II INTERNATIONAL MEETING OF ISSOW
Work, Professions and Organizations: Tensions, Paths and Public Policies
24-25 November 2016 :: Caparica, Portugal - Faculty of Sciences and Technology (FCT NOVA)
Theme 8): Human Resources Management

A Gestão de Recursos Humanos e a Competitividade das PME na Região de Lisboa
Isabel Duarte
Isabel.duarte@ulusofona.pt
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Luís Cunha
luis.cunha@ulusofona.pt
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Resumo
A Gestão de Recursos Humanos (GRH), em especial a gestão estratégica, desempenha um papel importante na competitividade
das Pequenas e Médias Empresas (PME. O sucesso das PME depende das pessoas que as integram, e da forma como elas são
geridas.
As PME desempenham uma importante função na economia, contribuindo para o crescimento económico, para o emprego, para a
integração das pessoas na sociedade e para o bem-estar das mesmas. Em Portugal elas representam 99,9% do total das empresas,
valor que não se altera desde 2004, contribuindo com 67% do Valor Acrescentado Bruto e com 79% do emprego total, acima dos
valores médios UE28 que são, respetivamente de 58% e 67%.
O presente estudo analisa a intensidade da utilização de práticas de Gestão Estratégica de RH e a existência de uma relação entre
a utilização de um sistema integrado de GRH - políticas, práticas e procedimentos - e a competitividade das PME na região de
Lisboa, com base nas respostas de 110 empresas. Após a realização de um conjunto de análises de correlação sobre os dados
recolhidos, verifica-se que a relação entre a GRH e a competitividade é mais forte nas médias do que nas pequenas empresas não
apenas em termos globais, como também em todas as dimensões analisadas, com exceção da relacionada com a avaliação de
desempenho.
Este estudo pretende contribuir para um maior conhecimento do funcionamento da gestão dos recursos humanos nas PME da
região e consequentemente para uma melhor gestão dos mesmos promovendo assim uma maior competitividade, mais riqueza e
mais lugares de trabalho para a região. Pode servir de base para realização de futuros estudos alargados quer a nível geográfico,
quer a nível do número de empresas.
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Introdução
As PME desempenham uma importante função na economia, contribuindo para o crescimento
económico, para o emprego, para a integração das pessoas na sociedade e para o bem-estar das
mesmas. Em Portugal elas representam 99,9% do total das empresas, valor que não se altera
desde 2004, contribuindo com 67% do Valor Acrescentado Bruto e com 79% do emprego total,
acima dos valores médios UE28 que são, respetivamente, de 58% e 67%.
A Gestão de Recursos Humanos (GRH) desempenha um papel importante na competitividade
das Pequenas e Médias Empresas (PME), sobretudo uma gestão estratégica de recursos humanos
com a utilização de modernas High Performance Work Practices (HPWPs). O sucesso das
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empresas depende das pessoas que as integram, e da forma como elas são geridas. Uma gestão
estratégica de práticas de RH é, portanto, imprescindível para que as PME sejam competitivas. O
impacto das HPWPs no desempenho organizacional é, do ponto de vista estatístico, muito
significativo, mas para além disso é muito importante do ponto de vista da gestão (Paauwe,
2009).
O objetivo do estudo é perceber se a intensidade de utilização das práticas de GRH está
relacionada com o desempenho e com a competitividade das PME portuguesas.
A Gestão de Recursos Humanos (GRH) e a competitividade
As pessoas são vistas como elemento único e insubstituível para a competitividade das
Empresas. Nas Pequenas e Médias Empresas (PME), isso é ainda mais notório pois, dado o
reduzido número de trabalhadores, o sucesso depende ainda mais do contributo de cada um. Os
ativos mais importantes da empresa para o alcance de vantagem competitiva são os seus recursos
humanos. O sistema de RH definido como uma combinação de praticas de RH que são
importantes, cada uma por si, mas que podem também contribuir em conjunto de forma
