram, na altura, separarem-se 

de tudo o que era caro. Ou seja, os RH que tinham gerente, foi despedido. O diretor da qualidade e o diretor 

comercial foram despedidos, etc… 

  

Em 93? 

Sim. E nessa altura, eu continuei na empresa e o fator chave foi o fato de falar alemão e entender-me muito bem 

com as pessoas lá em termos culturais. Embora seja português, tenho a educação portuguesa de casa. Eu cresci nas 

ruas, na escola, na Alemanha. Fiz a minha infância e escola toda na Alemanha. Eu estava bastante formatado como 

Alemão mas simultaneamente, a influência caseira é grande. Sempre tive ligação a Portugal passando cá as férias. 

E foi isso que me levou, um bocadinho na aventura, de vir para aqui experimentar a minha sorte. É muito arriscado 

fazer isso e eu não aconselho. É mais fácil através da Alemanha vir para cá do que vir diretamente para aqui. Se 

tivesse vindo da Alemanha tinha um contrato de trabalho alemão e aqui comecei como um português. Tinha 

qualificações na Alemanha mas a nível salarial era à portuguesa. Mas foi uma opção minha. E a partir do momento 

em que tive a responsabilidade da empresa, foi um desafio enorme mas muito aliciante. Mas o fator chave foi a 

comunicação e o entendimento e a cultura. Porque a empresa fica no sul da Alemanha. Eu tive a minha infância 

numa zona perto. O dialeto é o mesmo. Eu falo o dialeto com eles e isso cria uma grande intimidade. E isso ajudou 

muito a ultrapassar esse tempo controverso e turbulento de 93/94. Em 94 as coisas na Alemanha começaram a 

melhorar e conseguimos, em conjunto, pôr as coisas a funcionar. Eu mandava pessoal para lá para aprender. 

Quando havia problemas, chamava cá os colegas para virem uma ou duas semanas dar apoio. Mas fizemos isso 

numa base de cada um para si, eles não destacavam ninguém para cá efetivamente. E nós sentimos um certo 

orgulho. Conseguimos manter-nos nós próprios. A Alemanha nunca esteve cá. Eu penso que, neste caso, deve-se 

a mim, pela língua e pela capacidade, o haver muita transparência e conquistar muita confiança. Sempre que 

houvesse problemas, falar deles e pedir ajuda, e não esconder e depois ter maiores broncas. Talvez a transparência 

ajudou muito nessa interligação e, realmente, a Alemanha nunca achou necessário destacar alguém ou talvez não 

o fez porque não tinha os recursos.  

 

O entrevistador reflete sobre a informação adquirida numa entrevista anterior onde foi referido que as 

empresas alemãs que investiram em Portugal, nos anos 90, em especial no setor do calçado, vinham atrás 

da mão-de-obra barata e tinham uma GRH tirânica, gestão essa que foi alterada no início do século.  

Na indústria do calçado os processos são muito sistematizados e a Alemanha tem um sistema muito rigoroso de 

planeamento de tempos e métodos onde toda a operação é contabilizada ao segundo. Isso leva a um grande rigor. 

E aqui não se estava habituado a isso. Mas lá é igual. Mas realmente dá para contabilizar muito bem o custo. No 
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nosso caso, o processo não é tão fácil. Muitas vezes, mesmo fazendo da mesma forma, as coisas nem sempre saem 

bem. É talvez um processo atípico ou nós somos atípicos e trabalhamos “à portuguesa”. Pessoalmente, eu acho 

que quando fui à Alemanha da primeira vez, encontrei uma empresa que eu não achava que era o típico alemão. 

Tudo desorganizado, etc… Era uma empresa em transformação, já muito velha e de facto, não foi aquilo que eu 

imaginava que fosse. No que poderá ter a ver com o processo produtivo da fundição que tem as suas características 

muito próprias. O controlo de processos não é tão fácil. Isto por vezes causa discussões acesas sobre o domínio do 

processo. Eu não conheço de perto a indústria do calçado, mas deu para ver na Alemanha uma transformação na 

gestão, na altura. Tiveram que restruturar para ter futuro na Alemanha e nós felizmente conseguimos contribuir 

para o bem-estar deles porque com o nosso crescimento e com os nossos custos de produção e preços atrativos, 

nós conseguimos contribuir rapidamente com lucros e a Alemanha conseguiu-se restruturar e conseguiu iniciar um 

processo de expansão e crescimento através de aquisição de outras empresas, como também crescimento através 

de construção de novas empresas pelo mundo fora. E nós fomos o primeiro exemplo e de alguma forma funcionou.  

 

As unidades de produção que existem são na Alemanha, Portugal, França, Roménia, China e Brasil. O site 

refere cerca de 15 subsidiárias e 3200 funcionários. E em Portugal, quantos funcionários são? 

Com os trabalhadores temporários, somos 180. 

 

Pedia que me fizesse uma radiografia da empresa… 

Nós temos isso em algum lado, eu arranjo-lhe essa informação. 

 

Eu suponho que o organigrama da empresa seja muito horizontal… 

Sim. Nós sendo uma unidade em subcontratação, há certas tarefas que nós cá não temos, o que facilita um pouco 

o trabalho. Nós não sendo responsáveis pelas vendas, nós concentramo-nos no produto. Na produção e nas pessoas. 

Apostando nas pessoas, recrutando as pessoas com o perfil certo, com vontade de aprender… 

 

Como é que faz isso, é através de empresas de RH? 

Temos as duas coisas. No passado, fazíamos um anúncio e arranjávamos pessoal assim. Como as coisas 

funcionavam bem, havia muita propaganda boca-a-boca. Ou seja, não tens nenhum irmão, ou familiar com este 

perfil que queira vir para cá? 

 

Isso parece ser um comportamento típico em Portugal… 

E resulta bem. Nós temos famílias aqui dentro a trabalhar. O que também é um risco. Uma grande responsabilidade 

pois se as coisas corressem mal. Nessa fase fomos crescendo. Atualmente, nós optamos por iniciar um processo, 

quando temos um crescimento ou um pico de produção, contratamos através de trabalho temporário que usamos 

também como base de recrutamento. Confirmando que realmente temos o volume de trabalho, nós contratamos 

essas pessoas mas dá-nos meio ano para selecionar. O trabalho temporário dá-nos a flexibilidade necessária. Se 

um trabalhador ao fim de dois meses não gosta, troca. Se fossemos nós a admitir teria que ficar os 6 meses. Somos 

muito mais ágeis e as pessoas aproveitando essa oportunidade que têm ao trabalhar numa empresa de trabalho 

temporário, é para nós um custo acrescido, mas quando admitimos a seguir aos 6 meses, admitimos com certeza. 

