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Introdução 

As presentes Actas são o resultado das Jornadas "Emprego e 
Organizações: mudanças e novas perspectivas" ocorridas no Porto, em 
20 e 21 de Novembro de 1998, realizadas no quadro das actividades do 
Instituto de Sociologia da Faculdade de  Letras da Universidade do Porto. 

Actas que incorporam um conjunto de textos, os quais con- 
templam uma diversidade de temáticas específicas de actualidade 
indiscutivel. No âmbito da temática "competências e escola", dis- 
cutem-se os desafios que se colocam aos sistemas de ensino-formação 
face às transformações a que se assiste no tecido empresarial, relevan- 
do-se a importância da educação/formação permanente. No que diz 
respeito à problemática das "reestruturações empresariais e gestão de 
Recursos Humanos", debate-se, por seu turno, a necessidade das empre- 
sas encetarem políticas de gestão de Recursos Humanos direccionadas 
para as pessoas, constituindo a aprendizagem um vector competitivo 
fundamental. Apresenta-se, igualmente, um conjunto de reflexões que 
traduzem experiências profissionais no âmbito da investigação-acção 
nas organizações. É focada a necessidade de garantir o diálogo com os 
vários intervenientes e a qualidade das intervenções. Finalmente. dis- 
cute-se a problemática das dinâmicas de emprego/desemprego na 
Europa e das práticas dos parceiros sociais neste domínio. 

Afigura-se-nos que aquele leque de abordagens fornece-nos 
pistas de reflexão fundamentais para um debate rico e frutífero sobre a 
temática global do Emprego e das Organizações. 

A Comissão Organizadora agradece a prestimosa colaboração 
da Drl Alexandra Lopes, membro do Instituto de Sociologia, na con- 
cretização das Jornadas. Uma palavra de apreço à equipa de licenciados 
em Sociologia que garantiram o secretariado do evento. Por último, 
importa destacar os apoios recebidos para a realização das Jornadas por 
parte da Associação Portuguesa de Sociologia. do Montepio Geral e do 
Conselho Directivo da Faculdade de Letras. o qual igualmente tornou 
possivel a edição das presentes Actas. 

Porto. Novembro de 199s 

A Comissão Organizadora 





ALBANO VASCONCELOS RODRIGUES* 

Tendo presente que a minha comunicação se deve cingir ao 
mote "Competências e Escola". não devo. todavia, esquecer que a devo 
integrar no tema destas Jornadas: "Emprego e Organizações: mudanças 
e novas perspectivas". Assim, numa perspectiva mais lata. iniciarei com 
alguns breves enunciados e algumas preocupações que norteiam o meu 
trabalho quotidiano. 

Assistimos, no tempo presente, a uma modificação profunda 
da  natureza e das "condições de exercício" do trabalho. Por um lado, a 
sociedade da informação que sucede, de forma acelerada, a sociedade 
industrial. leva a uma desmaterialização do trabalho e ao primado do 
trabalho inteligente, transformando o conhecimento em factor último e 
fundamental do processo produtivo. Por outro lado, constatamos uma 
diminuição sistemática de postos de trabalho como consequência do 
aumento da pressão no sentido de maiores ganhos de produtividade e 
da  automaçãolmecanização dos processos produtivos. 

Pode dizer-se, sem receio de excesso, que tudo está a mudar, 
nas sociedades, nas indústrias, nos mercados, e que tudo está a mudar 
numa vertigem crescente, imparável, que deriva directamente das tecno- 
logias da informação e de uma desregulação que obriga as empresas a 
"mudar de agulha" com muita frequência, num esforço competitivo 
para o qual não estão preparadas. Por exemplo, os mercados estão a 
passar de mercados receptores de produção em série para mercados ori- 
entados para o consumidor, caracterizados por exigências em rápida 
mutação, como uma maior variedade de produtos e um serviço pós- 
-venda que se torna determinante em muitas opções de compra. 

No plano dos Recursos Humanos, as pressões no sentido da 
mudança obrigam as empresas a tomar consciência de que a constante 
evolução tecnológica e o carácter efémero de  muitas vantagens com- 
petitivas implicam a revisão e o reforço das aptidões, das qualificações 
e das competências profissionais dos seus trabalhadores, as quais. num 
mundo em rápida mudança se tornam muito rapidamente obsoletas 
(ex.: as qualificações de um engenheiro electrotécnico podem perder 



50% do seu valor em 4 anos). Paralelamente, num quadro estabilizado 
de  desemprego estrutural, o reforço e actualização das qualificaçòes 
dos trabaihadores são o meio mais adequado para assegurar a 
manutenção do emprego e para permitir maior mobilidade da carreira 
individual. 

Parece, assim. claro, que hoje, tanto para as pessoas como para 
as empresas, o que é realmente importante, é a capacidade de apren- 
dizagem. de aquisição de novas competências. 

Neste contexto, que devemos considerar de mudança civiliza- 
cionai profunda (revolução tecnológica de grande dimensão e impor- 
tante efeito sobre os comportamentos), os sistemas de educaçãolfor- 
mação confrontam-se com um novo paradigma, em que aprender é 
tarefa para a vida inteira, em que a aquisição de competências se con- 
funde com o próprio processo produtivo de bens e serviços. 

Estamos, na realidade, a orientar-nos para uma sociedade em 
que a formação será continua, em que o saber terá de ser divulgado em 
ambiente de trabalho, em que as empresas deverão tornar-se "institui- 
ções de  aprendizagem" (organizaçòes quaiificantes), em que a cisão 
tradicional entre o mundo da aprendizagem e o mundo do trabalho 
deverá ser ultrapassada por uma crescente integração do trabalho e d a  
aprendizagem. E este processo. sublinhemos. deverá envolver todos os 
recursos humanos da empresa. visto que, cada vez mais, as metodolo- 
gias de gestão mais consequentes conferem responsabilidades a todos 
os trabaihadores (vd. Gestão da "Qualidade Total"). 