sinergética para aumentar as competências inimitáveis da empresa. Inúmeros teóricos têm vindo
a argumentar que o papel dos RH se traduz numa das mais poderosas fontes de vantagem
competitiva sustentável para as organizações, tendo revelado que existe uma forte relação
positiva entre a GRH e o desempenho da organização (Arthur, 1994; Pfefer, 1994; Huselid,
1995; Guest, 1997; Ferris, Hochwarter, Ronald Buckley, Harrell-Cook & Frink 1999;
Appelbaum, Berg & Kalleberg 2000, citado por Gooderham, Parry & Ringdal, 2008, p. 204)
Wright e McMahan (1992), tal como, Carmeli e Tischler (2004) referem também a importância
dos recursos humanos na criação e sustentação de vantagem competitiva.
A vasta investigação realizada ao longo dos anos para averiguar da relação entre os RH e a
produtividade das empresas, tornou-se um tema central da GRH (Guest 2013). Muito
recentemente continua a defender-se a existência de uma relação positiva entre GRH e
competitividade (Brito & Oliveira, 2016).
Apesar do termo GRH ter começado a ser utilizado nos anos 80 do século XX, só na década
seguinte começou a ser reconhecido como sendo um fator vital para aumentar a competitividade
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das empresas. Nos anos 90 grande parte dos estudos publicados demonstraram uma associação e
não uma relação de causalidade entre as práticas de GRH e a competitividade” (Sheehan, 2014).
Não se falava de melhores práticas ou de práticas geridas de forma estratégica, mais sim de mais
práticas. Defendia-se que a adoção de mais práticas de RH estava associada ao elevado
desempenho (De Winne and Sels, 2013; Kaufman, 2015).
As práticas de RH utilizadas e a gestão das pessoas são importantes para que se possa potenciar
as competências dos colaboradores e a competitividade das empresas. É através das pessoas e
das práticas usadas que criar valor e singularidade constituem fontes intangíveis de vantagem
competitiva (Barney, 1998).
A gestão de recursos Humanos
Na literatura existem inúmeras definições para o conceito de GRH. Para Noe et al (2003) trata-se
do conjunto de políticas, práticas e sistemas que influenciam o comportamento, as atitudes e o
desempenho dos colaboradores. Segundo Purcell (2008) são políticas e práticas relacionadas com
o fornecimento e utilização do recurso laboral requerido, para que a empresa alcance os seus
objetivos comerciais (Clegg et al (2008).
Paauwe e Boselie, (2005) definem GRH, como um conjunto de práticas que envolvem a
formação e desenvolvimento, a remuneração e os sistemas de recompensa, a gestão de
desempenho, o recrutamento e seleção. A estas práticas são acrescentadas outras como a gestão
de carreiras, oportunidades de promoção, resolução de conflitos, que estão relacionadas com o
comprometimento organizacional e satisfação no lugar de trabalho (Fiorito et al., 2007; GouldWilliams and Davis, 2005; Kuvaas, 2008).
Outros autores referem-se a High Performance Work Practices (HPWP), que incluem os
processos de recrutamento e seleção, os sistemas de compensações e de gestão de desempenho e
as práticas de gestão da formação e que conduzem à competividade (Huselid, 1995; Combs, Liu,
Hall and Ketchen 2006).
A relação positiva entre diferentes “best practices” é aditiva – quanto mais práticas utilizadas
melhor será o desempenho organizacional. (Becker and Gerhart, 1996); MacDuffie, (1995)
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defende, no entanto, um efeito mais multiplicativo associado a determinados conjuntos de
práticas.
Segundo Jiang et al. (2012), as práticas de GRH podem atuar em conjunto e, através de sinergias,
contribuírem para um aumento da eficiência das outras e para a competitividade da empresa.
Apesar de um conjunto de autores defenderem a relação entre as práticas de GRH, a performance
e a competitividade das empresas, esta posição não é apoiada globalmente e os seus opositores
referem que a ligação entre as práticas de GRH, a performance e a competitividade ainda não
está suficientemente demonstrada (Guest, 2011; Delbridge and Keenoy, 2011).
A relação não explicada entre as práticas de RH e a forma como estas afetam a performance
empresarial tem muitas vezes sido referida como uma caixa preta “Black-Box” (Jiang et al.,