E é assim que estamos a atuar. Na Alemanha fala-se muito na flexibilidade de pessoal. Para eles é o rácio entre 

temporários e fixos. E nós realmente eram quase todos fixos, alguns com contrato a prazo, obviamente, que 

normalmente a seguir ao período máximo nós admitimos. Agora, criamos a o recrutamento através dos temporários 

e funciona. E ficamos flexíveis a qualquer crise que possa aparecer. 

 

A produção funciona continuamente? 

Temos setores onde é 24h cinco dias por semana mas a maior parte trabalha num turno. Temos áreas que trabalham 

2 ou 3 turnos.  

 

Em relação ao recrutamento, há depois uma lógica de progressão interna? 

Tentamos. O histórico é esse mas não quer dizer que corra sempre bem. Nós temos casos de ótimos funcionários 

que não significam ótimos chefes de equipa. O problema é quando são chefes de equipa voltar atrás. Como resolver 

esse processo. Mas apostamos muito nos próprios.  
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Como é feita a avaliação de desempenho? 

Voltando às pessoas. Eu, na minha função, achei sempre que o mais importante é tratar das pessoas, formá-las, 

tendo um processo continuo e por vezes há luta com a produção. Temos de estar na produção e na formação ao 

mesmo tempo. Muitas vezes é a ação de formação que sofre. Mas existe a preocupação de tentar valorizar as 

pessoas, no crescimento do posto de trabalho, da organização também, dentro do possível, do ser humano. Sempre 

numa lógica de desenvolvimento pessoal. 

 

Eu reparei que, incluindo no processo de melhoria contínua existe os GAP… 

Sim, Grupos Autónomos de Produção.  

 

É uma forma de transferência de conhecimento interno? 

Sim. 

 

E resulta? Tem resultado no sentido em isto é um processo de gestão relativamente novo? 

Sim. Desta forma, é novo. Mas informalmente sempre funcionou.  

 

Mas os trabalhadores são ativos nessa procura de melhoria continua? 

Sim, nós temos o processo de melhoria contínua já há muitos anos instalado. Ou seja, as pessoas fazem sugestões 

e dentro do possível tentamos premiar essas sugestões. Que nem sempre é fácil. 

 

Como premeiam essas sugestões? 

 

Nestes últimos anos temos feito da seguinte forma: avaliamos as melhorias e o resultado que deram. E onde 

achamos que houve um ganho monetário, muitas vezes não é. É difícil. Eles participam em sugestões que 

melhorem a organização, a segurança. Obviamente, se for redução de desperdício melhor, porque isso dá para 

quantificar. E nesses casos, onde achamos que houve efetivamente uma redução do desperdício ou um aumento 

de produtividade, nós atribuímos prémios. E o prémio é sempre muito simbólico.  

 

Há sempre o reconhecimento pela participação? 

Claro que sim. Embora estejamos correntemente a tentar adotar o sistema da Alemanha que é muito mais baseado 

numa avaliação com outros critérios mas o resultado é sempre dinheiro. E nós estamos a tentar aprender com esse 

processo para premiar qualquer sugestão que venha, obviamente conforme o peso da avaliação poderá dar mais 

dinheiro ou menos.  

 

Então há uma aceitação das sugestões por parte das chefias em relação aos trabalhadores. A comunicação 

é constante? É fácil essa comunicação? 

Existe essa aceitação. O que acontece, às vezes, é que existem melhorias que não são comunicadas. Eu tento 

incentivar qualquer coisinha que melhorem, por favor, apontem. Porque assim, nós através desses projetos que são 

documentados e ilustrados conseguimos ver a nossa evolução. Porque nós não somos perfeitos e fazemos coisas 

erradas ou não da melhor maneira e dessa forma podemos registar toda a nossa evolução ao nível dos lay-out e da 

segurança, do aumento de produtividade e normalmente baseia-se muito nas pessoas, como também há uma equipa 

de engenharia que depois transforma as coisas.  

 

É muito comum nas empresas de cultura portuguesa haver uma clivagem muito grande chefias e 

trabalhadores (distância hierárquica) e que pode agudizar-se em unidades de produção… 

Eu tinha falado na nossa estrutura horizontal e nós não funcionamos com muitas hierarquias. Eu sou diretor geral 

e tenho à minha volta pessoas. Eu diria que sou o chefe de equipa da direção, que são 5 pessoas. E depois esses, 

por sua vez, têm uma equipa que é logo os encarregados e chefes de equipa, que por sua vez, são os chefes de 

equipa de toda a parte produtiva. Ou seja, são três níveis. Sendo nós uma unidade de produção e não tendo contacto 

com os clientes (os clientes roubam sempre muito tempo, a prospeção de mercado rouba muito tempo), na minha 

função acabo sendo muito presente. O meu cliente principal é a minha casa-mãe. Essa relação é que tenho de 

cuidar muito bem dela. E as pessoas também que entender que muita coisa baseia-se na confiança e os atos da 

empresa são os meus atos. Têm de estar em sintonia. E as pessoas entendem. Eles têm noção que um produto 

******* é um produto de topo não pode ser diferente se é feito em Portugal ou na Alemanha. Nós temos os 

mesmos padrões e fazê-los sentir que, embora a ******* seja desconhecida a nível mundial, os nossos produtos, 
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a nossa tecnologia é equivalente a uma MERCEDES, a uma BMW, etc… Temos de sentir o mesmo orgulho e 

responsabilidade no que fazemos.  

 

Eu estudei a empresa ontem e notei que é uma empresa relativamente desconhecida mas de topo mundial 

nas suas áreas de negócio… 

Sim, é e as pessoas sentem isso. 

 

E está inclusive a entrar agora na indústria aeronáutica ou já estava? 

Já estava, mas de uma forma modesta. E quer aumentar a sua presença. 

 

Mas não é uma indústria fácil de entrar, não é acessível a qualquer empresa… 

Não é. A Alemanha tem estrutura. Tem agora de munir-se com mais recursos humanos para conquistar cota. Não 

é fácil pois existem players estabelecidos e entrar como pequenino não é fácil. Mas as pessoas entendem essa 

responsabilidade e eu tenho alguma disponibilidade porque contacto muito com as pessoas. Eu diria que sou 

bastante presente. Pode, numa hierarquia clássica, causar confusão a alguma gente porque eu vou falar diretamente 

com a pessoa e não respeitei as hierarquias. Sou criticado, pontualmente, de facto, de não respeitar as hierarquias. 

 

Acontece esse choque cultural? 

