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Neste estudo, utilizamos a norma da reciprocidade para analisarmos o comprometimento afetivo dos tra-
balhadores terceirizados. Consideramos que quando a empresa cliente mostrava investimento no sentido 

de satisfazer as necessidades desses trabalhadores, estes retribuíam com atitude positiva em relação à organização. 
Por outro lado, pressupomos que a relação estabelecida com a empresa cliente se relacionava com o compro-
metimento afetivo com a agência que contratava esses trabalhadores. Com uma amostra de 264 trabalhadores 
terceirizados a trabalhar em três empresas industriais em Portugal, comprovamos a existência de uma relação 
positiva entre a experiência do sistema de Práticas de Recursos Humanos (PRH) e o comprometimento afetivo 
dos trabalhadores face à empresa cliente. Observamos ainda que o comprometimento afetivo com a agência que os 
contratava se relacionava positivamente com o comprometimento afetivo com a empresa cliente. Interessante ob-
servar o fato de que um dos “deveres” da agência é a escolha de um bom cliente, o que evidencia que a relação entre 
o sistema de PRH e o comprometimento com a agência ocorria pelo comprometimento com a empresa cliente.
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The aim of this study is to analyze the role of the norm of reciprocity to explain affective commitment 
of temporary workers. We considered that when a client company showed investment in satisfying the 

needs of these workers, they reciprocated with a positive attitude toward the organization. On the other hand, we 
theorized that this relationship was explained by the commitment of these workers to the agency that contracted 
them. With a sample of 264 temporary workers at 3 Portuguese manufacturing firms, we verified that the system 
of human resource practices related positively with affective commitment toward the client organization. We also 
observed that this affective commitment toward the client related positively with the affective commitment toward 
the agency. More interestingly, demonstrating that an important duty of the agency was to choose a good client, 
we showed that the relationship between human resource practices and affective commitment toward the agency 
came about through affective commitment toward the client. 
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Atualmente, muitas organizações respondem a alterações do mercado, nomeadamente 
a oscilações rápidas e imprevisíveis dos pedidos dos clientes, com a contratação de 
trabalhadores terceirizados. Durante períodos de poucas exigências, as organizações 

mantêm-se com um número reduzido de trabalhadores, com os quais estabelecem um contrato 
direto e duradouro. Todavia, em períodos de maior exigência, alargam o número de trabal-
hadores, contratando temporariamente mão de obra por intermédio de agências de trabalho 
temporário (Abraham, 1990). 

Alguns autores têm salientado desvantagens nas condições de trabalho desses trabalhado-
res terceirizados de agência: não podem esperar uma relação de emprego duradoura e de longo 
prazo (Pfeffer & Baron, 1988); não sabem por quanto tempo poderão continuar a trabalhar 
naquela empresa cliente, nem se a agência lhes encontrará uma nova organização para trabal-
har, quando deixarem de ter lugar nesse cliente, tendo por isso maior insegurança de emprego 
(Purcell & Purcell, 1999); não podem esperar ser promovidos na empresa cliente na qual 
trabalham (Cappelli, 2000); muitas vezes, recebem um salário mais baixo e têm menos be-
nefícios do que os trabalhadores contratados diretamente pela empresa cliente (Houseman & 
Erickcek, 2002; Rees & Fielder, 1992). De acordo com a norma da reciprocidade (Gouldner, 
1960), os indivíduos respondem positivamente ao tratamento favorável que consideram existir 
da parte da organização. A partir dessa reflexão, podemos considerar que a percepção dessas 
condições desvantajosas levará a uma diminuição das atitudes favoráveis face à organização, 
nomeadamente a uma diminuição do seu comprometimento afetivo.

No entanto, os estudos que têm comparado o comprometimento afetivo dos trabalhadores 
terceirizados e dos trabalhadores com um contrato direto com a empresa têm sido contraditórios 
e inconclusivos, existindo alguns que mostram melhores resultados por parte dos trabalhadores 
terceirizados, outros que, pelo contrário, mostram maiores níveis dessa atitude por parte dos 
trabalhadores contratados diretamente e outros que não mostram diferenças significativas entre 
esses dois grupos de trabalhadores (para uma revisão, ver De Cuyper et al., 2008).

Em primeiro lugar, consideramos que essa contradição de resultados pode ocorrer porque o 
comprometimento dos trabalhadores terceirizados, tal como o dos trabalhadores diretamente 
contratados, pode depender da forma como consideram que são tratados pela empresa. As 
práticas de gestão de recursos humanos têm um papel fundamental nessa percepção e quando 
fazem com que os trabalhadores terceirizados se sintam bem tratados, levam-nos a responder 
reciprocamente com um elevado comprometimento afetivo (Mitlacher, 2008). 

Em segundo lugar, consideramos que essa contradição pode ocorrer porque a relação de 
emprego desses trabalhadores terceirizados é uma relação dupla, porque desenvolvem uma 
ligação com a agência que os contrata e que os coloca a trabalhar na empresa cliente, mas 
também uma ligação com a empresa cliente, pois é nela que se desenvolve a sua atividade 
profissional do dia a dia (Benson, 1998; Liden Wayne, Kraimer & Sparrowe, 2003). O com-
prometimento com uma dessas organizações condiciona o comprometimento com a outra, 
dando-nos conta da complexidade da relação de emprego desses trabalhadores (Coyle-Shapiro 
& Morrow, 2005; Gallegher & Connely, 2008).

Neste estudo quisemos analisar em que medida as práticas de recursos humanos desenvol-
vidas para os trabalhadores terceirizados se relacionavam com o seu comprometimento afetivo. 
Em concreto, tivemos os seguintes objetivos: analisar em que medida a experiência das prá-
ticas de recursos humanos (PRH) por parte dos trabalhadores terceirizados apresentava uma 
relação positiva com o seu comprometimento afetivo com a empresa cliente; em que medida o 
comprometimento afetivo com o cliente se relacionava com o comprometimento afetivo com 
a agência de trabalho temporário; em que medida o comprometimento afetivo com a empresa 
cliente mediava a relação entre essa experiência das PRH e o comprometimento com a agência 
de trabalho temporário.