Este novo quadro, importa desde já realçar, coloca os for- 
madores numa posição determinante. enquanto "interpretadores" d a  
nova realidade e meio privilegiado de transferência de novos conceitos, 
nomeadamente de uma nova atitude de ser, de  estar, de fazer, perante 
os formandos. Para tal. todavia. necessitamos de "novos" formadores. 
de  formadores com competências tecnoiógicas e pedagógicas adquiri- 
das sob um quadro de referências que releve as profundas mutações já 
referidas. 

Focando, agora, a atenção na formação inicial, enquanto um 
dos dois eixos fundamentais da actividade formativa (sobre o outro 
eixo, a formação continua, falarei a seguir), devo salientar que o sis- 
tema de educação/formação inicial deve ser orientado para desenvolver 
nos jovens a abertura e a capacidade de aprendizagem, fornecendo-lhes 



competências básicas e promovendo como metodologia-base de reso- 
lução de problemas a pesquisa interdisciplinar (lembrando-nos o muito 
referido, mas cada vez mais actual, aiorismo. de que é necessário 
"aprender a aprender"). Por outro lado, as exigências dos parcos 
empregos disponíveis implicam um ajustamento permanente nos pro- 
cessos de aquisição de competências, c ,  assim, um ajustamento dos 
"padrões de referência" utilizados para a concepção da oferta de for- 
mação (nomeadamente nos perfis de acesso e de saída e nos progra- 
mas). 

Neste quadro, parece claro que a opção de maior racionalidade 
(vd. .empregabilidade), no quadro da formação inicial, deverá ser por 
formações de longa duração, conferindo progressão académica (vd. 
programa Aprendizagem em Alternância). De facto, só formações de 
longa duração permitirão contemplar as componentes de formação 
sócio-cultural, de formação cientifico-tecnológica e de formação práti- 
ca (tanto em contexto de simulação. como em contexto de empresa), 
componentes que surgem como determinantes para permitir obter-se: 

. uma maior sustentação cultural de base; 

. um maior amadurecimento pessoal e social; 

. uma mais sólida cultura científica e tecnoiógica. 
Por essa razão, iormações de  curta e média duração (até I ano) 

deverão ter carácter supletivo e justificação conjuntural. 
lá falamos em novo paradigma. em Formação ao longo da 

vida, o que nos remete para a Formação Continua e para a realidade das 
empresas enquanto elemento estruturante dessa Formação. E quanto a 
essa realidade. devemos destacar os seguintes aspectos: 

. na União Europeia. como em Portugal, mais de 99% das 
empresas são PME's ( i  a 499 trabalhadores); 

. as PME's são responsáveis por 72% do emprego existente na 
União Europeia. e são as principais criadoras de novos empregos; 

. na União Europeia frequentam acções de formação continua 
8% dos trabalhadores qualificados e 40% dos técnicos. sendo que as 
PME's dispõem de um número reduzido de quadros técnicos; 

. as PME's não possuem capacidade para definir as suas neces- 
sidades de formação, nem meios para planear, organizar e realizar a 
formação. 



Tendo presente as debilidades, no que i formação respeita, 
que caracterizam as PME's, deve. todavia, relevar-se a sua capacidade 
para reagir flexivelmente às mudanças do mercado (vd. mudança da 
produção em massa para a produção especializada). Ora. num quadro 
de reorganização de estruturas, processos e métodos de trabalho, a 
"capacidade de aprendizagem" das exipresas surge como um elemento 
determinante na criação de uma imagem de marca em que sobressaia o 
factor qualidade. 

Todavia, mesmo num quadro de grande adaptabilidade, como 
o referido para as PME's, deve sublinhar-se que a formação de activos, 
a formação continua, continua a desenvolver-se segundo um modelo 
reactivo, agindo sob a pressão de necessidades frequentemente mal 
caracterizadas, normalmente casuisticas elou conjunturais, a que cor- 
respondem resultados de curta vida útil e de uma importância menor 
face aos confrontos, às exigências, a que quotidianamente os mercados 
sujeitam as empresas. 

Urge, assim, desenvolver intervenções de formação segundo 
um modelo proactivo, assumindo-se o risco de antevisãolantecipação 
d e  necessidades, mas obtendo-se, por outro lado. muitas respostas, 
suportadas em competências adequadas, para os desafios que se colo- 
cam as empresas. 

Não gostaria de terminar sem. de alguma forma regressando à 
abordagem inicial, trazer à colação a importância do trabalho para a 
sociedade e para as pessoas. do trabalho entendido, em derradeira 
instância, como um veiculo indispensável para a aquisição da cidada- 
nia. Nessa linha de entendimento, lembro a Carta Magna "Educação e 
Formação ao Longo da Vida" de Janeiro de 1998, onde, na introdução, se 
diz: 

"Encontramo-nos no limiar da definição dum novo conceito d e  
cidadania e civilidade que operará a partir dum novo sistema educati- 
vo e formativo" isto é "os novos conceitos de  Educação e Formação não 
podem deixar de ser consequência e causa duma nova filosofia d o  
desenvolvimento, aquela que assenta no principio materialista de que  
os custos da desadaptação de cada um recaem sobre todos os outros, 
mas que, surpreendentemente, vem iluminando os caminhos duma 
nova ética de  feigão solidária e humanista, que os tempos do futuro 



próximo não poderão deixar de sublinhar, não apenas em termos de 
carta de sobrevivência, mas sobretudo em termos de filosofia da 
existência ". 