Mas eu não tenho medo disso. Eu diria, as pessoas sabem que eu não faço por mal ou por ultrapassar alguém que 

está abaixo de mim. Inicialmente havia esse choque mas habituaram-se. Se u vejo que alguma coisa está sujo, eu 

ponho-me a limpar. Eu lembro-me quando era mais novo ajudava a embalar ou a também pegava na vassoura e 

diziam logo “o sr. Engenheiro não pode fazer isso”. Hoje em dia, não é necessário eu fazer isso, as pessoas fazem 

por elas próprias. 

 

As pessoas estranham esse comportamento? 

Habituaram-se. Eu diria que é o que nos faz especial. Eu acredito que sim. Pode não ter o aspeto tão profissional 

como o clássico mas foi assim que sempre fiz as coisas e não abdico muito disso, havendo tempo. Quando as 

coisas estão mais tensas ao nível do mercado, relações ou reclamações, obviamente aí, a tensão deve ser atenuada 

dos afetos negativos e a relação com a Alemanha tem de ser muito bem cuidada. É tão fundamental como cuidar 

do que se passa cá dentro. 

  

Essa mentalidade que se criou aqui na *******, presumo, em 91, 92 e mesmo em 93, quando passou um 

período difícil de aprender por nós próprios ainda se mantém? Esses trabalhadores, presumo que já cá não 

estão… 

Já saíram porque já se reformaram. Eram pessoas que já tinham 35 a 45 anos. Hoje em dia só temos cá um, dessa 

equipa, que praticamente tinha 20 anos na altura.  

 

Essa mentalidade mantém-se? 

Sim, mantém-se mas houve uma evolução. Houve uma equipa inicial que foi aprendendo e acumulando essa 

experiência, mesmo ao nível de engenharia. Mas os engenheiros eram ambiciosos e muitos deles saíram. Nós 

trouxemos novos e tendo ambição as coisas começam a ser escassas. Nem todos conseguem mandar.  

 

É o mal dos organigramas muito horizontais… 

Nós como fazemos as coisas em conjunto, cada um conseguia aprender muito. Como partilhamos as experiências, 

qualquer pessoa que trabalhe cá aprende muito, de tudo. Nós não dividimos as coisas muito classicamente. 

Obviamente, há os pivots das grandes áreas, os RH, as finanças, a produção, a manutenção, etc… Há um grande 

diálogo e dá para aprender muito. Quem tiver ambições, pontualmente, o nosso mundo é pequeno e saem. E por 

isso, na área técnica houve uma transformação ao longo do tempo e essa foi substituída por jovens talentos que 

nós recrutamos através de contactos que já tínhamos com eles. Nós iniciamos um processo de desenvolvimento 

em investigação, há 10 anos atrás, no sentido de ir além do que a Alemanha faz. Ou seja, a Alemanha enchia-nos 

com trabalho, mas nós queríamos mais. Outras tecnologias, a Alemanha não estava muito interessada em passar 

para cá as coisas. A Alemanha nunca foi gananciosa.  
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A Alemanha ainda concentra lá o conhecimento? 

Sim, mais ou menos. A Alemanha sempre teve muito preocupada em manter o local alemão. Embora nós tenhamos 

cá resultados muito atrativos, não foi isso que moveu a Alemanha a dizer que podíamos fazer lá mais, tiramos da 

Alemanha, fazemos em Portugal e podemos ganhar mais dinheiro. A Alemanha praticamente nunca fez isso. 

Nunca foi gananciosa. Nós tínhamos ótimos resultados mas o importante era melhorar na Alemanha. E aumentar 

se possível na Alemanha. E eles sempre fizeram isso. E então, nós, para crescer, era fazer algo que eles não sabiam 

fazer. Uma coisa que fosse implementado e fosse só nosso. E nós fizemos isso. Dessa forma, nós criamos know-

how, conhecimento que foi facilmente reconhecido e que nos abriu a porta a outras tecnologias. A Alemanha 

depois também apoiou, inicialmente era contra. No caso concreto aqui, é a fundição em vácuo. Tradicionalmente 

nós fazemos fundição por gravidade atmosférico. A fundição em vácuo significa que o próprio vazamento é feito 

num ambiente protegido. E isso é uma tecnologia que a Alemanha tinha mas não queria passar para cá. Como o 

desenvolvimento de outras tecnologias cá, começou com o Alumínio, com um processo diferente, mas também o 

desenvolvimento de titânio que já é feito em vácuo, nós adquirimos competências, através dessa investigação, que 

depois tornou a barreira mais baixa para a Alemanha não apostar em nós nessas tecnologias. E foi assim que 

conseguimos uma fundição de vácuo cá. Porque tinha as pessoas e todo o staff ou grande parte do staff técnico 

atual vem dessa fase de desenvolvimento.  

 

A Alemanha não apostava nessa transferência de conhecimento da casa-mãe para aqui por questões de não 

ser ganancioso ao nível de resultados ou mesmo por receio da transferência do conhecimento? 

Não. Nunca tivemos isso. No que necessita de grande capital, o investir capital na Alemanha ou em Portugal, tanto 

faz, o custo é mais ou menos igual e a Alemanha até consegue condições melhores. E se as coisas são bastantes 

automatizadas já não se via tanta vantagem em fazê-lo em Portugal. Por exemplo, na tecnologia vácuo, as matérias-

primas são extremamente caras mas a componente mão-de-obra reduz muito e aí já conta muito mais o saber fazer. 

E durante muito tempo achou-se não necessário fazer isso cá em Portugal. E aqui, o desenvolvimento nem sempre 

correu bem. Mas, simultaneamente permitiu-nos abrir as portas para outras tecnologias, por ter as pessoas, por 

terem ganho credibilidade nessa área. Esses engenheiros falam extremamente bem inglês e a Alemanha também 

está a desenvolver a esse nível. Agora já não é preciso saber falar alemão para se entenderem.  

 

A língua dentro da empresa passa a ser o inglês? 

Passa a ser cada vez mais o inglês. Embora não seja fácil no tereno, mas já é possível. Recentemente, nós 

fornecemos mão-de-obra qualificada para lá. Um colega nosso, um dos engenheiros fez doutoramento e nós 

entendemos que com as habilitações se conhecimentos que foi adquirindo que podia ser mais útil ao grupo se 

trabalhasse na Alemanha e não cá. E é diretor técnico lá. Ainda recentemente na engenharia de produto tínhamos 

cá um talento que foi reconhecido na Alemanha e decidimos dar-lhe continuidade na Alemanha. 

 

Há essa migração de colaboradores? 

Tem acontecido. Para nós é pena, mas eu diria que para a utilidade do grupo faz sentido. É uma questão de não 

desperdiçar potencial. Mesmo para o próprio desenvolvimento das pessoas e para a empresa. Se nós temos talentos 

que são mais talentosos que alguns colegas alemães, pomo-los a trabalhar no mercado alemão que funciona muito 

bem. Lidando com grupos grandes, muitas vezes a língua oficial é o inglês, mesmo na Alemanha. E nós 

verificamos muito isso na indústria automóvel. É engraçado que temos uma situação inversa. Se nunca tivemos cá 

alemães, temos dois portugueses lá. E isso dá algum destaque. 