Em seguida começamos por apresentar uma revisão de literatura sobre as PRH e estabe-
lecemos a hipótese de relação entre o sistema dessas práticas e a atitude de comprometimento 
afetivo dos empregados. Depois apresentamos a complexidade da relação de emprego dos 
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trabalhadores terceirizados, nomeadamente o fato de desenvolverem comprometimento afe-
tivo quer com a agência que os contrata quer com a empresa cliente na qual trabalham, e 
desenvolvemos hipóteses de relação entre esses dois comprometimentos e destes com o sistema 
de PRH. Essas hipóteses foram testadas em uma amostra portuguesa de trabalhadores tercei-
rizados que trabalhavam como operadores industriais.

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS NO 
COMPROMETIMENTO AFETIVO COM A EMPRESA CLIENTE

O comprometimento afetivo é uma ligação emocional com a organização, a qual leva o tra-
balhador a aceitar os objetivos e valores organizacionais, dirigir os seus esforços no sentido de 
atingir esses objetivos e querer permanecer fazendo parte dessa mesma organização (Monday, 
Steers & Porter, 1979). É uma atitude que se relaciona a baixo absentismo, baixo turnover e 
baixo desejo de turnover, mas também a elevada satisfação no trabalho, elevado desempenho 
e maior exibição de comportamentos de cidadania organizacional (Mathieu & Zajac, 1990; 
Meyer & Allen, 1997; Monday, 1998; Riketta, 2002, 2008). 

As PRH têm sido referidas como fundamentais para compreendermos essa atitude. 
Designadas indiferentemente por práticas de elevado comprometimento, de elevado envol-
vimento ou de elevado desempenho (Wood, de Menezes & Lasaosa, 2003), tem-se sugerido 
que as práticas de flexibilidade nos postos de trabalho, de rigor nos mecanismos de seleção, 
de elevada formação e desenvolvimento, de avaliação de desempenho baseada no mérito e no 
desenvolvimento, de remuneração competitiva e de atribuição extensa de benefícios, promovem 
de uma forma conjunta e sinérgica o comprometimento afetivo dos trabalhadores (Takeuchi, 
Wang, Lepak & Takeuchi, 2007). O pressuposto é que existe reciprocidade entre a organização 
e os trabalhadores que faz com que as contribuições de uma parte sejam contingentes às contri-
buições prévias da outra parte seguindo a regra de adesão a ser recíproco em relação aos benefí-
cios recebidos (Coyle-Shapiro & Shore, 2007). Quando as práticas desenvolvidas pela empresa 
são benéficas para os empregados porque permitem satisfazer as suas necessidades e atendem 
aos seus interesses (Hannah & Iverson, 2004; Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton & Swart, 
2005), eles respondem reciprocamente com atitudes e comportamentos favoráveis para a empresa 
(Ostroff & Bowen, 2000), nomeadamente com uma atitude de elevado comprometimento afeti-
vo (Takeuchi et al., 2007; Whitener, 2001). Desse modo, a ideia é que os trabalhadores orientam 
as suas atitudes face à organização baseados na norma geral de reciprocidade (Gouldner, 1960).

Na verdade, a análise da relação dessas práticas com essa atitude dos trabalhadores requer 
uma análise do sistema de PRH e não do efeito de cada uma dessas práticas isoladamente, 
não só porque há um efeito de coerência entre as diferentes práticas, mas também porque os 
trabalhadores têm uma experiência simultânea desse conjunto de práticas e a influência de 
cada uma não ocorre independentemente da das outras (Becker & Huselid, 1998; Delery, 
1998; Guthrie, 2001; Ichniowski, Shaw & Prennushi, 1997; Lepak, Liao, Chung & Harden, 
2006; MacDuffie, 1995; Wright & Boswell, 2002).