2013; Paauwe, 2009). A performance organizacional e a competitividade podem não depender
apenas da Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH), mas também de outros fatores
como, o contexto organizacional, a dimensão da empresa (Storey 2002; Way 2002), ou mesmo
de quem aplica as práticas de GRH. No entanto os investigadores de gestão estratégica de
recursos humanos demonstraram que existe uma relação positiva das práticas de RH com o
desempenho organizacional.
Na Gestão Estratégica de Recursos Humanos existem duas correntes principais de investigação –
internal fit e external fit. Enquanto o internal fit se dedica ao estudo das características internas
da organização, o external fit debate-se com as características do meio envolvente – a procura e a
natureza competitiva do mercado, são ambos fatores determinantes para o desempenho das
empresas (Sheehan, 2016).
A maioria dos estudos em GERH adota a abordagem resource-based (RB) que pretende
demonstrar como é que os RH se relacionam com a sustentação da vantagem competitiva da
empresa (Lado and Wilson, 1994); segundo Wright, McMahan and McWilliams (1994), esta
perspetiva tende a ignorar as variáveis contextuais, particularmente as estratégias competitivas
que influenciam o desempenho organizacional (Kahiri, 2012).
Podemos enumerar três principais teorias de GERH: universalista, contingencial e
configuracional. A teoria universalista defende que há um conjunto de best practices de GRH
que pode levar a um melhor desempenho organizacional (Lau & Ngo, 2004), e a existência de
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uma relação linear entre o uso de práticas formais de RH e o desempenho nas pequenas
organizações.
Os defensores da teoria contingencial consideram que a relação entre as práticas de GRH e a
Competitividade é mediada por um conjunto de outras variáveis internas e externas, como a
estratégia organizacional, o ambiente externo, o país, o sector ou grupos de trabalhadores.
Uma terceira abordagem – configuracional – combina elementos das duas anteriores, sugerindo
que as organizações eficazes deverão desenvolver um sistema de GRH coerente que apresente
não apenas uma adequação horizontal (horizontal fit) – consistência interna das políticas de RH –
mas também uma adequação vertical (vertical fit) – congruência do sistema de GRH com o
contexto organizacional – obtendo assim efeitos de sinergia. (Guest, 2011; Lai, Saridakis,
Johnstone, 2016).
Apesar das diferenças entre as diversas perspetivas teóricas apontadas, todas elas assumem que a
GRH afecta positivamente o desempenho organizacional e consideram, em termos de práticas de
RH, que “more is better” (De Winne and Sels, 2013; Kaufman, 2015)
A competitividade nas PME
Apesar da importância das PME para a economia, do cada vez maior numero de empresas no
sector dos serviços, que requerem uma maior proximidade com o cliente, e do peso das mesmas
no tecido empresarial dos países, a gestão de recursos humanos nas PME é uma área da GERH
onde ainda não existem muitos estudos conclusivos (Georgiadis & Pitelis, 2012).
Ainda que, nos últimos anos, o interesse por esta área tenha aumentado consideravelmente e
(Allen et al., 2013; Michie and Sheehan, 2008; Sheehan, 2014), inclusivamente (Nguyen and
Bryant, 2004); ( Sels et al., 2006) sugiram que existe uma relação entre os sistemas de GRH e os
diferentes indicadores de performance, como a produtividade e a rentabilidade, são ainda
relativamente escassos os estudos realizados em contexto PME.
Considera-se que uma empresa possui vantagem competitiva quando é capaz de oferecer os
mesmos benefícios que os concorrentes, mas a um custo mais baixo ou oferece benefícios que
superam os da concorrência. A vantagem competitiva sustentada permite a uma empresa criar
valor acrescentado para os seus clientes, aumentando a sua rentabilidade. Assim, a vantagem
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competitiva de uma empresa reside nas medidas estratégicas para criar uma posição de
superioridade em relação aos seus concorrentes e gerar retorno sobre o seu investimento.