 

Voltando aos trabalhadores, suponho que haja uma avaliação de desempenho aos trabalhadores, como é 

feita? 

É uma coisa difícil. Nós tentamos, anualmente fazer uma entrevista. Quando digo tentamos, ela realmente existe. 

É uma questão de habilidade da chefia para conduzi-la. Tentamos sempre dar um feedback anual às pessoas, em 

que ponto elas estão e tentamos também quantificar, em números, o que achamos ao nível de produtividade, 

qualidade e outros fatores sociais ou flexibilidade, polivalência, pontualidade, a interação com o grupo.  

 

Presumo que haja uma série de objetivos a cumprir… 

Nós não funcionamos por objetivos. É algo que gostaríamos de introduzir mas temos grande dificuldade. Não 

tentamos, talvez, a sério, o suficiente. Ao nível de produção é muito fácil aumentar a produtividade, mas se 

pecamos na qualidade, perdemos. Nós pedimos é qualidade! E sabemos que pontualmente a qualidade, não sai tão 

bem e então a pessoa vai demorar 1 min por peça em vez dos 15 segundo que estavam previstos. Mas em 15 
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segundos não dá para fazer porque a peça não está a sair perfeita. Então é muito injusto penalizar um operário por 

não cumprir um tempo teórico. Quase tudo tem tempos teóricos. Há setores que dá para cumprir mais, mas surgem 

outros problemas É preciso muita estabilidade nas máquinas, nas matérias-primas, etc… Mas os materiais com 

nós lidamos não permitem isso e por isso consideramos que é um pouco injusto.  

 

Então não há objetivos definidos para a linha de produção? 

Não. 

 

E para a gestão? 

Também não. Tirando o topo não. Não temos, mas desejava. É algo que estamos numa fase de aprender.  

 

Então não tem objetivos ao nível da produtividade, rotatividade, etc.? 

Aí, temos. Rotatividade temos objetivos. Nós definimos objetivos de absentismo, refugo, desperdícios, 

reclamações, enfim… esses dados existem. Temos também objetivos de dar formação às pessoas, tá quantificado, 

monitorizado.  

 

A avaliação de desempenho varia em função desses tipos de objetivos? 

Não, a avaliação feita é global. Nós temos uma avaliação contínua. Há coisas que fazemos bianuais e outras anuais. 

Procuramos uma conversa pessoal. Mas há um potencial de melhoria neste ponto, no nosso caso. 

 

Essa conversa é feita entre quem? 

É feita com as chefias diretas. 

 

Esses objetivos são definidos pelo senhor ou vêm da casa-mãe? 

Somos nós que definimos.  

 

Mas depois são comunicados à casa-mãe? Por exemplo o volume de faturação deve ser comunicado… 

Tirando essa parte de volumes de faturação e lucros ao fim do ano. De certa forma surgem do planeamento. 

Atualmente estamos em fase de planeamento. A Alemanha vê como vai ser a evolução nos próximos anos. O que 

vai faturar na fundição de precisão, em que áreas, nessas áreas quais os nosso produtos que estão lá dentro porque 

a Alemanha faz muito mais que nós. Normalmente recebemos uma parte disso. Temos de identificar quais são os 

nossos produtos, quais ainda vamos receber e nessa parte que nos toca, o que corresponde à faturação. Eu calculo 

os custos que vou ter para produzir isto e no fim, somando os proveitos e os custos esperamos que haja um profit. 

E esses valores são os que entram no plano, nos objetivos. E de facto é sobre isso que existe uma avaliação.  

 

E esse plano é negociado com a empresa sede? 

Não é negociado. Resulta do planeamento deles. Obviamente, ao nível do custo há uma pressão. Há sempre 

comparação com os outros, ao nível de rácios… É preciso justificar se houver um aumento de custo, por exemplo 

de mão-de-obra. É preciso justificar, por exemplo, com um aumento de produtividade para os rácios não piorarem. 

Pode haver alguma tensão em questões de política. Se for definido a atribuição de preços diferentes porque estamos 

numa relação especial entre casa-mãe e nós. Se a política mudar ao nível dos preços, não é o caso, eles podem em 

vez de dar uma parte do preço de venda, podem pagar os nossos custos e dentro disso, dar ainda uma pequena 

margem. Os nossos resultados iriam piorar mas iriam aumentar na Alemanha. É uma questão interna. Para já tem 

sido tudo muito estável mas depende tudo do objetivo lá. Entram também questões de objetivos fiscais, onde se 

pagam menos impostos, o que é legalmente aceite. Tem de haver um jogo bem pensado da parte do topo na 

Alemanha. 

  

Pode acontecer uma subsidiária estar permanentemente a dar prejuízo mas a dar lucro à sede na 

Alemanha? 

Sim, mas não se faz. As coisas têm estado equilibradas mas há fatores externos que podem determinar alguma 

mudança e o mercado também. A indústria automóvel é muito cruel, quer sempre reduções de preço. Existem 

produtos que chegam a um ponto que já não dá para baixar. Mantém-se, por opção política e ajuda a amortizar 

outros custos fixos ou cai-se fora do negócio. Tenta-se em conjunto, nós participamos e tentamos dar o nosso 

contributo. Mas, de facto, a nível comercial, o poder está lá. 
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Presumo, então, que as indicações da sede às subsidiárias sejam só ao nível do volume de produção… 

Sim, nós também temos autonomia de comercializar, nós próprios, cá em Portugal. Consideramos um mercado 

não muito atraente, com poucas oportunidades, mas também nunca investimos seriamente em fazer mais. Temos 

alguns casos muito interessantes onde conseguimos até aumentar o negócio, mas é irrelevante para a nossa 

dimensão. Não é suficiente o mercado nacional. Mas aí temos liberdade, aí podemos aplicar todo o nosso 

conhecimento. 

 

Ao nível do sistema de remunerações também é completamente autónoma a subsidiária? 

Sim. 

 

Não há um orçamento estipulado? 

Aqui é o seguinte, nós temos uma noção histórica, existe a expectativa que em Portugal as coisas são mais baratas. 

Nós tentamos enquadrar-nos, tentamos seguir as leis do mercado, embora tentemos ser atrativos a nível local. 

Estamos na Maia, o que se faz à volta, nós queremos os melhores possíveis e tomamos as medidas necessárias 

para isso, ou seja, tentar captá-los, sermos um empregador atraente no sentido da estabilidade, futuro e também 

remuneração, obviamente. 