' 0 , 7 > " . '  

Emprego c OrgnuoeOci 
mudrncrr c noiri Po:sFI.ciiir, 

ANA CRISTINA SILVA* 

O Grupo Efacec comemora no corrente ano 50 anos de existên- 
cia, sendo o maior Grupo Nacional no campo da Electrotecnia e da 
Electrónica. 

E constituído por 2700 pessoas que convivem ao longo da últi- 
ma década com a seguinte atitude que deverá caracterizar a nossa pos- 
tura no mercado: "EFACEC, olhar mais longe que o nosso tempo". 
Ressalta de imediato desta ideia a necessidade de acompanharmos. 
num momento de extrema competitividade, todas as alterações de 
carácter sócio, económico e político que as conjunturas europeias e 
mundiais determinam. adoptando uma postura de permanente van- 
guarda e inova~ão. 

Com a globalização dos mercados e da actividade económica, 
os nossos mercados de actuação passaram a ser o mercado europeu e o 
mercado mundial. Não temos por isso qualquer dúvida que a nossa pos- 
tura enquanto Grupo e enquanto pessoas que dele fazemos parte, terá 
que caracterizar-se por padrões de actuação de elevada qualidade e de 
permanente capacidade de aprerider. 

Só adoptando este tipo de postura nos tem sido possível 
cumprir o objectivo de internacionalização das nossas actividades. que 
aliás é, na última década, o principal objectivo do Grupo Efacec. 

2.Que reestruturações? 

. Reestruturação Organizacional 

A última década foi marcadamente a década das principais 
reestruturações ocorridas na Efacec. 
Até há dez anos atrás a Efacec era uma empresa única. Efacec - Empresa 
Fabril de Máquinas Eléctricas, S.A.. e desenvolvia 70% a 80% da sua 
actividade para o mercado nacional, estando condicionada i s  políticas 

"'I2 licenciada em Psicologia. Exerce actualmente íuq6er  no Departamento de 
i ~ r m d ç i ~  e Deienvolvimento de Recuiior Humanos da Efacec Capitai SCPS. S.A. 
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e estratégias determinadas pelo seu principal accionista os Belgas ACEC, 

que há cinquenta anos se associaram à EFA (Electro-Fabril). dando 
origem à EFACEC. 

Há dez anos os ACEC alienaram o seu capital e a Efacec tornou-se 
numa empresa de capitais nacionais. 

Esta não foi porém a principal reestruturação que tivemos. Como 
referi. até essa altura estávamos condicionados a uma série de políticas 
determinadas pelos nossos parceiros Belgas, que actuavam no mercado 
internacional, estando esse mercado praticamente vedado à Efacec. 

No entanto, o mercado nacional tornou-se cada vez mais, 
incapaz de escoar os nossos produtos (o nosso principal cliente era a 
EDP), por um lado pelo aumento da nossa capacidade produtiva, por 
outro pela abertura de mercados, com a consequente concorrência dos 
grupos internacionais que entretanto começaram a operar no pais. 

Desse modo com a saída dos ACEC da Efacec, toda a nossa pos- 
tura de  actuação face ao mercado se aiterou, tendo a empresa encetado 
de  imediato uma estratégia de internacionalização. 

Para atingir este fim. teve necessidade de tornar mais competi- 
tivas as diversas áreas de negócio em que operava, encetando em para- 
lelo uma profunda reestruturação empresarial. 

Foram-se autonomizando progressivamente essas actividades, 
dando origem a empresas juridicamente autónomas, detidas a 100% 

pela empresa-mãe, operando no campo da Energia. da Engenharia. dos 
Motores Eléctricos, dos Sistemas de Electrónica. da Automação e 
Robótica, dos Sistemas de informação e das Telecomunicações entre 
outras. 

O Grupo é hoje constituído por dez empresas afiliadas e várias 
associadas, actuando fundamentalmente no campo da tecnologia eléc- 
trica, electrónica e da informação. Cada uma destas empresas é gerida 
tendo em conta todo um conjunto de estratégias globais, emanadas d o  
Conselho de Administração do Grupo. 

. Reestruturação e Gestão das Pessoas 

Como podemos prever, toda esta reestruturação organizacional teve 
consequências profundas e directas na forma de gerir e mobilizar as 
Pessoas. 



Aliás não nos parece possível que. sendo uma empresa mate- 
rializável pelas pessoas que dela fazem parte, possam ocorrer quaisquer 
alterações organizativas ou estruturais. sem as consequentes alterações 
ao nivel dos Sistemas Humanos. As alterações fazem-se pelas e com as 
pessoas! 

Desse modo foi necessário actuar profundamente a este nivel, 
com uma série de estratégias, por forma a tornarmos os nossos Recursos 
Humanos mais Competentes, e como tal mais Eficazes e Eficientes. o que 
em termos empresariais se traduz pela capacidade de aprender e de 
transpor os conhecimentos do domínio cognitivo do "saber saber", para 
os domínios do "saber fazer" e, cada vez mais, tão importante como este 
último. do "saber ser ou estar". 

E como tal, do nosso ponto de vista, imprescindível ao nivel 
empresarial, a operacionalização dos saberes. 

Este facto está inclusivamente presente, nas funções por exem- 
plo de  Desenvolvimento, em que este só faz sentido se puder ser aplica- 
do. 

Por outro lado constatamos que é ao nivel do "saber ser ou 
estar" que existe uma das principais lacunas dos sistemas empresariais 
portugueses. quando comparados com os estrangeiros, sobretudo no 
que concerne imobilização e às competências do trabalho em equipa, 
e de chefia. 