A competitividade das PME depende tanto ou mais do contributo de cada um dos seus
colaboradores do que a das grandes empresas. Normalmente as pequenas empresas são mais
vulneráveis às oscilações do mercado e têm necessidade de uma mais rápida e frequente
adaptação às mudanças do meio envolvente, o que pressupõe a necessidade de pessoas mais
flexíveis, estruturas mais informais e práticas de GRH mais simples. Têm uma melhor
distribuição da informação e um maior envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisões
mais eficientes, pois a maioria dos seus colaboradores estão mais diretamente relacionados com
o cliente final, do que nas grandes empresas. (Storey et al., 2010; Tsai et al., 2007).
Segundo a perspetiva de GRH as PME podem ser eficientes, apesar de apresentarem uma
formalidade nas práticas de GRH menor do que as grandes empresas.
As PME têm, em geral e do ponto de vista dos recursos humanos, características que as tornam
especificas. A forma como a gestão de recursos humanos se processa, não sendo, em muitos
casos, fortemente profissionalizada (Marlow and Thompson, 2008), não significa que as PME
não atribuam importância à gestão dos seus recursos humanos sendo comummente aceite o
contributo das pessoas como fonte de vantagem competitiva nas PME (González-Loureiro &
Pita-Castelo, 2012). Apesar de as PME nem sempre terem acesso a técnicas de desenvolvimento
formal, estudos empíricos têm demonstrado que existe um conjunto de fatores que contribui para
o desenvolvimento e aquisição de conhecimento dos colaboradores das PME; as estruturas
achatadas e a dimensão destas empresas permitem a circulação de informação e de conhecimento
através de canais abertos de comunicação (Kaman et al. 2001). Os responsáveis pelos RH nas
PME promovem relações de confiança entre eles e os seus colaboradores por exemplo,
encorajando uma comunicação aberta, partilhando informação critica e oferecendo suporte
(Settoon, Bennett, & Liden, 1996).
A implementação da totalidade das ferramentas de GRH apresenta custos elevados (Sels, et al.,
2006) pelo que as PME não as utilizam com frequência. Uma maior formalização das práticas de
GRH em PME consome ainda mais tempo, obrigando `afetação de mais recursos, segundo a
abordagem da HPWP (Jack, Hyman, & Osborne, 2006).
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O facto de se tratar de empresas de pequena dimensão, que possuem estruturas simples, onde a
comunicação é fácil e informal, faz com que os seus Gestores acreditem em não ser necessária
uma GRH formal. Para além disso, a maioria destes não estão sensibilizados para a importância
de uma gestão eficiente dos RH para a competitividade da empresa. As PME debatem-se com o
facto de, nalguns casos, quem desempenha o papel de gestor de recursos humanos não ser um
profissional de RH, sendo as decisões sobre GRH tomadas pelo dono ou o gestor da empresa
(Sheehan, 2014), o que significa que a preparação formal nessa área pode não ser elevada
(Marlow et al., 2010). Existe um conjunto de PME que não contam com um especialista formal
em RH (Wapshott and Mallett, 2015). Por exemplo mais de metade dos ingleses que trabalham
em PME não têm um especialista formal em RH (Van Wanrooy et al., 2013).
Nas PME acontece que, quando inquiridos, nem os colaboradores, e muitas vezes, nem os
empregadores e/ou responsáveis pela gestão das pessoas, estão familiarizados com a
nomenclatura da gestão de recursos humanos, não reconhecendo que estão a utilizar
determinadas práticas de GRH nas suas organizações, o que significa que não apenas existe um
reduzido grau de formalização e um baixo grau de especialização da GRH em PME (Collins,
Ericksen & Allen, 2004) mas também um elevado grau de desconhecimento sobre a área.
Heneman, Tansky & Camp (2000) reconhecem que a falta de informação sobre a GRH em PME
tem implicações sobre a teoria, a investigação e a prática.
Para além dos aspetos apontados acima, outro tipo de sistemas informais, como a relação entre
empregador e empregado, o feedback das chefias, o tipo de trabalho, a identificação com o
mesmo e a autonomia podem levar os trabalhadores a terem elevados desempenhos. MacDermid