 

Mas a remuneração está na média em relação aos competidores ou ligeiramente superior? 

A sensação que eu tenho, é que estamos ligeiramente superior. Embora não tenhamos nenhuns incentivos (prémio, 

etc.), acredito que a nossa média é capaz de estar bem acima do que se paga aqui perto, para tarefas parecidas. 

 

E não há qualquer influência nessa vertente por parte da casa mãe? 

É autónomo, aí o peso está na comparação, a evolução. É tolerado que eu o faça havendo resultados. E não posso 

estar a reduzir preços, não posso chegar aqui e estar em média a pagar 50% acima do salário mínimo e voltar para 

o salário mínimo. Justificamos esses valores através de uma boa qualidade. 

 

Existe alguma política de benefícios ou algo de género em relação aos trabalhadores? 

Nós temos benefícios, por exemplo: quando as pessoas estão efetivas e têm 5 anos de casa oferecemos um seguro 

de saúde, porque consideramos que o sistema nacional de saúde tem áreas deficitárias e aí nós consideramos um 

seguro particular um grande benefício. Existem outras coisas bonitas que pretendem ser positivas para as pessoas. 

Se alguém tem um bebé recebe um vale, uma ajuda para apoiar um investimento como um carrinho ou outra coisa, 

pagamos as vacinas às crianças se o estado não os apoia. 

 

Essa preocupação é comum em relação à estabilidade familiar dos trabalhadores? 

Sim, eu digo sempre: a família está em primeiro lugar, só não se podem esquecer: o trabalho é logo a seguir, 

nalguns casos até é à frente. Embora tentemos ser coerentes nisso. 

 

Isso é um traço de cultura alemã na empresa? 

Não sei, eu diria poderá ser influência da minha educação. É influência das pessoas que cá estão. Tivemos sempre 

uma grande atividade da parte recreativa. Tudo ajuda a sermos mais unidos, mais coesos, eu considero um grande 

benefício. 

 

Um grupo recreativo é… 

É um grupo que organiza a festa de verão, fazemos aí uma churrascada com parque para os miúdos, um jantar de 

natal ou um passeio de natal ou festa para as crianças de natal, as prendas de natal, o magusto, uma noite de fados, 

jogos desportivos que fazemos…. 

 

As crianças que estão aqui (jornal da empresa) são os filhos dos funcionários portugueses? 

Sim, são… 

O nosso jornal também é um canal de comunicação para passar algumas mensagens de natal e das coisas que 

fazemos, e sempre que podemos introduzir os filhos dos nossos colaboradores cria uma grande união e fica atrativo 

e muito personalizado. O que fazemos pretende transmitir a nossa cultura.  

 

Há um plano de desenvolvimento pessoal? 

Existe informal, diria eu. 
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Mas falou-me no início que existe um combate entre produção, enquanto o trabalhador está a produzir não 

pode estar na formação mas tenta-se que esteja sempre em formação e essa melhoria contínua. Existe 

mesmo um plano de desenvolvimento pessoal? 

Ele existe, talvez um pouco informal, mas que estamos em vias de formalizar. Pondo como meta como ter o melhor 

pessoal possível, como chegamos lá, o que temos de ensinar o posto de trabalho e à volta. E também pra identificar 

o que ainda pode fazer o próximo passo, além de ser um excelente funcionário existem pessoas que poderão 

assumir um pouco mais, chefe de equipa, por exemplo. 

 

Então há essa identificação quase de talento interno? 

Existe, dizer que isso está escrito em algum lado, não. Mas existe essa preocupação, valorizar os internos e existe 

a preocupação de captar as pessoas com mais habilidades, mesmo que não sejam necessárias para o que fazem. 

Quanto mais entendimento têm sobre o processo, com mais brio fazem a operação que só olhando para ela pode 

parecer básica ou insignificante, mas quem a faz, fará com outro entendimento, se percebeu o todo. 

 

Dá muito mais significado ao que está a fazer… 

Exatamente, não existe nada que não seja importante. Mesmo que a operação seja, estou a varrer, é importante 

varrer. Faz parte do nosso todo. Rebarbar, tenho que rebarbar bem, só assim é que a peça vai ter a configuração 

final e tem de estar bem-feita senão falha tudo. Não existem operações menos valiosas que outras, se não tivesse 

valor não ia fazer. Aliás, é isso que nós queremos, se não é necessário, digam. 

 

Se não é necessário não se faz e não precisa de estar no processo… 

E eu gosto que as pessoas participem no processo criativo. 

 

Essa formação é dada por operadores internos ou é outsourcing? 

Internos e externos. Temos, por exemplo, um curso a decorrer que foi desenhado para nós, onde convidamos todo 

o mundo e houve um grupo de 15 pessoas que se inscreveu, que praticamente fora do horário de trabalho se estão 

a qualificar em cera perdida, que lhes dá um conhecimento mais global das coisas e o objetivo não é eles mudarem 

de funções, simplesmente é saberem valorizar melhor o que fazem, conhecerem melhor e serem mais proactivos 

no processo da melhoria contínua. Existe e as pessoas participam, pela nossa parte até deixamos faltar algum tempo 

ao trabalho, mas parte da formação é dada ao sábado e por entidades externas. Atualmente, isso continua a decorrer, 

de vez em quando com alguma interrupção, mas mandamos pessoas para formação sempre que entendemos, 

consoante o que se está a fazer. A nível metalúrgico, por exemplo, temos o CINFO, centro de informação de 

formação da área da indústria de fundição, nós tentamos aproveitar módulos que eles já dão integrados no curso e 

mandamos as pessoas para lá. Quando temos o número suficiente e é possível fazer cá, fazemo-lo cá, mas de vez 

em quando faz-se lá fora e nós próprios também damos formação, no posto de trabalho, mas também em sala. 

 

Posso concluir então, falámos disso um bocadinho no início, os trabalhadores têm alguma autonomia no seu 

posto de trabalho, mesmo na produção (porque normalmente as chefias têm sempre bastante autonomia), 

para decidir sobre o seu trabalho… 

Sim, de forma limitada. Depende da ocupação. 

 

Mas têm esse à vontade para apontar melhorias, dizer isto se calhar funcionava melhor desta forma… 

É o que se pretende. Pelo menos identificar oportunidades. Muitas vezes têm sido discutidas porque há casos que 

pode parecer, para quem está a fazer que não faz sentido, mas há razões para ser assim e uma pessoa tem que 

explicar porquê. 

 

Com a formação tendencialmente potencia-se essa discussão… 

Quanto mais formação as pessoas tiverem, e principalmente se tiverem uma mente aberta para serem autocríticos, 

eu diria que ajuda. 