No entanto, alguns autores têm criticado essa visão de uma relação direta entre o sistema 
de PRH e as atitudes e comportamento dos empregados. Esse sistema não existe de modo 
independente dos empregados e os seus efeitos dependem da experiência que os trabalhadores 
têm com essas mesmas práticas (Lepak et al., 2006). Os trabalhadores respondem com com-
prometimento afetivo em relação à organização quando consideram que a organização está 
desenvolvendo um conjunto de práticas personalizadas, isto é, mostram um comprometimento 
consigo próprios (Hannah & Iverson, 2004). Concretamente, a reciprocidade ocorre quando 
os trabalhadores veem as PRH úteis para si (Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton & Swart, 
2005), devendo-se falar de experiência positiva das PRH quando estas satisfizerem as suas 
necessidades, não existindo por isso um sistema universal dessas práticas que nos permita 
considerar que promove o comprometimento de todos os empregados (Conway & Monks, 
2009; Edgar & Geare, 2005; Guest, 1997; Guest & King, 2004). 
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No caso específico dos trabalhadores terceirizados, Koene e Van Riemsdijk (2005) 
mostraram que as atitudes e comportamentos desses trabalhadores face à empresa cliente 
dependiam do reconhecimento das suas necessidades específicas no processo de seleção e 
de contratação, no desenho do trabalho, na formação e nas ações de socialização. Na ver-
dade, podemos considerar que a empregabilidade, isto é, a hipótese de vir a ser efetivado 
no futuro constitui uma das necessidades básicas dos trabalhadores terceirizados, dada a 
natureza imprevisível da sua contratação (De Cuyper & De Witte, 2008; Kluytmans & Ott, 
1999). Consequentemente, a experiência da formação como prática que permite desenvolver 
competências e conhecimentos que lhes pode facilitar a aquisição de outra função no interior 
da mesma empresa cliente ou em outra empresa do mercado, quando a hipótese de continuar 
a desempenhar a mesma função naquela empresa tiver terminado, pode ser considerada 
uma prática de recursos humanos fundamental para promover o comprometimento afetivo 
desses trabalhadores terceirizados (Finegold, Levenson & Van Buren, 2005; Forrier & Sels, 
2003). Por outro lado, as práticas de socialização dos trabalhadores terceirizados ajudam a 
integrá-los à empresa cliente, contribuindo para aumentar os seus níveis de comprometi-
mento afetivo. Essas práticas ao permitirem a esses trabalhadores conhecerem os procedi-
mentos que devem seguir, os valores e objetivos da empresa, mostram suporte da parte da 
empresa no sentido de se ajustarem e de conseguirem ter um desempenho adequado e os 
trabalhadores respondem reciprocamente com essa atitude positiva em relação à empresa 
(Slattery, Selvarajan & Anderson, 2006). Finalmente, podemos considerar que uma prá-
tica de avaliação do desempenho que é considerada orientada por critérios claros e justos, 
pode ser vista pelos empregados terceirizados, tal como pelos contratados diretamente pela 
empresa, como uma prática que demonstra preocupação consigo e com os seus interesses 
e reconhecimento do seu valor na empresa (Takeuchi et al., 2007). Não devemos esquecer 
que os trabalhadores terceirizados não pertencem formalmente à empresa cliente e, por isso, 
o esforço realizado para que esses trabalhadores desenvolvam as suas competências e seus 
conhecimentos por meio do desenvolvimento de ações de formação, para que se sintam in-
tegrados comunicando os objetivos, os valores e os procedimentos em ações de socialização, 
para que se sintam bem-tratados e valorizados por ações de avaliação de desempenho claras 
e objetivas, pode ser visto como um esforço discricionário, no sentido de que a empresa não é 
“obrigada” a desenvolver essas ações. São essas práticas discricionárias as que mais são vistas 
como de apoio e, consequentemente, as mais eficazes para desencadear respostas positivas 
nos trabalhadores (Eisenberger, Huntingon, Hutchison, & Sowa, 1986). De acordo com 
essas ideias, colocamos a seguinte hipótese:

Hipótese 1: A experiência das PRH por parte dos trabalhadores terceirizados apresenta uma 
relação positiva com o seu comprometimento afetivo com a empresa cliente.

O COMPROMETIMENTO AFETIVO COM O CLIENTE E COM A 
AGÊNCIA DE TRABALHO TEMPORÁRIO

A relação triangular entre o trabalhador temporário, a agência de trabalho temporário e a 
organização cliente, faz com que se desenvolva uma relação de emprego complexa, a qual se ca-
racteriza por ser dupla, desenvolvendo o trabalhador temporário um comprometimento afetivo 
quer com agência, quer com a empresa cliente (Benson, 1998; Coyle-Shapiro & Morrow, 2006; 
Connelly, Gallagher & Gilley, 2007; Liden et al., 2003; Slatery, Selvarajan & Anderson, 2006).

Apesar de poucos estudos analisarem o comprometimento com a agência, podemos con-
siderar que é essa empresa que recruta, seleciona, paga o salário e procura assegurar uma 
nova colocação quando o trabalhador já não pode continuar em um determinado cliente, 
e esse trabalhador desenvolve uma relação afetiva com essa organização. De fato, Benson 
(1998) mostrou a existência de um comprometimento afetivo entre os trabalhadores tercei-
rizados e a agência na Austrália, e Van Breugel, Van Olffen e Olie (2005) comprovaram 
essa relação na Holanda. 
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Por outro lado, é na empresa cliente que o trabalhador permanece no seu dia a dia e mui-
tas vezes seu trabalho é gerido por um conjunto de práticas, nomeadamente de integração e 
socialização, de formação e desenvolvimento de competências e de avaliação de desempenho. 
Consequentemente, vários autores têm mostrado que o trabalhador também desenvolve uma 
relação afetiva com essa empresa (Pearce, 1993; Liden et al., 2003; Van Dyne & Ang, 1998)

Um dos aspectos mais interessantes dessa dupla relação de emprego é que podemos con-
siderar que cada uma delas não é independente (Coyle-Shapiro & Conway, 2004), podendo 
em determinadas situações o cliente ser o ponto de referência, enquanto em outras a agência 
desempenha esse papel (Rubery, Carroll, Cooke, Grugulis & Earnshaw, 2004). Por exemplo, 
Coyle-Shapiro e Morrow (2006) mostraram que na situação em que a agência assegurava a 
gestão dos trabalhadores, era essa empresa o referente da sua relação de emprego, verificando 
as autoras que era o compromisso afetivo com essa empresa que influenciava o compromisso 
afetivo com a empresa cliente. No entanto, existem situações em que o papel da agência é muito 
reduzido, cabendo ao cliente um papel relevante na sua gestão, sendo por isso a experiência no 
cliente que influencia a relação do trabalhador com a agência de trabalho temporário (McLean 
Parks, Kidder & Gallagher, 1998). Nas situações em que a agência de trabalho temporário 
apenas se responsabiliza pelo recrutamento, seleção e remuneração desses trabalhadores, asse-
gurando ao cliente as práticas de socialização e integração, de formação e de desenvolvimento 
e de avaliação do desempenho, é esta o referente para a relação de emprego (Chambel & 
Fontinha, 2009). Por outro lado, também podemos considerar que quando os trabalhadores 
terceirizados permanecem durante algum tempo no mesmo cliente e essa empresa sempre 
que necessita de novos trabalhadores escolhe os melhores trabalhadores terceirizados para 
contratar diretamente, é a ligação afetiva com essa empresa a que vai condicionar a relação 
afetiva com a agência. Colocamos a seguinte hipótese:

Hipótese 2: O comprometimento afetivo com a empresa cliente relaciona-se de forma posi-
tiva com o comprometimento afetivo por parte da agência de trabalho temporário.