et al. (2001) Storey et al., 2010; Tsai et al., 2007) defendem que a motivação intrínseca resultante
das características do trabalho nas PME é superior à dos trabalhadores nas grandes empresas, tal
como o reconhecimento das competências individuais tanto a nível monetário como não
monetário (Kitching and Marlow, 2013).
A valorização e confiança (trust) depositada nos colaboradores por parte da empresa, de acordo
com a framework SET (Social Exchange Theory), leva a que estes se sintam na obrigatoriedade
de obter elevados níveis de desempenho (Allen, Shore, & Griffeth,2003; Gould-Williams, 2007;
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Purcell & Hutchinson, 2007; (Alfes, Shantz, Truss, & Soane, 2013) & Rees and Gatenby, 2013)
contribuindo assim para o alcance dos objetivos da organização (Saridakis et al., 2013).
Por outro lado, as PME estão muito dependentes dos high performance workers para serem
competitivas, pois os recursos humanos qualificados nas regiões geográficas onde estas empresas
se localizam, são por vezes escassos, o que leva à necessidade de retenção ( Storey et al., 2010).
Os sistemas de gestão de recursos humanos influenciam as habilidades dos funcionários através
da aquisição e desenvolvimento de competências. É importante proporcionar experiências
formais e informais de formação (formação de competências básicas, training, coaching,
mentoring, e desenvolvimento de gestão) para promover o desenvolvimento do colaborador, pois
influencia o seu desempenho e o organizacional (Huselid, 1995). Empresas com força de
trabalho mais qualificada, mantendo os outros fatores constantes, têm os melhores produtos e/ou
serviços a custos mais baixos, com maior lucro e maior quota de mercado (Gray & Herr, 1998).
O training e o mentoring são tipos de formação frequentes nas PME, pois são normalmente
trabalhadores mais experientes que ensinam os colegas mais jovens. A relação entre a GRH e os
resultados da empresa é estabelecido através da gestão do conhecimento (Jackson, Schuler e
Jiang, 2014).
As práticas de GRH formais contribuem naturalmente para implementar a perceção dos
colaboradores de uma maior transparência dos processos, equidade, confiança e justiça
procedimental (Saridakis et al., 2013), o que pode levar, por um lado, a um maior
comprometimento dos colaboradores e, por outro, a um maior controlo do desempenho dos
colaboradores, por exemplo através das avaliações de desempenho ou através de sistemas
salariais que premeiam a performance. Ao fomentar o aumento dos esforços individuais dos
colaboradores e da sua performance nas PME origina-se uma maior eficiência empresarial. Esta
formalização deve ser encorajada porque potencialmente benéfica (Nguyen and Bryant, 2004;
Patel and Cardon, 2010).
Algumas políticas e práticas formais de RH nas PME promovem o elevado desempenho da
empresa, em especial em empresas com baixos níveis de comprometimento e satisfação (Lai,
Saridakis, & Johnstone, 2016, p. 1).
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Metodologia
Para o presente estudo adotou-se a metodologia Exploratória Quantitativa, suportada por um
questionário com 33 questões fechadas.
Foi realizado um pré-teste com 10 empresas após o qual o questionário foi enviado
eletronicamente a 500 PME do concelho de Lisboa. Foram recebidas 110 respostas entre agosto
de 2015 e janeiro de 2016.
O tratamento de dados foi efetuado recorrendo à aplicação MS-EXCEL.
Amostra
A amostra é constituída por 110 PME do concelho de Lisboa que responderam ao questionário.
Destas, 48 (43,64%) são pequenas empresas tendo a menor 11 colaboradores e a maior 49
(média de colaboradores das pequenas empresas – 27,6)
As restantes 62 (56,36%) são médias empresas em que a mais pequena tem 35 colaboradores e a
maior 250 (média de colaboradores das médias empresas – 151,9).
O número médio de colaboradores das 110 empresas que constituem a amostra é de 97,7.
Análise de Resultados
Para efeitos de análise, agrupamos as questões respondidas em áreas correspondentes às práticas
de GRH: Formação e Desenvolvimento de Competências (FDC), Gestão de Compensações e
Benefícios (GCB), Avaliação de Desempenho (AD), Promoções ( Pr.)