 

Ao nível da flexibilidade de horários, há um horário rígido de produção? 

Quando nós pedimos flexibilidade significa, flexibilidade do posto de trabalho, ou seja, pessoas polivalentes (que 

não saibam só fazer uma coisa bem feita, mas várias). Isso dá para fazer de forma limitada, mas dá. E a flexibilidade 

horária, normalmente é pra cumprir os horários, e nós antecipamos quando vemos que precisamos de horas extras, 
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as pessoas fazerem-no, ou pelo menos terem a atitude, se faltam mais 5 min para acabar, que o façam, não é fácil. 

Mas existem setores que trabalhas à tarefa, não é o horário que conta, é o concluir algo. Na cerâmica é simples, só 

se pode ir embora quando os programas estiverem concluídos. Na fundição é a mesma coisa, está-se a fundir. O 

horário está estipulado, mas se o forno só ficar pronto mais tarde, ninguém se vai embora, acaba-se. Como também 

existe o bom senso, fomos mais rápidos do que o previsto ou não se chega até ao fim, podem ir embora mais cedo. 

 

É fácil de gerir essa situação? 

Depende dos setores. Depende dos exemplos nos setores. Se temos o coordenador ou o chefe de equipa que viva 

isso e que saiba puxar pela equipa e fazê-los sentir a mesma coisa, é pacífico. Se eles próprios não o fizerem, as 

pessoas não o vão fazer. É mais fácil manter regras, horários claros, aí não temos a discussão. Quando entra em 

jogo o bom senso, nem sempre é fácil. 

 

Normalmente numa empresa há sempre situações que desagradam os colaboradores, como é que é digerida 

essa situação? 

Quando surgem coisas desagradáveis o que eu espero é que as pessoas falem, que se manifestem para poder 

analisar e dar um feedback. Nós não temos comissão de trabalhadores. Na produção, ando eu por lá, eu não sou 

nenhum monstro as pessoas, podem falar comigo se alguma coisa não está bem. Acredito que nem sempre tenham 

a coragem, mas as coisas vêm ao de cima. Nós temos uma caixa de sugestões e se surge alguma coisa nós 

analisamos e agimos. 

 

As pessoas usam a caixa de sugestões? 

Usam, mas confesso, é para coisas triviais. O que significa também que as coisas não estão assim tão mal. Eu 

também tento por antecipação falar, nós fazemos, formalmente talvez duas, três reuniões com toda a equipa, mas 

eu aproveito para divulgar a informação sempre que possível. Por exemplo, a semana passada, a esta hora houve 

falha de luz, durante duas horas, eram 10h30, antecipamos o almoço, a comida estava quase pronto, eu disse: ide 

todos pra cantina que eu aproveito e faço um ponto da situação. E lá estou eu com a malta à volta a contar da minha 

viagem à Alemanha, discussões de planeamento, coisas positivas ou menos positivas, o que nos afeta, aquilo que 

pensamos fazer e talvez não vá ser assim, a necessidade de reagir a certas coisas que estão a acontecer, por 

exemplo, picos de trabalho, horas extra ou flexibilidade, muitos temas de que falamos. Tento falar abertamente 

com eles, para eles também sentirem a minha dificuldade ou entenderem melhor as minhas decisões. 

 

E essa ligação consegue ser feita? 

Eu acredito que sim, eu acredito que as pessoas estejam a escutar o que eu digo. E se alguém tem alguma coisa a 

dizer, provavelmente todos juntos não vão dizer… 

 

Suponho que todos esses cargos intermédios que há (do senhor e da produção) são quase todos portugueses 

nascidos e criados em Portugal… 

Sim. 

 

Nota esse tipo de atitude também deles para com a linha de produção, por exemplo? Ou há uma atitude 

mais portuguesa, de clivagem? (Tipo eu mando em ti. Porque pode acontecer isso que é a produção espera 

a ordem de cima e se ele não dá a ordem há quase a desconfiança do - porque é que não me estás a mandar 

fazer, não sabes? – é um handicap que não é fácil de ultrapassar.) 

É uma coisa mista. As próprias chefias, cada uma tem o seu estilo. Uns optam mais por um estilo de transparência, 

outros nem tanto. E nós aí tentamos intervir, ser minimamente coerentes mesmo na própria atuação, respeitando a 

personalidade e o estilo de cada um, mas tentamos incentivar que realmente haja transparência e respeito, etc. 

Obviamente, nem todos são iguais, há coisas que nós entendemos - ok, isto como chefia não dá – e tentamos atuar 

e agir, como corrigir isso. 

 

Atuam no gestor, na chefia? 

Sim, na parte da chefia. 

 

Há quase um padrão de comportamento que não existe formalmente, mas… 

Sim e não. É o seguinte, facilmente se uma pessoa é muito transparente, muito humilde, respeitando a parte 

humana, pode parecer que uma pessoa não é autoritária o suficiente. 
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Em Portugal pode haver essa análise, que é o tal choque cultural que pode existir… 

O que é esperado… Na Alemanha é a mesma coisa, acho que não é uma questão cultural é uma questão das 

pessoas, do ser humano.  

 

Mas na Alemanha é mais esperado por parte dos subordinados que a chefia comunique, eles sabem que a 

última decisão é dele sempre… 

Sim, mas os problemas são…aí não há assim tanta diferença. Nós também temos lá gente autoritária, fora do 

baralho, pessoas humanas, como de vez em quando acha-se bem que uma pessoa bata com a mão na mesa, é 

preciso fazê-lo na altura certa, mas se não é necessário, para quê? Há muitas formas de chegar ao fim, não existe 

bem e mal, temos de ser equilibrados, mas prezamos realmente pelo respeito e pelo menos, mesmo naqueles que 

não têm, digamos assim, um estilo em que me identifico, mas vivem os mesmos valores. E depois os resultados 

também têm de aparecer, não apenas ao nível de trabalho. Umas das coisas que queremos é que as pessoas estejam 

satisfeitas, conseguir conciliar as duas coisas. E aí a atuação da chefia também tem um grande papel. Nós aí 

tentamos atuar através de formação, de acompanhamento, no pior dos casos por substituição, mas é um caso 

extremo. 

 

Há alguma medida dessa satisfação? 

Fazemos inquérito de satisfação anual aos colaboradores. É um dos indicadores. Fazemos inquérito de satisfação 

dos clientes e temos inquérito de satisfação das pessoas, anualmente ou bianualmente, mas faz parte do nosso 

sistema de gestão da qualidade, é uma das coisas que é exigido, e temos daí feedback. Como também temos 

indicadores que estabelecemos e que nos indicam como estamos: o absentismo, a participação, os eventos, a 

própria formação. Daí retiramos dados para ter uma pontuação para ver tendências. Se as coisas estão a melhorar 

ou a piorar. 