Este facto é de todos conhecido e prende-se por um lado e em 
grande parte com a falta de interligação e de apoio do actual sistema 
escolar à criação de bases. a este nivel, que sejam compensatórias dos 
déficits do sistema familiar e social em geral, e por outro com a falta de 
formação nas empresas ao nivel dos comportamentos e das atitudes, 
bem como a falta de preparação "pedagógica" para o exercício de car- 
gos de gestão. 

Antes da última década a Efacec era constituída por um tipo de 
população que pensava em termos de uma única empresa, e foi 
necessário mobilizar as pessoas para duas formas de pensar: uma 
enquanto pertencentes ao Grupo, e outra enquanto pertencentes a cada 
uma das empresas do mesmo. que cada vez mais têm a sua sub-cultura. 
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Foi então necessário operar consistentemente nas seguintes linhas de 
intervenção: 

. Rejuvenescimento etário; 

. Formação Escolar de Base; 

. Formação Profissional ao Longo da  Vida; 

. Esquemas motivacionais e de comunicação; 

. Capacidade de Aprender a Aprender; 

. Descentralização da Função de Gestão das Pessoas. 

No que concerne aos aspectos mencionados, mobilizaram-se 
incentivos através da rescisão voluntária do contrato de trabalho, para 
a saída de profissionais acima de uma determinada faixa etária, e que  
tivessem interesse em aceder a uma pré-reforma. 

Por outro lado adoptou-se como política de Recrutamento e 
Selecção, privilegiar a entrada de pessoas jovens e, ao nivel intermédio, 
com uma escolaridade não inferior ao 9! ano. 

Paralelamente a esta situação, enfatizamos as admissòes de 
pessoas que para além da escolaridade tivessem uma qualificação de  
ordem profissional. 

Deste modo incentivámos os Estágios Profissionais, fortificá- 
mos os contactos com as escolas técnicas e. sobretudo, desenvolvemos 
sistemas de Formação Profissional em Alternância e de Inserção de  
lovens na Vida Activa, em parceria com o IEFP e da  responsabilidade da  
Formação Profissional do Grupo Efacec, por forma a que jovens de nível 
I1 e 111, pudessem integrar os nossos quadros, de  acordo com as nossas 
necessidades e com uma formação dirigida e ministrada pelos nossos 
"melhores técnicos, encarregados e chefias d e  equipa", com uma trans- 
missão de valores. ética e cultura de empresa, só capaz de ser partilha- 
da por quem a conhece bem. 

Procurámos dessa forma colmatar as  principais lacunas d o s  
sistemas escolares tradicionais que, como bem sabemos, têm "curricu- 
Ia" muitas vezes desaiustados da realidade, mas sobretudo propor- 
cionar aos jovens, muitas vezes provenientes de  sistemas sociais desfa- 
vorecidos, o contacto com o domínio referenciado do "saber ser ou 
estar". 

Do mesmo modo criámos um protocolo com o Ministbio da 
Educacão e com três escolas da nossa área geográfica, no sentido de 



intervirmos directamente, através de aulas na empresa ou na escola, 
dadas por profissionais nossos sobre temas previamente seleccionados, 
na minimização da distância mencionada entre os "curricula" escolares 
e as necessidades do mercado de trabalho. 

Um dos principais factores motivadores dos colaboradores do 
Grupo Efacec, tem sido a possibilidade de acederem à Formagão 
Profissional, que tendo em conta as reais necessidades do Grupo em 
geral e a Estratégia de cada empresa do mesmo em particular, procura 
cobrir todas as áreas de formação, desde a Técnica, a Financeira, à de 
Vendas e Marketing, as Línguas Estrangeiras (nâo esqueçamos que 
operamos no mercado internacional), a Informática (a maior parte dos 
postos de trabalho têm um determinado grau de informatização), as 
Novas Tecnologias e, como não pode deixar de ser a do Comportamento 
e Desenvolvimento Humano. a qual se tem dado uma grande ênfase. 

Dessa forma as pessoas sentem que são alvo de atenção por 
parte da empresa, e a empresa cria nas pessoas a responsabilidade de 
decidirem se necessitam de aprender mais e o quê, para poderem pro- 
gredir e tornar o seu desempenho mais eficaz. 

Procuramos desta forma e cada vez mais que as necessidades 
de  formação de cada profissional da empresa, passem por um diálogo 
sobre as mesmas. do próprio com a chefia. por forma a que o colabo- 
rador se sinta directamente implicado e responsável pela sua apren- 
dizagem. 

Este facto é aliás relevante para a progressào na carreira, já que 
um dos aspectos da avaliação de desempenho em função de objectivos 
bem definidos, tem em conta a atitude do colaborador face a formafio: 
a frequência com que a procura e a torna operacional; o modo como 
progride para aprendizagens mais complexas; o modo como colabora 
com a formação dos novos colaboradores, entre outras. 

Por outro lado e de forma resumida, temos procurado que um 
leque cada vez mais alargado de colaboradores tenha acesso a um leque 
também cada vez mais alargado de informações da gestão financeira e 
dos objectivos das empresas do Grupo. por forma a que possa haver uma 
transmissão em cadeia destes objectivos e uma implicação das pessoas 
no alcance dos mesmos. 

Apela-se deste modo em paralelo a uma polivalência cada vez 
mais alargada dos responsáveis dos Departamentos, dos Serviços e das 



Equipas, motivando-se as pessoas para a tomada d e  decisões conscien- 
cializadas. 

Apela-se também ao alargamento das funções e ao enriqueci- 
mento dos postos de trabalho. com o objectivo d e  mobilizar o traba- 
lhador para a execução das tarefas, com maior grau de satisfação e. 
consequentemente, com maior índice de produtividade e de qualidade. 

Dá-se particuiar atenção ao desenho das carreiras, por forma a 
que  a ascensão se conquiste por mérito e acréscimo de responsabili- 
dades. 