e, finalmente,

Recrutamento e Seleção (R&S).
Para cada uma destas 5 práticas de GRH calculámos o Alpha de Cronbach das questões
relacionadas com ela (medida da fiabilidade das questões), bem como a média dos valores das
respostas (intensidade de utilização) e o respetivo desvio padrão (maior ou menor dispersão das
respostas em torno do valor médio). Estes valores são os apresentados no Gráfico 1

373

II International Meeting of Industrial Sociology, Sociology of Organizations and Work (ISSOW)
Work, Professions and Organizations: Tensions, Paths and Public Policies

Gráfico 1 - Intensidade
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Fonte: Elaboração própria

Como podemos observar, todas as práticas apresentam valores elevados de Cronbach Alpha, à
exceção da GCB. Este facto poderá ser motivado pelo facto de nas PME os sistemas de
benefícios e as recompensas, além de muito reduzidos ou inexistentes, não se encontrarem
relacionados com o desempenho dos colaboradores. Os Desvios Padrão medidos são reduzidos,
evidenciando uma baixa dispersão das respostas em torno do valor médio. Apenas a AD
apresenta um valor mais elevado, motivado pelo facto de não encontrarmos nas PME sistemas
formais de avaliação de desempenho (é também esta prática que apresenta o valor médio mais
reduzido – apenas 2,04). As dimensões R&S e FDC são as que apresentam uma maior
intensidade de utilização (3,87 e 3,65 respetivamente) encontrando-se acima do valor médio (3),
enquanto que as dimensões GCB e Promo se encontram ligeiramente abaixo (2,74 e 2,62
respetivamente).
Adicionalmente separámos ainda as respostas em dois grupos em função da dimensão da
empresa – pequenas e médias empresas – de forma a permitir uma comparação de valores entre
estas duas tipologias de empresa. Os resultados são os que se apresentam na Tabela 1 abaixo.
Em todos os grupos de práticas, com exceção da Avaliação de Desempenho, as Pequenas
Empresas apresentam valores médios de resposta superiores aos das Médias empresas, embora
apresentem maiores dispersões – σ2 (PE) > σ2 (ME).

374

II International Meeting of Industrial Sociology, Sociology of Organizations and Work (ISSOW)
Work, Professions and Organizations: Tensions, Paths and Public Policies

Total

Peq. Empresas

M. Empresas

α

Média

σ2

Média

σ2

Média

σ2

FDC

0,8478

3,65

0,701

3,75

0,774

3,58

0,637

GCB

0,3121

2,74

0,739

2,77

0,747

2,72

0,737

AD

0,8824

2,04

1,256

1,94

1,311

2,11

1,216

Promo

0,8436

2,62

0,783

2,63

0,958

2,61

0,623

R&S

0,8849

3,87

0,840

3,94

0,898

3,82

0,796

Tabela 1 - Intensidade
Fonte: Elaboração própria

A AD, que apresenta o valor mais reduzido, conforme já referido acima, evidenciando o facto de
nas PME não se encontrarem implementados sistemas formais de Avaliação de Desempenho,
atinge um valor superior nas empresas de maior dimensão (Médias Empresas) indicando que o
recurso a estas práticas aumenta com a dimensão da empresa (número de colaboradores).
Performance
Na impossibilidade de medir o desempenho das PME inquiridas foi usado no questionário um
conjunto de questões destinadas a determinar a perceção da empresa relativamente ao seu
desempenho em termos absolutos e também comparativamente com as suas concorrentes no
mercado. Esta medida do desempenho percebido é comummente aceite como proxy do
desempenho ele próprio. No Gráfico 2 apresentam-se os resultados encontrados.
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Gráfico 2 - Desempenho
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Fonte: Elaboração própria