A MEDIAÇÃO PELO COMPROMETIMENTO AFETIVO COM O CLIENTE

Como referimos, a investigação sobre o comprometimento afetivo baseia-se predominante-
mente na norma da reciprocidade (Gouldner, 1960) que considera que a relação entre os trabal-
hadores e a organização está sujeita a uma avaliação contínua do equilíbrio entre os benefícios 
obtidos e os oferecidos. Concretamente, quando o trabalhador considera que a organização 
desenvolve um conjunto de práticas que permitem satisfazer as suas necessidades responde com 
uma atitude positiva face à organização, nomeadamente com elevado comprometimento afetivo 
(Conway & Monks, 2009; Kinnie et al., 2005; Takeuchi et al., 2007). No caso específico dos 
trabalhadores terceirizados, pressupomos que quando essas práticas eram desenvolvidas pela 
empresa cliente, na qual o trabalhador temporário desenvolvia a sua atividade profissional no 
dia a dia, levava a essa resposta recíproca de comprometimento afetivo face à empresa cliente.

Por outro lado, pressupomos que a forma como o trabalhador se sentia tratado pelo seu 
empregador, a agência de trabalho temporário, era condicionada por essa relação de troca 
recíproca estabelecida com a empresa cliente. A agência de trabalho temporário é que escolhe a 
empresa cliente na qual coloca o trabalhador temporário, por isso o comprometimento afetivo 
que o trabalhador desenvolve em relação a essa empresa está condicionado pelo comprome-
timento afetivo com o cliente, o qual depende por sua vez, da forma como o trabalhador é 
tratado nessa empresa. Dito de outro modo, a experiência das práticas de recursos humanos 
por parte dos trabalhadores terceirizados relaciona-se com o comprometimento afetivo com a 
agência de trabalho temporário por meio da sua relação com o comprometimento afetivo com 
o cliente. Propomos então a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: O comprometimento afetivo dos trabalhadores terceirizados com a empresa 
cliente medeia a relação entre a sua experiência das práticas de recursos humanos e o compro-
metimento afetivo com a agência de trabalho temporário.
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MÉTODO

Ao longo desta seção descreveremos o método utilizado para realizar a pesquisa, nomea-
damente o procedimento, as medidas e os instrumentos utilizados para recolha de dados e as 
características da nossa amostra.

Procedimento e amostra
Testamos o modelo proposto utilizando trabalhadores terceirizados de três empresas in-

dustriais em Portugal. O procedimento de recolha de dados envolveu vários passos. O investi-
gador realizou uma primeira entrevista com o Diretor de Recursos Humanos de cada empresa 
para divulgar os objetivos do estudo e recolher informação geral sobre a empresa e sobre os 
trabalhadores terceirizados (p.ex., tipo de função, motivos de contratação, possibilidade de 
contratação direta e práticas de recursos humanos utilizadas). No segundo momento, reuniu-
se com os supervisores diretos para apresentar os objetivos do estudo e pedir a sua colaboração 
no sentido de explicar o estudo e distribuir os questionários para os trabalhadores terceiriza-
dos que estavam trabalhando em sua equipe. Cada trabalhador recebia também um envelope 
para colocar o seu questionário, o qual depois de fechado era entregue no Departamento de 
Recursos Humanos. A todos os trabalhadores foi assegurada a confidencialidade e anonimato 
de todas as respostas individuais. Finalmente, o investigador voltou a cada uma das empresas 
para recolher os questionários.

No total, participaram no estudo 264 trabalhadores terceirizados (75,4 % da população), 
os quais desenvolviam tarefas operacionais de produção, integrados em unidades da respectiva 
fábrica onde trabalhavam também trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Na 
primeira empresa, que era uma fábrica de componentes eletrônicos para o setor automobilísti-
co, participaram 132 trabalhadores (88% da população), dos quais 81 (61,4%) eram mulheres, 
com uma média de idade de 26,5 anos (DP=6,9) e 118 (90,8%) tinham uma formação até o 
nível do ensino secundário. Na segunda empresa, que era uma fábrica de cerâmica doméstica 
de faiança, participaram 80 trabalhadores (66,7% da população), dos quais 58 trabalhadores 
(72,5%) eram mulheres, com uma média de idade de 37,9 anos (DP=10,4) e 76 (95%) tinham 
uma formação até ao nível do ensino secundário. Na terceira empresa, que era uma fábrica de 
produtos de pastelaria congelados, participaram 52 trabalhadores (80% da população), dos 
quais 48 (92,3%) eram mulheres, com uma média de idade de 33,3 anos (DP=10,4), todos com 
formação até o nível do ensino secundário.

Medidas
Experiência das práticas de recursos humanos pelos empregados. A experiência individual dos 

trabalhadores terceirizados do seu sistema de trabalho foi avaliada pela resposta a um conjunto 
de questões sobre a sua experiência e compreensão pessoal das práticas de recursos huma-
nos (PRH) em uma escala de Likert de 5 pontos, entre 1 (Discordo totalmente) e 5 (Concordo 
totalmente). Em primeiro lugar, a construção dessa medida baseou-se na informação recolhi-

H1 H2

H3

PRH Comprometimento 
com o Cliente

Comprometimento com 
a Agência

FIGURA 1. Modelo de pesquisa.