Finalmente e porque nos parece um dos aspectos mais impor- 
tantes a ter em conta, damos particular ênfase ao seguinte: dada a poli- 
valência que cada vez mais se pede aos gestores, uma das funções mais 
importantes e da qual não devem abdicar. é a d e  gerir "as suas pes- 
soas". Para isso é necessário que estejam abertos a o  desenvolvimento e 
i aquisição de competências neste domínio, que como sabemos é um 
dos mais difíceis da área da gestão. 

Não podemos esquecer que um gestor, um director. "compra o 
trabalho aos seus trabalhadores, mas o melhor que estes têm de si 
próprios não o vendem. Dão-no", e só o dão se quiserem. O papel dos 
gestores é fazer com as pessoas queiram dar o seu melhor. 

. Descentralização da  Gestão das Pessoas 

Em resumo diria que a principal funçào d a  gestão das pessoas 
cabe hoje em dia a cada gestor de pessoas. 

Desse modo o órgão de Recursos Humanos na Empresa não 
pode pretender ser o responsável por todas as iniciativas a este nível. 
Deve antes funcionar como um verdadeiro órgãoconsultor, não na pers- 
pectiva de "dar receitas". mas antes colaborar com todos os gestores, e 
ajudá-los a conceber, programar e aplicar actividades importantes para 
o desenvolvimento dos seus Recursos Humanos. 

Este facto é tão mais importante quando falamos do Grupo 
Efacec. quanto temos no mesmo Grupo empresas que desenvolvem 
actividades tradicionais como é o caso da Efacec Motores e Energia. por 
comparação com empresas que operam no campo da tecnologia de  
ponta como é o caso da Efacec Sistemas de  Electrónica e da Empresa 
Nacional de Telecomunicações. 



As estratégias de Recursos Humanos embora comuns no seu 
ponto de  partida, terão obviamente neste caso que ser flexíveis e como 
tal adaptadas a realidade de  cada empresa. 



A nova economia, a reestmiu~ação das empresas portuguesas e os 
recursos humanos - uma perspectiva 

"The goal of the Human Resources Department is not to produce 
'Happy Workers', but to enhance the Economic Viability oí the 

Organization in a ethicdl socially responsible way, inproving the 
Quality of Work Life within the constraints of Cornpetition, Cultural 

Diversify and Economic Eííiciency. " 

William Werther 

1.A nova economia 

É já da percepção comum que vivemos numa economia de  
novos contornos, esboçada com o desmoronamento, por implosão, d o  
sistema socialista-comunista e progressivamente sedimentada nos últi- 
mos anos, que se caracteriza pela globalizafão (no sentido de aldeia 
global, de que o mundo se tornou mais pequeno como resultado do pro- 
gresso tecnológico, designadamente no domínio das comunicações. e 
d a  consequente interacção e interdependência dos agentes económicas 
e dos mercados seia qual for a sua localização geográfica) provocadora 
da  consolidação de espaços supranacionais visando, no imediato, a 
liberdade de trocas comerciais e a concertação de políticas económicas 
mas caminhando, hoje com redobrado alento (pelo menos no caso 
europeu), para formas mais profundas de entendimento e comunhão 
cívica'. 

. Adminiitradar de Empresas. actualmente iigado ao Glupa Paitcast, 
Proferror Convidado da Universidade Poilucalenre. 

' Sobre a infiuência da giobalizaà~ na conrtru$do eu:opeia e o objectivo da conrtitui~Po "de uma 
sociedade civii euiopeia, capar de 'civilizar'( ... Y ou " ( . . I  operar uma 'conveoio eivica' do mercado 
e .  ao mesmo tempo. aicancar uma realidade aetuante qiie inteiioriie or obieitiuoi mais p a i s  e arse- 
gure a normalidade da vida. viradai para além do momento puiamenle econornico da nova conr- 
liução". ver PIRES, Francisco Lucai (1998). Amerlerda'o - Do Mercado d Sociedade Euiopeia?, Carair. 
Principia, pp. 7-9. 
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A esta evolução macro-económica tem correspondido, no 
plano politico, para além de uma mais íntima l iga~ão  entre as vertentes 
política, económica e social, um claro esvaziamento ideológico. com o 
primado do económico sobre o politico, as preocupações sociais de cir- 
cunstância (destinadas - e limitadas - a combinar as condições do 
sucesso capitalista com uma gestão dos problemas sociais que. ate- 
nuando os efeitos negativos daquele sucesso, lhe perpetue as 
condições') e a 'crise de valores' próprios da tão popularizada 'terceira 
via'' . 

Forçada por esta moldura económica e política, a vida das 
empresas alterou-se substancialmente: a abertura dos mercados, 
primeiro, e a mundialização. depois, conduziu à intensificação da con- 
corrência, à eliminação de empresas' e ao aparecimento de outras. 
Como meio de enfrentar esta onda de  volatilização e instabilidade está 
em acentuado movimento o fenómeno da concentração empresarial 
que. iniciado em certos sectores de ponta (indústria electrónica, de 
telecomunicações, automóvel, etc.). se estende hoje por todos os ramos 
da actividade económica' . 

O cenário que acaba de, em traços largos, ser recordado 
estende-se. naturalmente, à economia e às empresas portuguesas. 

2.Consequências para a empresa 

Tendo de (sobre)viver neste ambiente, a empresa vê-se obri- 
gada a continuamente melhorar a sua forma de ser, de  estar e de tra- 

'BONIFACIO. Fdtima . "A  globalizacào ideológica",iornalPYbii io.  2, Out. ,998, p. i ~ .  