 

Tem de haver algum controlo da casa mãe, para manter esta qualidade ao nível global, em relação às 

unidades produtivas e mesmo às subsidiárias, há auditorias? 

Nós somos autónomos, temos a gestão da qualidade 9001,TS 1649 que é da indústria automóvel, recentemente 

também a 9100 que é da aeronáutica e isso obriga-nos a ter um sistema de auditorias internas que é feito por nós. 

 

Então tem inclusive autonomia nas suas próprias auditorias? 

Somos totalmente autónomos. Obviamente nós, quando achamos que faz sentido, pedimos também a auditoria da 

casa mãe. 

 

Como é que a casa mãe tem a certeza que os processos são constantes? 

São auditores externos. Essas entidades certificadoras são tão “chatas” lá como cá e confirmam isso. A melhor 

prova do que fazemos é a taxa de reclamações do cliente, a satisfação do cliente final. Se nós fazemos produtos 

que os clientes não reclamem, todo o mundo vai estar satisfeito. Cliente satisfeito, nós também estamos satisfeitos. 

Se há reclamações obviamente é preciso analisá-las. Nem sempre o cliente tem razão, em grande parte muitas 

vezes têm, e nós identificamos. Depois existe o procedimento normal, em caso de uma reclamação, as causas, o 

trabalho, como se evita… 

 

Há uma tentativa de homogeneização de processos em todas as 6 unidades de produção a nível mundial 

(normalmente isso acontece), ou cada unidade produtiva é responsável pelo seu processo de produção, desde 

que produto final esteja dentro destes parâmetros de custo-qualidade? 

De certa forma sim, embora vá chegar à conclusão de que há 90% é standard. O como chegar lá, sim, existe 

alguma flexibilidade. Mas se eu tenho um plano de trabalho vou adaptá-lo às nossas condições. O que pode 

significar, se não tenho este equipamento, tenho que usar outro, se eu vir que tenho mais dificuldade porque os 

meus recursos não são tão qualificados, subdivide-se a operação em dois para o fazer bem feito. Quando fazemos 

alterações ao processo, normalmente comunicamos. Nós entendemos melhor fazer assim, é uma melhoria.  

 

Qual é a resposta, o feedback normalmente da Alemanha? 

Se não afeta o funcionar do produto. 
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E se não aumenta o custo… 

É o nosso problema. 

 

Tem também autonomia para inovar nesse sentido? 

Sim, não totalmente. É preciso ter noção se estamos a interferir no produto ou não. No processo depende muito do 

tipo de alteração que se faz. Porque os clientes, especialmente na indústria automóvel, teoricamente, querem os 

processos congelados, não querem que nada seja alterado. O que causa dificuldades, de vez em quando, congelam 

o processo numa altura em que ele ainda não está maduro. E depois qualquer otimização obriga a nova 

amostragem, é complexo.  

 

A indústria automóvel que refere é toda ela alemã? 

Sim, é alemã, embora mundial. Ela vai para a Alemanha e depois para todos os cantos do mundo.  

 

Então os únicos controlos que a casa-mãe tem é de números… 

Sim. Teoricamente, o que a gestão do topo vê é a demonstração de resultados. O que os colegas na fábrica veem 

são as peças que passam por lá, que em alguns casos vão para outras operações. No desenvolvimento de produto 

há mais contacto, obviamente, nós mostramos os produtos, eles têm o produto na mão. Numa fase inicial, quando 

é uma coisa nova, nós enviamos o produto e eles confirmam se está tudo bem. Mas o objetivo é sempre a peça sair 

daqui para a Alemanha, para o centro logístico e daí para o cliente final ou para outras operações. Normalmente 

não há o hábito de controlar se está bem feito. Quando as coisas estão maduras não acontece.  

 

Ao nível da comunicação? Ela é constante? É diária ou há reuniões pré-estabelecidas para fazer o estado de 

situação? 

As coisas foram melhorando e atualmente há sempre comunicação quando necessário. Há chamadas diariamente. 

Há emails constantes porque os clientes pedem coisas, alteramos prazos ou na área de desenvolvimento de produto 

há dúvidas. Há diálogo constante. Há projetos que arrancam na Alemanha que passam para nós e tem de haver 

diálogo. 

 

Eu reparei que diz no jornal da empresa que cinco produtos são passados por semana… 

Sim. E há sempre dúvidas e perguntas. E existe bissemanalmente uma videoconferência. Desde que existe lá um 

diretor novo, falamos de duas em duas semanas por videoconferência, com a área técnica do topo à mesa. 

 

Com todas as subsidiárias ao mesmo tempo? 

Não. Nós só lidamos com a casa-mãe porque temos unidades que são totalmente autónomas, a Roménia faz 

polimento para nós e para a Alemanha e que acontece é que o nosso diretor da qualidade vai lá. A Roménia reporta 

semanalmente os resultados daquilo que recebe. Para nós, a base é a casa-mãe. Nós recorremos aos serviços que 

estão estipulados, ao nível técnico, ao nível de compras, tudo isso passa por lá, o planeamento e o apoio tecnológico 

quando entendemos. O que nos mantém totalmente independentes é essa abertura de se temos problemas, 

perguntamos e não escondemos. Essa transparência sempre ajudou muito e de facto não ser necessário ter alguém 

a tempo inteiro. Mas nós chamamos cá quando não entendemos algo.  

 

Sente que às vezes há problemas nessa comunicação? 

Existe ao nível mais local quando as pessoas têm problemas de inglês. Podem existir problemas de interpretações 

diferentes do mesmo facto. Isso acontece aqui como acontece na Alemanha e acontece na relação com a Alemanha 

ou com o cliente. 

 

O entrevistador aborda a questão das diferenças culturais ao nível da comunicação, entre alemães e 

portugueses, o que pode condicionar a forma como lidam com os problemas e pode mudar também a 

perspetivas com que se abordam os problemas. 

Sim, mas nem todos os portugueses são iguais. São os factos. Factos no sentido de posições que se podem assumir 

mas têm de ser discutidas. 

 

Porque é que as empresas alemãs têm tanto sucesso em Portugal? Qual é o segredo? 