Recursos Humanos com Trabalhadores Terceirizados

Rev. Psicol., Organ. Trab., set-dez 2012, vol. 12 num. 3, pp. 267-282   273

da nas entrevistas aos Diretores de Recursos Humanos, pela qual selecionamos as práticas 
utilizadas nas empresas, nomeadamente socialização, formação e avaliação de desempenho. 
Posteriormente, construímos itens para avaliar cada uma dessas práticas baseados em escalas 
desenvolvidas em estudos anteriores: socialização com base na escala de Slattery, Selvarajan 
e Anderson (2006); formação com base na escala de Chambel e Castanheira (2012), na qual 
se distingue formação para a empregabilidade interna e formação para a empregabilidade ex-
terna; avaliação de desempenho com base na escala de Takeuchi et al., (2007). Desse modo, a 
escala incluía quatro dimensões relativas a diferentes práticas: formação que promove a empre-
gabilidade interna (4 itens, α de Cronbach de 0,80); formação que promove a empregabilidade 
externa (5 itens, α de Cronbach de 0,79), acolhimento e socialização na empresa (4 itens, α de 
Cronbach de 0,70) e avaliação de desempenho (4 itens, α de Cronbach de 0,73).

Em seguida, calculamos um índice unitário de PRH. Essa abordagem tem sido recomen-
dada na pesquisa de recursos humanos e é consistente com um dos princípios fundamentais da 
perspectiva estratégica, que considera que o impacto das práticas de RH é melhor compreen-
dido examinando o sistema dessas práticas, do que cada uma dessas práticas individualmente 
(p.ex., Becker & Huselid, 1998; Lepak, Liao, Chung, & Harden, 2006; Wright & Boswell, 
2002). Utilizamos a abordagem de agregação de subescalas defendida por Drasgow e Kanfer 
(1985), foi utilizada em estudos anteriores (Liao, Toya, Lepak, & Hong, 2009; Zacharatos, 
Barling & Iverson, 2005). Primeiro calculamos os resultados de cada dimensão, calculando 
a média dos resultados obtidos nos diferentes itens de cada prática (p.ex., avaliação de des-
empenho), a qual se justificava pela aceitável consistência interna de cada subescala; depois 
criamos um índice de PRH, calculando a média das quatro práticas, o qual se justificava 
também pelo α de Cronbach de 0,90. Posteriormente, realizamos uma análise fatorial em 
componentes principais das quatro práticas incluídas no índice de PRH. Só um fator apresenta 
um Eigenvalue superior a 1 e cada uma das práticas apresenta um peso fatorial superior a 0,80, 
suportando também essa abordagem unitária das PRH.

Por último, realizamos uma análise fatorial em componentes principais, impondo uma 
solução em um único fator (Takeuchi et al., 2007). Todos os 17 itens mostraram um peso 
fatorial superior a 0,52 e esse fator explicava 40% da variância, com um Eigenvalue de 6,77. Os 
pesos fatoriais estão na Tabela 1. 

Comprometimento Afetivo com a Agência e com o Cliente. Utilizamos uma tradução da escala 
de Meyer, Allen e Smith (1993), já utilizada em um estudo anterior (Chambel & Sobral, 
2011) para avaliar o comprometimento dos trabalhadores terceirizados quer com a agência de 
trabalho temporário quer com a empresa cliente. Os itens eram idênticos exceto no referente, 
que era ou o “nome da agência” ou o “nome da empresa cliente”. Um exemplo de item para o 
comprometimento com a agência era “Eu não tenho um forte sentimento de pertencer à (nome 
da agência)” (invertido) e o mesmo item modificado para o cliente era “Eu não tenho um forte 
sentimento de pertencer à (nome da empresa cliente)” (invertido). Os itens eram respondidos 
em uma escala de Likert de sete pontos (1 = totalmente em desacordo, 7 = totalmente de acordo), 
indicando o grau de acordo com cada um dos itens. O coeficiente a era de 0,78 para a escala de 
comprometimento com a agência e de 0,81 para a de comprometimento com o cliente.

Variáveis Controle. Três variáveis dummies foram criadas a fim de controlarmos o possível 
efeito da variável empresa. Criamos também uma variável dummy relativa ao sexo (0= homem; 1= 
mulher), uma variável relativa à idade em anos e uma variável relativa às habilitações (codificada 
de 1 se a formação era até ensino secundário, 2 se cursava o ensino secundário e 3 se era nível 
superior). Controlamos o efeito dessas variáveis porque existem estudos que mostram a sua re-
lação com o comprometimento afetivo dos trabalhadores terceirizados (De Cuyper et al., 2008).

RESULTADOS

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos na nossa pesquisa empírica, os quais nos 
permitiram realizar o teste das nossas hipóteses.
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Na Tabela 2 podem se observar os valores médios, desvios-padrão e correlações entre todas 
as variáveis. Como esperado pela ideia de que a relação com o cliente era o referencial na 
relação de emprego desses trabalhadores, podemos observar que apesar do comprometimento 
com o cliente e com a agência serem positivos, o primeiro apresenta um valor superior em 
relação ao segundo. Por outro lado, mas também como esperado, a percepção do sistema de 
PRH apresenta uma correlação positiva e significativa com o comprometimento afetivo quer 
com o cliente, quer com a agência de trabalho temporário.

Para testarmos a primeira hipótese que pressupõe que a percepção da experiência das prá-
ticas de recursos humanos por parte dos trabalhadores terceirizados apresentava uma relação 
positiva com o seu comprometimento afetivo com a empresa cliente, realizamos uma regressão 
hierárquica. Colocamos no primeiro passo as variáveis controle e no segundo o índice criado 
de PRH (Tabela 3). Como se pode observar, pertencer à empresa 3 relaciona-se positivamente 
com o comprometimento afetivo dos trabalhadores terceirizados (b= 0,17, p<0,05) e tal como 
esperado, as PRH explicam 12% dessa variável (Delta c2 =0,12, p<0,001), mostrando que 
quanto mais positiva for essa percepção, maior o nível de comprometimento afetivo (b = 0,35, 
p<0,001). A hipótese 1 foi suportada.