'O iefoiço do poder económico e a rua  supremacia robre o poder politico, conrequincia da  globa- 
lizaçào dar tratar e da poiaiiracão irtado-Mercado que ameaça esvaziar o terreno intermidio que 
aquele ocupava. ieciama navai fórmuiar de equilibrio que porventura só se oblerdo de modo 
duradouro eertAvei atravii "de um regressa da saciedadecivil. com um papei crescente da reguiafdo 
social" (PIRES. Idem: 9) 

.Tom Peterr diria recentemente. entre nós. quea  deilruiçàoA a tarefaniimeio um. no sentido deque. 
perante a deradequaçào eitiutural de certas empierar i actual envolvente eeonómiea. i pieferivel 
destruir para conrtiuir em navai bares do que gastar tempo. dinheiro e energias a tentar recuperA-lar. 

'Vejam-se. por exemplo. or caror dar alianças na aviaçda comercial e da concentraçio em cuoo na 
banca Dortuouesa. Para maiores deienvolvimentor robre o lema. conruitai os meus eitudor "Dividas . . 
Comerciair". pubiicado na Revisfa luridica da universidade Portucalenie. n. I, porto. junho d e  ,398, e 
"O crédito. a actividade e o direito comercial" em 'Homenagem ao Professor Silva Cunha'. publicaçào 
a editar pela Universidade Portucalenre (na prelo) 
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balhar, em todos os aspectos da sua actividade e a todos os niveis da  
sua organização. Antes de mais, a Direcção de topo deve clarificar e 
publicitar de forma geral a estratégia escolhida e os valores fundamen- 
tais que hão-de, em quaisquer circunstãncias. informar a cultura da 
empresa e pautar a sua actuação. Este é um aspecto de primordial 
importsncia, infelizmente ainda hoje menosprezado por muitas das 
nossas empresas, mas que terá - estou certo - um crescente impacto no 
reforço da identidade, reconhecimento e capacidade de intervenção da  
empresa, contribuindo, nomeadamente, para atrair e reter colabo- 
radores mais qualificados e adquirir uma posição mais destacada na 
comunidade empresarial e na sociedade. 

Por outro lado, a empresa - qualquer empresa - tem de se pre- 
ocupar com a identificação das suas vantagens competitivas (quali- 
dade, preço, flexibilidade. tecnologia. impacto ambiental, notoriedade, 
proximidade do mercado cliente, etc.) a fim de as utilizar no máximo 
grau possivel ou de criar as condições da sua existência. Existem exce- 
lentes mecanismos auxiliares desta tarefa, normalmente incluidos em 
sistemas de preparação de opções estratégicas. 

Na actual vida económica não é mais possivel o tradicional 
relacionamento entre os agentes, desconfiados dos fornecedores por 
causa do preço e, por isso, tendendo para decisões fundamentalmente 
baseadas no preço, nos descontos ou no rdpel, dos concorrentes que 
supõem sempre a espreita da primeira oportunidade para Ihes roubar o 
negócio e. por isso, tentando cobrir de um véu de segredo toda a sua 
organização e actuação, e dos próprios clientes que pensam dispostos a 
trocá-los i primeira contrariedade. Esta postura habitual. própria de  
uma economia mais arrumada e previsivel. encorajadora de relações 
comerciais pontuais ou epidérmicas, não se coaduna com a volatilidade 
d a  actual economia que exige as empresas, em defesa própria. um 
maior esforço de cooperação com todos os intervenientes no seu ciclo 
produtivo. Dai a necessidade de estabelecer um novo modelo de rela- 
cionamento com cada um deles, que ora se assume como uma ver- 
dadeira parceria (por essência, duradoura, definida em função de inte- 
resses permanentes ou. pelo menos, de médio-longo prazo, logo, apta 
a combater a instabilidade dos negócios) - caso dos clientes e fornece- 
dores -, ora se traduz no estabelecimento de uma política de alianças 



com a concorrência visando beneficiar da utilização comum de certos 
recursos ou explorar complementaridades6 . 

Nesta luta contínua pela sobrevivência a empresa de hoje 
necessita também de simplificar processos e mentalidades: não a buro- 
cracia, as ideias complicadas, aos pesados sistemas de controlo, etc. 

Necessita ainda de responder rapidamente às novas solici- 
tações e exigências do mercado, mostrando-se capaz de se adaptar sem 
sobressaltos a novos produtos, desenhos e materiais. diferentes tipos de 
acondicionamento e embalagem, novas formas de produção e dis- 
tribuição. etc. Tudo isto sem esquecer a tónica geral da constante 
redução de custos e a precaução, fundamental em tempos de incerteza, 
de ter uma estrutura de custos fixos reduzida ao mínimo. O que conduz 
inevitavelmente i concentração de cada empresa no seu negócio nucie- 
ar (core business) e a externalização (outsourcing) de tudo o que lhe 
não seja directamente imputável. 

A actuação nestas várias vertentes tem um objectivo comum: 
obter o máximo de rentabilidade possível para os capitais investidos, 
Única forma de  conseguir atrair e reter os investidores e assegurar o 
futuro da empresa. 