Como podemos observar, o Alpha de Cronbach é elevado enquanto o Desvio Padrão é muito
reduzido, indicando uma baixa dispersão das respostas (ligeiramente superior no grupo das
Médias Empresas). O valor médio das respostas está abaixo do ponto médio (3) sendo
ligeiramente superior no conjunto das Pequenas Empresas.
Correlações:
Para determinar a relação entre a utilização de cada uma das práticas de GRH e a
competitividade, calculámos os coeficientes de correlação entre os valores das respostas de cada
prática. Os resultados obtidos são os que se apresentam no Gráfico 3 abaixo.
Gráfico 3 - Correlações
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Em face dos valores obtidos para as correlações, e para facilidade de análise, podemos agrupar
os resultados em três grupos distintos.
Em primeiro lugar temos as práticas FDC e R&S que apresentam coeficientes de correlação
elevados (0,60 e 0,59 respetivamente), evidenciando uma forte relação entre estas duas práticas e
a competitividade. Foram também estas duas práticas as que apresentaram uma intensidade de
utilização mais elevada.
Em segundo lugar encontramos as práticas de AD e Promoções que, embora apresentem
coeficientes de correlação significativos (0,38 e 0,30 respetivamente), os seus valores são cerca
de metade dos apresentados pelas duas práticas anteriores.
Finalmente, a dimensão GCB apresenta um coeficiente de correlação negativo e de valor
absoluto quase nulo (0,14), apontando para a inexistência, na amostra de empresas deste estudo,
de relação entre esta prática e a competitividade.
Da análise acima podemos inferir que:
a) Em empresas de dimensão reduzida, como é o caso das PME, não encontramos
normalmente implementados sistemas formais de avaliação do desempenho o que poderá
explicar o valor mais baixo obtido para a correlação;
b) As PME têm estruturas organizacionais muito ligeiras que, aliadas à sua reduzida
dimensão, limitam as possibilidades de promoção dos colaboradores.
c) Os sistemas de compensações implementados baseiam-se quase exclusivamente no
salário pago pela função, não existindo componentes variáveis relacionadas com o
desempenho dos colaboradores.
Conclusão
Os resultados do estudo permitem-nos concluir da existência de uma relação entre a utilização,
por parte das PME, de práticas de GRH e a sua competitividade. Esta relação foi encontrada em
todas as dimensões analisadas, com exceção da Gestão de Compensações e Benefícios.
Os resultados mostram-nos ainda que esta relação é mais acentuada nas médias do que nas
pequenas empresas. Apenas a Avaliação de Desempenho não segue esta relação.
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Em termos de intensidade de utilização, as práticas que evidenciam um valor mais elevado são,
respetivamente, Recrutamento & Seleção e Formação e Desenvolvimento de Competências,
enquanto que a Avaliação de Desempenho é a que apresenta o valor mais baixo.
Podemos ainda concluir que o impacto percecionado das práticas de GRH sobre a
Competitividade segue de perto a intensidade de utilização. No entanto a importância que lhes é
atribuída é muito superior à sua utilização.
O presente estudo foi sujeito a algumas condicionantes. Em primeiro lugar, a dimensão da
amostra, quer em número de empresas, quer em âmbito geográfico. A taxa de resposta foi
reduzida, habitual neste tipo de estudos, visto os gestores, principalmente em PMEs não estarem
conscientes da importância das suas respostas. Finalmente foi ainda sujeito a constrangimentos
de tempo e orçamentais que limitaram o número de empresas inquiridas bem como a âmbito
geográfico. Pretendeu ainda contribuir para a geração de conhecimento no sentido de tornar a
GRH mais eficiente e eficaz no contexto das PME, sensibilizando os gestores para a importância
desta disciplina, potenciando o crescimento económico e mais e melhor emprego.
Serve de base para futuros trabalhos de investigação de âmbito mais alargado.
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