Para testarmos a nossa segunda hipótese, segundo a qual o comprometimento afetivo dos 
trabalhadores terceirizados com a empresa cliente se relaciona de um modo positivo com o 
comprometimento afetivo com a agência, também realizamos uma regressão hierárquica. Tal 
como esperado, o comprometimento afetivo com a empresa cliente explica 42% dessa variável 

TABELA 1. Pesos fatoriais dos itens da escala de práticas de recursos humanos.

SISTEMA DE PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS PESO 
FATORIAL

A formação/experiência que tenho recebido tem me tornado polivalente, aumentando o meu valor no  mercado de 
trabalho em geral.

0,66

Quando comecei a trabalhar nesta empresa recebi a formação inicial indispensável para realizar a minha função. 0,65

Tenho recebido formação/experiência que me ajuda a progredir aqui na empresa. 0,79

O meu superior hierárquico comunica-me os objetivos que devo alcançar na realização do meu trabalho. 0,67

Com a formação/experiência que tenho recebido conseguiria arranjar um trabalho parecido em outra empresa, se 
precisasse.

0,64

A formação/experiência que tenho recebido facilitaria a minha adaptação a outro trabalho nessa empresa se 
fosse preciso.

0,60

Quando comecei a trabalhar nessa empresa, meu supervisor teve um papel fundamental na minha integração na 
empresa.

0,58

Com a formação/experiência que tenho recebido seria muito fácil arranjar um emprego semelhante em outra empresa. 0,62

Com a formação/experiência que tenho recebido posso facilmente mudar de função na empresa. 0,73

Os critérios de avaliação de desempenho são claros nessa empresa. 0,68

Com a formação/experiência que tenho recebido conseguirei arranjar um trabalho melhor em outra empresa. 0,62

Demorei muito tempo para me sentir integrado nessa empresa porque não foram desenvolvidas ações apropriadas 
nesse sentido (invertido).

0,59

Com a formação/experiência que tenho recebido seria muito fácil para mim mudar para um melhor trabalho em outra 
empresa, se o quisesse.

0,53

O meu supervisor comunica-me os meus critérios de avaliação de desempenho. 0,72

Quando comecei a trabalhar nesta empresa os momentos informais com os restantes elementos da equipe foram 
fundamentais para a minha integração.

0,57

A formação/experiência que tenho recebido vai me facilitar desempenhar uma melhor função dentro da empresa. 0,68

Se há falhas no desempenho existe acompanhamento no sentido de ultrapassá-las. 0,62
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(Delta c2 =0,42, p<0,001), mostrando que quanto mais positiva for essa atitude, maior o nível 
de comprometimento afetivo com a agência (b = 0,66, p<0,001). A nossa hipótese 2 foi supor-
tada (Tabela 3).

Para testarmos a terceira hipótese, segundo a qual o comprometimento afetivo dos tra-
balhadores terceirizados com a empresa cliente mediava a relação entre a sua percepção da 
experiência das práticas de recursos humanos e o comprometimento afetivo com a agência de 
trabalho temporário, também realizamos regressões hierárquicas e acrescentamos o teste de 
Sobel. De acordo com Baron e Kenny (1986), podemos dizer que ocorre mediação quando 
(1) a VI se relaciona de forma significativa com o mediador, (2) A VI se relaciona de forma 
significativa com a VD, sem a presença do mediador, (3) o mediador se relaciona de forma 
significativa e independente com a VD, e (4) o efeito da VI na VD deixa de ser significativo 
na presença do mediador. A primeira condição foi testada na primeira hipótese. Para testar o 
segundo pressuposto, o comprometimento com a agência foi regredido pela PRH (b = 0,30, 
p< 0,001). A terceira condição foi testada na segunda hipótese. Finalmente, como esperado, 
verificamos que o efeito da PRH deixava de ser significativo na presença do mediador (b = 
0,07, n.s., p< 0,001). Adicionalmente, o teste de Sobel (Peacher & Hayes, 2004) indicou-nos 
que a diminuição desse efeito era significativa (Z = 5,36, p< 0,001) (Tabela 3). A hipótese 3 foi 
suportada pelos resultados.

DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, verificamos que uma percepção positiva do sistema de PRH que incluía 
formação que permitia aumentar quer a probabilidade de vir a ocupar uma nova função na 
mesma empresa cliente, quer a probabilidade de encontrar uma nova função em outra em-
presa externa. Assim como estratégias de socialização que permitiam aumentar a integração 
na empresa e práticas de avaliação do desempenho claras e objetivas, as quais promoviam o 

TABELA 2. Médias, desvios-padrão e correlações entre todas as variáveis.

 MÉDIA D.P. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1. Organização A (1)

2. Organização B (2) -0,66***

3. Organização C (3) -0,50***

4. Sexo (4) -0,01 -0,16** 0,21**

5.Idade 31,4 10,2 0,43*** -0,47*** 0,09 0,15*

6.Habilitações (5) -0,04 0,13* -0,11 0,07 -0,10

7.Formação interna 3,72 0,73 -0,11 0,01 0,11 0,00 0,03 -0,04

8.Formação externa 3,48 0,69 -0,04 -0,01 0,06 -0,00 0,01 0,00

9.Acolhimento 3,71 0,7 -0,20** 0,15* 0,05 -0,05 -0,00 -0,05 0,52***

10.Aval. Desempenho 3,59 0,75 -0,13* 0,13* -0,01 -0,00 0,01 -0,05 0,54*** 0,63***

11.PRH 3,62 0,6 -0,15* 0,08 0,06 -0,02 -0,00 -0,04 0,81*** 0,82*** 0,85***

12. Compr. Agência 4,26 1,22 0,20** -0,11 -0,09 0,05 0,09 -0,13* 0,20** 0,23*** 0,20** 0,27***

13.Compr. Cliente 4,65 1,2 0,03 -0,15* 0,15* 0,06 0,12 -0,00 0,22*** 0,36***  0,30*** 0,36*** 0,62***

Nota: Aval. Desempenho = Avaliação de Desempenho; PRH = Práticas de Recursos Humanos; Compr. Agência = Comprometimento 
afetivo com a agência; Compr. Cliente= Comprometimento afetivo com o cliente.