3.Consequências para as pessoas 

O que implica para as pessoas que trabalham na empresa e, 
nessa medida, constituem um dos seus mais valiosos recursos - o recurso 
humano - a necessidade de. compreendendo e interiorizando toda esta 
evolução e o seu alcance, assumir uma nova postura caracterizada por: 

a)  um elevado grau de identificação com a empresa - o que 
pressupõe, naturalmente, o conhecimento e aceitação dos princípios e 
valores que informam a sua cultura bem como o envolvimento nas 
decisões e a partilha dos sucessos e dos insucessos; 

h) multicompetência - ou seja, capacidade para abarcar novos 
domínios de conhecimento e actuação; 

L Os autorei mair recentes referem a lianiiçbo da oiganiiacão empresariai da fase burocròiica ("ti. 
lizada ainda hoje peior serviços e inrtitutoi piibiicor e ate peiar empresas púbiicar, por exemplo) para 
a iase horizontal (//ai organimtionie. acluaimente. para a fase da organização sem fronteiras ibaund- 
aiyieir oiganiiationl, "an organiiational rtructuie that enabler an organiiation to form ieiationrhipi 
~ i t h  cuslomers. iupplierr. andloi competitoir. eithei to pooi organixatianal rerourcei foi rnuiuai 
benefit oi to encaurage cooperation in an uncertain enviionment" (GOMEZ-MEIIA. Luir R . ,  BALKIN.  ~avid 
B.. CARDY. Robeit (iggi), Managing Human Rerouicer, Pientice Hali International Editionr. pp. 81-86. 
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C) inovação - procura incessante de novas formas, novos meios 
e novos processos de atingir os objectivos da empresa, sem repousar nos 
eventuais louros do passado, numa atitude de constante e sistematica- 
mente pôr em causa os paradigmas existentes, buscando novos 
paradigmas; 

d) assunção pessoal de riscos e de responsabilidade - sem 
procurar comodamente escudar-se em autoridade formalmente supe- 
rior; 

e) informalidade - o que significa abdicação da  autoridade 
formal e emergência da autoridade funcional, isto é, fundada nas quali- 
dades pessoais e nas competências reconhecidas de forma geral pelos 
outros colaboradores da empresa; 

f) predisposição para a aprendizagem continua - combate da 
tendência para considerar que a partir de determinada altura da  vida ou 
da  carreira profissional nada mais há a aprender; 

g) partilha de conhecimentos e experiência - um dos papéis 
mais importantes que cada um de nós pode exercer na empresa ou 
noutra organização humana é justamente contribuir, pelo intercâmbio 
de  conhecimentos e experiência, para que se forme um conhecimento 
colectivo agregador e depositário dos vários conhecimentos e experiên- 
cias individuais, para que seja a organização quem em ultima análise 
aprende e se valoriza') ; 

h) aceitação voluntária de sacrificios - seja de disponibilidade 
pessoal (de tempo ou de espírito), seja de compensação/beneficios ou 
outros que eventualmente se imponham a empresa em determinada 
conjuntura; 

i) gestão pessoal da insegurança - tão necessária para que se 
possam enfrentar com êxito e (por que não?) alegria estes tempos de  
incerteza e que reclama uma boa dose de auto-motivação e auto- 
-preparação. 

Este naipe de exigências que a moderna vida empresarial coloca 
às pessoas conduz à identificação das principais caracteristicas pessoais 
que constituem o perfil adequado8: ousadia, capacidade para trabalhar 

' Irtoremembargo, naturalmente. davalorização individualquecada umrempreieiiia - ou pode reti- 
rar - da vivência oiganiiacionai e conrtitui algo incindivel de r i  pi6piio. 
" E  que. rendo muitas vezes inatas. podem perfeitamente rei adquiridas. Aqui tambêm, quereripodei 
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em ambiente instável9, humildade, empatia e liderança naturai'". 
capacidade de trabalho, empenho, entusiasmo, energia, capacidade de 
auto-motivação. 

4.Consequências para a Gestão de Recursos Humanos 

Não há - creio eu - outra forma de entender hoje a chamada 
Gestão de Recursos Humanos, que mais adequadamente se deveria de- 
signar Gestão das Pessoas - Recurso ou Enquanto Recurso, senão como 
uma função integrada na gestão global da empresa (na medida em que 
o verdadeiro gestor das pessoas - recurso só pode ser o gestor de todos 
os recursos de que a empresa dispõe para desenvolver a sua actividade 
e prosseguir os seus objectivos"), garantia de que será sempre cuida- 
dosa e continuamente articulada com a estratégia adoptada. 

O que significa que o gestor - ou os gestores - da empresa 
deverão dispor do apoio de técnicos especializados. pertencentes ou 
não aos quadros, adequados as circunstâncias e necessidades. com 
vista a assegurar: 

a) a constituição e manutenção de lima comunidade sociaPde 
nível permanentemente adequado à prossecução dos objectivos da 
empresa - o que pressupõe sem dúvida actualização de conhecimentos 
(formação ao nível do saber-saber) mas também, e com crescente 
importância, acompanhamento de graus de exigência cada vez mais 
sofisticados. o que requer formação a outros níveis (saber-ser e saber- 
-estar) e, não raras vezes, substituição (rotação), natural ou assistida, 
de  pessoal; 

b) o desenvolvimento contínuo dos colaboradores - obtido 
através da formação, clássica e "on the job", do envolvimento e parti- 
cipação, da responsabilização e do exemplo dado por quem tem 
maiores responsabilidades; 

C) O trabalho em equipa -forma de estar que, emergente da nossa 
natureza gregária e habitual queda para a sociabilidade, esbarra tantas 
vezes com egoísmos próprios de personalidades pouco amadurecidas 

' "rempor revolueianáiioi requerem lideres revoiucionárior" (Tom Peteir). 

"Subiinhando a necessidade da jnteligência emoeionai de que nos fala Daniel Coieman. 