Se você pegasse nas boas empresas portuguesas, esquecesse as outras e comparasse com as Alemãs, se calhar 

estava fifty-fifty ou haveria muitas mais empresas portuguesas boas que as alemãs. As empresas alemãs que vêm 
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para cá já estão num grau mais evoluído. E tendencialmente, só vêm as boas empresas. Há empresas menos boas 

que também aparecem mas desaparecem muito rapidamente. Como são mais maduras já têm uma estrutura a 

funcionar bem. As empresas boas portuguesas são tão boas como as empresas boas alemãs. É uma seleção. Eu, às 

vezes, penso que poderíamos acabar com o vínculo da Alemanha e sermos nós diretamente a fazer tudo. Nós 

teríamos sucesso, mas não conseguíamos ter o mesmo poder negocial que a Alemanha tem. O mesmo produto, se 

eu vendesse diretamente, talvez não conseguisse ter o preço alemão e com uma margem maior. Nem talvez 

conseguiria negociar aquilo que eu compro tão bem como eles conseguem. Ao nível da organização não vejo razão 

de nós sermos diferentes. Talvez devido à educação e ao facto das coisas já virem tão bem preparadas. É muito 

fácil adaptar e introduzir e ter os mesmos padrões. 

 

Tem de concordar comigo que as empresas alemãs tem valores de absentismo, rotatividade muito reduzidos 

quando comparados com os valores portugueses… 

Talvez as empresas alemãs deem realmente atenção às pessoas. Mas eu acredito que os portugueses façam a mesma 

coisa. Eu sei de empresas portuguesas que cuidam das pessoas e normalmente, safam-se bem. Porque existem 

empresas portuguesas que não tratam bem as suas pessoas? Isso é que eu não percebo. Nós lidamos com algumas 

empresas portuguesas e em todas vimos uma grande envolvência do topo com as pessoas. Eu não as vejo a trabalhar 

mal. Eu vejo aquilo a funcionar muito bem. Obviamente, são estilos que são ultrapassados, eu penso que deve ser 

isso. 

  

Então porque é que fecham tantas empresas portuguesas? 

Por isso mesmo, porque têm o estilo errado. E também pela falta de capacidade de vender. Portugal produz bem, 

mesmo as empresas pequenas produzem bem mas têm de conseguir chegar ao mercado e vender bem. Talvez haja 

um défice genérico de venda. 

 

O entrevistador aborda as respostas dadas por outros entrevistados em relação à mesma pergunta, 

abordando se não será também uma questão de foco. 

Sim, talvez. Mas eu, por exemplo, sou muito disperso. Eu não sou um bom exemplo para um alemão, nem para 

um português. Sou eu.  

 

O entrevistador aborda também a questão do investimento onde já foi referido noutra entrevistas que os 

alemães investem muito mais nas empresas, em vez de o retirar da empresa... 

Isso é a visão realmente triste. Eu fico chocado quando essas coisas acontecem. Não é possível de um dia para o 

outro a empresa falir e as pessoas desaparecerem. As pessoas ficam na porta da fábrica e a fábrica fechada… Eu 

não entendo como isso é possível! As pessoas sabem o que se passa.  

 

O entrevistador aborda as respostas dadas por outros entrevistados em relação à mesma pergunta, 

abordando se não será também uma questão de as empresas alemãs deterem o conhecimento, 

nomeadamente ao nível do processo. 

Talvez nós não sejamos o caso ideal pelo ramo que é pois as coisas não são facilmente replicáveis. O que a 

Alemanha estão, principalmente ao nível de técnicos, muito bem formados. E nem sempre é fácil tê-los. Na 

Alemanha, todo o processo de aprendizagem dá os seus frutos. Aqui, há tentativas, mas… Aqui também há pessoas 

excelentes mas em cada 10 pessoas que têm formação, uma pessoa tira 1 ou 2 que são excelentes. Na Alemanha 

talvez tira 8 excelentes, porque o sistema leva a isso. Mas é a formação, que é um coisa cultural, o sistema funcionar 

com ligação às empresas. Aí é o grande défice. Nós procuramos a formação mas não há estrutura. Temos de ser 

nós, mas somos muito pequeninos e o nosso investimento é baixo. 

 

Há alguma ligação entre esta empresa e o ensino dual? 

Sim, mas não tão bem como na Alemanha. Nós temos um sistema dual, à portuguesa, a funcionar, e temos cá dois 

rapazes que vêm cá fazer os estágios mas eles sentem-se muito mais ligados à instituição que os está a formar do 

que a nós. Devia ser ao contrário! Aqui em Portugal está-se a tentar copiar aquilo mas não fazem igual porque têm 

a realidade portuguesa. Eu entendo que há pouca adesão das empresas. É um problema pro o sistema a funcionar. 

Eu preferia que eles estivessem aqui e fossem à formação e não ao contrário. 
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ESTUDO DE CASO 4 – Notas do investigador 

 
 

Empresa 

 

Localização: Worldwide 

 

Sector de atividade: Fundição de Cera Perdida 

 

Nº Trabalhadores: 180 

 

Organigrama: Organigrama muito horizontal típico de unidade de produção. 

“na nossa estrutura horizontal e nós não funcionamos com muitas hierarquias. Eu sou diretor geral e tenho à 

minha volta pessoas. Eu diria que sou o chefe de equipa da direção, que são 5 pessoas. E depois esses, por sua 

vez, têm uma equipa que é logo os encarregados e chefes de equipa, que por sua vez, são os chefes de equipa de 

toda a parte produtiva. Ou seja, são três níveis. Sendo nós uma unidade de produção e não tendo contacto com 

os clientes (os clientes roubam sempre muito tempo, a prospeção de mercado rouba muito tempo), na minha 

função acabo sendo muito presente. O meu cliente principal é a minha casa-mãe.” 

Sindicalização: Não há comissão de trabalhadores 

 

Ambiente organizacional: Ambiente descontraído mas muito profissional. O Diretor Geral demonstra uma 

preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, a circulação do conhecimento e uma grande preocupação 

em manter uma relação transparente e de confiança mútua com a sede. Existe um grande orgulho na autonomia 

em relação à sede. Não há grandes estruturas formais mas sente-se que existem estruturas informais vincadas.  

 

 

Perfil do Entrevistado: 

 

Função: Diretor Geral 

 

Idade: 50-60 

 

Sexo: Masculino 

 

Tempo na empresa: 25 anos 

 

Contacto prévio com a cultura alemã: Luso-Alemão (cresceu no Sul da Alemanha fez toda a sua formação (de base 

e superior) académica na Alemanha.  

“Eu diria que sou bastante presente. Pode, numa hierarquia clássica, causar confusão a alguma gente porque 

eu vou falar diretamente com a pessoa e não respeitei as hierarquias. Sou criticado, pontualmente, de facto, de 

não respeitar as hierarquias.” 

“Inicialmente havia esse choque mas habituaram-se. Se u vejo que alguma coisa está sujo, eu ponho-me a 

limpar. Eu lembro-me quando era mais novo ajudava a embalar ou a também pegava na vassoura e diziam logo 

“o sr. Engenheiro não pode fazer isso”. 