(1) Variável dummy codificada 0 se a Organização = B e C ; e 1 se a Organização= A; (2) Variável dummy codificada 0 se a Organização = 
A e D; e 1 se a Organização= B; (3) Variável dummy codificada 0 se a Organização = A e B; e 1 se a Organização = C; (4) Variável dummy 
codificada 0 se Homem e 1 se Mulher; (5) Habilitações foi codificada de 1 se a formação era até ensino secundário, 2 se cursava o ensino 
secundário e 3 se era de nível superior.
* ρ< 0,05; ** ρ< 0,01; *** ρ< 0,001
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comprometimento afetivo dos trabalhadores terceirizados com a empresa cliente. Mais in-
teressante, verificamos ainda que essa relação de reciprocidade servia de referencial para o 
estabelecimento da relação afetiva com a agência de trabalho temporário. Não só podemos 
observar que o comprometimento afetivo com essa empresa dependia do comprometimento 
afetivo com a empresa cliente, mas também que a relação entre o sistema de PRH e essa 
atitude face à agência era mediada pelo comprometimento afetivo com o cliente.

A relação positiva entre o sistema de PRH e o comprometimento afetivo com a empresa 
cliente por parte dos trabalhadores terceirizados, está de acordo com ideia de que essa atitude 
está mais dependente da forma como os trabalhadores consideram que são tratados do que da 
natureza do seu contrato (Gallagher & Connelly, 2008; Mitlacher, 2008). De acordo com a 
norma da reciprocidade (Gouldner, 1960) e de acordo com o observado por Koh e Yer (2000), 
verificamos que era possível criar uma relação de mútuo investimento com os trabalhadores 
terceirizados: a organização investia em um sistema de PRH que satisfizesse as suas necessida-
des e os trabalhadores respondiam com uma ligação afetiva positiva com a empresa. 

Apesar de existir pouca literatura sobre a gestão desses trabalhadores terceirizados, po-
demos considerar o modelo de Lepak e Snell (1999) uma exceção. Esses autores considera-
ram que por os trabalhadores terceirizados terem pouco valor para a estratégia da empresa e 
serem de fácil substituição, requeriam um sistema de PRH simples e de pouco investimento. 
No entanto, atualmente podemos considerar essa visão demasiado simplista porque as em-
presas optam pela contratação de trabalhadores terceirizados com maior frequência e estes 
desenvolvem tarefas semelhantes à dos trabalhadores tradicionais com implicações para a 
estratégia da empresa (Burgess & Connell, 2006). Como nas empresas industriais incluídas 
nesta investigação, os trabalhadores terceirizados asseguravam as tarefas de produção da 
empresa, tal como os trabalhadores contratados diretamente que trabalhavam lado a lado 
com eles, e a obtenção do volume e qualidade produtiva estava dependente, pelo menos em 
parte, das atitudes e comportamentos de todos esses trabalhadores. Isto torna fundamental e 
imprescindível assegurar o comprometimento afetivo desses trabalhadores (Meyer & Allen, 
1997; Riketta, 2002, 2008).

Por outro lado, comprovamos, tal como outros autores, que os trabalhadores terceirizados 
desenvolviam um duplo comprometimento afetivo, um com a agência que os contratava e outro 

TABELA 3. Análise de regressão: predição do comprometimento com cliente pela PRH e mediação da relação entre PRH e com compro-
metimento com a agência por essa variável.

COMPROMETIMENTO 
COM O CLIENTE
(B DO 2º PASSO)

COMPROMETIMENTO COM A AGÊNCIA
(B DO 2º PASSO)

Organização A 0,11 0,24** 0,13* 0,15*

Organização B 0,17* -0,07 -0,19** -0,19**

Sexo(a) 0,01 0,08 0,07 0,08

Idade 0,06 -0,04 -0,06 -0,07

Habilitações  0,04 -0,12* -0,15** -0,15**

PRH 0,35*** 0,30*** 0,07

Comp. Cliente 0,66*** 0,63***

F 7,55*** 6,81*** 36,73*** 31,91***

R2 Ajustado 0,13 0,12 0,46 0,46

Delta c2 0,12*** 0,08*** 0,42*** 0,42***

Z (Teste Sobel) 5,36***

Nota. Comp. Cliente = comprometimento com o cliente; (ª) Variável dummy codificada 0 para Homem e 1 para Mulher; *** p<0.001; **. 
p<0.01; * p<.
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com a empresa cliente onde desenvolviam a sua atividade profissional (Liden et al., 2003) e que 
essas atitudes não eram independentes uma da outra (Connelly et al., 2007; Coyle-Shapiro & 
Morrow, 2006). Tal como os trabalhadores desses estudos anteriores, os trabalhadores tercei-
rizados da nossa amostra mostravam um comprometimento afetivo superior face ao cliente, 
quando comparado com o comprometimento afetivo face à agência de trabalho temporário. Os 
trabalhadores terceirizados por nós estudados permaneciam durante algum tempo no mesmo 
cliente e percebiam que essa empresa fazia investimentos, procurando assegurar a satisfação de 
algumas das suas necessidades, enquanto a agência apenas assegurava a seleção, colocação no 
cliente e pagamento de um salário. Desse modo, a empresa cliente se tornava o referencial para 
a sua relação de emprego. Para que a agência possa assegurar sucesso no seu negócio, fomen-
tando uma ligação positiva da parte dos seus trabalhadores, tem de estar familiarizada com 
essa dupla relação de emprego por parte dos trabalhadores terceirizados e desenvolver uma 
relação de parceria com os clientes, a qual permita que se estabeleça uma relação de mútuo 
investimento entre o cliente e os trabalhadores terceirizados que contrata (Coyle-Shapiro & 
Morrow, 2006). As agências de trabalho temporário têm de partilhar responsabilidades na 
gestão desses trabalhadores, definindo com cada cliente um tratamento favorável para estes 
(Druker & Stanworth, 2004). 

Limitações e investigações futuras
Esta pesquisa tem um conjunto de limitações que devem ser reconhecidas. Em primeiro 

lugar, o estudo foi realizado em um único momento, não permitindo estabelecer relações 
causais entre as variáveis, podendo a relação entre estas ocorrer na direção inversa. No entanto, 
as relações pressupostas entre as PRH e o comprometimento afetivo se basearam na literatura 
disponível (para uma revisão, Lepak et al., 2006). Em segundo lugar e ao contrário do que 
aconteceu em outros estudos (Connelly et al., 2007; Coyle-Shapiro & Morrow, 2006), a em-
presa cliente constituiu o referente para a relação de emprego dos trabalhadores terceirizados 
estudados. Consideramos que o fato da nossa amostra consistir em trabalhadores terceirizados 
que permaneciam algum tempo no mesmo cliente, que tinham alguma possibilidade de virem 
a ser contratados diretamente e cujas PRH eram predominantemente asseguradas por essa 
empresa, nos permitia pressupor essa dependência do comprometimento com a agência face 
ao comprometimento com a empresa cliente. 

Estudos futuros deverão analisar diferentes amostras de trabalhadores terceirizados que 
vivam diferentes situações, por exemplo permanência muito curta em diferentes clientes, 
mas contratação pela mesma agência versus permanência mais longa no mesmo e/ou PRH 
asseguradas predominantemente pela agência versus asseguradas predominantemente pela 
empresa cliente, e verificar qual dessas empresas se torna o referente na sua relação de em-
prego. Em terceiro lugar e também relacionado às características da amostra, estudamos 
trabalhadores terceirizados do setor industrial e que desenvolviam tarefas semelhantes a 
outros trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Pesquisa futura é necessária 
com trabalhadores terceirizados de outros setores e que desenvolvam tarefas específicas 
com características diferentes das dos trabalhadores contratados diretamente pela empresa 
cliente. Em quarto lugar, analisamos apenas o comprometimento afetivo, mas outros autores 
(Connely et al., 2007; Van Breugel et al., 2005) mostraram que o comprometimento de 
continuidade era também importante para explicar a relação de emprego dos trabalhadores 
terceirizados. No entanto, o comprometimento afetivo é o estudado com maior frequência e 
aquele que tem mais repercussões práticas (Coyle-Shapiro & Morrow, 2006). Finalmente, a 
literatura estratégica da gestão de recursos humanos apesar de não ser consensual nas PRH 
que promovem o comprometimento afetivo, habitualmente inclui práticas de flexibilidade 
de trabalho, de seleção e de atribuição de recompensas (Lepak & Snell, 2002; Takeuchi et 
al., 2007) que não foram incluídas no nosso estudo. No entanto, baseamo-nos no pressu-
posto da não universalidade do sistema de PRH para promover o comprometimento dos 
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trabalhadores, nas estratégias utilizadas nessas empresas e na especificidade de acordo com 
as necessidades e motivações dos trabalhadores (Conway & Monks, 2009; Edgar & Geare, 
2005; Guest, 1997; Guest & King, 2004). De acordo com a literatura disponível sobre 
trabalhadores terceirizados e com as entrevistas realizadas com os gestores de recursos hu-
manos, selecionamos como PRH a formação para promover a empregabilidade interna, a 
formação para promover a empregabilidade externa, a atribuição de recompensas e as prá-
ticas de acolhimento e socialização. Estudos futuros deverão comprovar a relevância desse 
sistema de PRH em outros contextos e com outro tipo de trabalhadores terceirizados.

CONCLUSÕES

Esta pesquisa suporta o pressuposto de que a norma da reciprocidade é apropriada para 
explicar o comprometimento afetivo dos trabalhadores terceirizados. Tal como ocorre 
com os trabalhadores tradicionais que têm uma relação direta com a empresa na qual 
trabalham, quando os trabalhadores terceirizados consideram que são bem tratados, isto 
é, que a empresa cliente se preocupa em satisfazer as suas necessidades, agradecem com 
um elevado comprometimento afetivo em relação a essa empresa (Chambel & Sobral, 
2011; Gallagher & Connelly, 2008). 

A pesquisa desenvolvida em diferentes contextos tem salientado as condições desvantajo-
sas vividas pelos trabalhadores terceirizados porque as empresas fazem menos investimento 
em PRH (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2002; Houseman & Erickcek, 2002; Rees & 
Fielder, 1992; Virtanen et al., 2003). Os resultados deste estudo alertam para a necessidade de 
modificar essa situação. Os investimentos em PRH são bons para ambos: os trabalhadores sa-
tisfazem as suas necessidades e as empresas asseguram que têm trabalhadores comprometidos 
afetivamente com elas.

Os resultados do nosso estudo indicam que é crucial para gestores de recursos humanos 
tomar em consideração o duplo comprometimento afetivo que os trabalhadores terceirizados 
desenvolvem, sendo um a agência de trabalho temporário que os contrata e outro com a em-
presa cliente na qual trabalham. Os responsáveis de ambas as empresas devem estabelecer um 
contrato regular e encontrar conjuntamente o melhor sistema de PRH para esses trabalhadores. 
Os responsáveis da agência devem também manter um contato frequente com esses trabalha-
dores, no sentido de conhecer como avaliam a sua experiência no cliente. Essa preocupação é 
fundamental, pois só assim a agência assegura que tem trabalhadores comprometidos consigo, 
mas também com o cliente. Assegurar esse comprometimento com o cliente é imprescindível 
para o seu negócio, pois contribuirá para que a empresa cliente continue a escolhê-la para a 
prestação desse serviço no futuro.
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