"Donde o conhecido afaiirmo. que fez voga nos EUA já nos ano$ oitenta. each rnanager ir a peiional 
managei 
"Pala utiiizaia feliz enprerrdo de Sanli Romano. 
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ou com a velha ideia de que o outro é um rival em lugar de "um cola- 
borador que tem por missão trazer ideias ao objectivo comum""; 

d) a gestão da diversidade - aspecto essencial nestes tempos 
de  um crescente cosmopolitismo, feito de liberdade de acesso ao ensi- 
no, de  mobilidade, de maior sensibilidade ao problema das minorias e 
das experiências transnacionais resultantes da concentração empresa- 
rial, que requer novos talentos por parte dos responsáveis das empresas; 

e) a transparência (the open book management) - factor criti- 
co de  sucesso sustentado no mundo empresarial de hoje. em que a alma 
do negócio já não é o segredo (que segredo resiste na nossa sociedade 
dominada pelo quarto poder?) mas a üusência dele, a abertura de pro- 
cessas e de intenções e, por via dela, a redução das possibilidades de 
especulação. de intriga, de rumores, que sempre afectam. quando não 
abalam seriamente. a credibilidade das empresas e, consequência 
inevitável, os seus negócios; 

A gestão na área dos recursos humanos deve, assim, como 
gestão que e ,  contribuir para a viabilidade económica da empresa. 
prosseguindo o objectivo último desta enquanto organização económi- 
ca, ou seja, a rentabilidade. Como lembra William Werther, o papel da  
gestão de recursos humanos não é produzir happy workers (tipo coun- 
try club management) mas assegurar a viabilidade económica da  
empresa'* 

E deve, de igual modo e com a mesma intensidade, manter a 
actuação da empresa dentro de padrões que respeitem a dignidade da  
pessoa e os valores fundamentais da comunidade em que se insere, 
numa atitude de clara recusa de um puro critério de eficácia, próprio de  
quem consegue, apesar de tudo, manter a sabedoria necessária para 
não reduzir os homens a meros obreiros da produção vendo neles tam- 
bém 'caminhantes de sonhos'. 

' AIMACA. ,ore nntonio i. " 0 8  cinco taitorer de ruierro na geitio". iemansno i ~ o n ~ m i i o .  n. 6 i i .  18 DEZ. ,998. p. ó i .  

' E  na0 5 e z j  l h o  contribuir lambem paia a iatirtaqdo dai intireiier doi trahaihado~ei. paia a i ~ ~ g u i a r a  eiiahilidad~ da 

emprego? 
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CLARA CORREIA' 

A presente intervenção constitui uma síntese de reflexões 
desenvolvidas pela equipa da Quaternaire Portugal, no ãmbito da sua 
actividade e projectos de consultoria. e integra as principais preocu- 
pações desta equipa no que diz respeito a qualidade e eficácia do 
Estudo, Conselho, Formação e Assistência Técnica junto de organizações 
públicas e privadas do Pais. Deste modo, este é um pequeno contribu- 
to, apresentado por mim mas construido por uma equipa, para a 
reflexão de todos aqueles que fazem da sua profissão a consultoria ou a 
investigação-acção e, também, de todos aqueles que a solicitam. 

O tema proposto, no tempo proposto, e para o público pre- 
sente, sugeriu-me uma abordagem do tema em torno de alguns pontos 
essenciais: 

1.0 que é que se pode entender por "intervenção nas organiza- 
ções" no contexto actual? 

a.Como se pode melhorar a eficácia das intervenções nas orga- 
nizações tendo presente as lógicas predominantes e os desafios actuais? 

3.Quais os dominios-chave de competências associados as 
intervenções nas organizações? 

Sem a preocupação de distinguir as diferentes tipologias de 
organizações que, nos dias de hoje, requerem e/ ou requisitam inter- 
venção, seja ela no domínio do Estudo, Conselho, Formação ou 
Assistência Técnica, facto que certamente enriqueceria a reflexão, apre- 
sentam-se seguidamente algumas reflexões em torno dos pontos iden- 
tificados. O objectivo é, sobretudo. equacionar algumas problemáticas 
e desafios globais que se colocam ao aumento do valor acrescentado da 
actividade de consultoria e, mais genericamente, i actividade de inves- 
tigação-acção junto de organizações. 

I. Entende-se a intervenção como uma acção que opera, ne- 
cessariamente, transformação. Neste contexto, intervir numa organiza- 
ção, pode significar, entre outros: 

a) apoiar a resolução de problemas ou resolver problemas; 

..s28 ' Ucmihda em icanomia. Adminirliadora da QUATiaNAlRi Portugal. 



b) apoiar a construção de oportunidades ou construir oportu- 
nidades; 

C) construir efou mobilizar vontades em torno de um objecti- 
vo ou situação; 

d) reforçar conhecimentos, capacidades ou comportamentos; 
e) apoiar a explicitação de necessidades ou a procura de 

soluções; 
f) criar bem estar; 
g)  apoiar a valorização de negócios ou actividades da organi- 

zação; 

Intervir significa assim. apoiar a construção de "percursos 
estratégicos" de crescimento e/ ou desenvolvimento junto das orga- 
nizações. promovendo e reforçando capacidades, conhecimentos e 
comportamentos que viabilizem a mudança, ou seja. o reforço da com- 
petência que permite a uma qualquer organização. perante um deter- 
minado contexto, ser objecto e agente da sua própria transformação. 
Deste modo, não se considera intervenção numa organização, activi- 
dades como a mera disponibilização de informação. mais ou menos sis- 
tematizada, ou a actividade de investigação que tenha como objectivo 
central e único o conhecimento da situação ou das dinâmicas da orga- 
nização. 

Reconhecer as organizações como espaços de centralidade no 
contexto das suas dinâmicas e projectos, actuais e futuros, não esque- 
cendo as suas diferentes dimensões, internas e externas, é um ponto de  
partida fundamental para uma intervenção consistente, eficaz e ge- 
radora de valor acrescentado. As organizações são espaços de vivências 
e de  decisões que. no contexto actual, são cada vez mais diversificadas 
e incertas e que, por isso, não se compadecem com abordagens que não 
O sejam. 

As abordagens únicas, construidas a medida de cada situação 
e ponto chave do reconhecimento, por parte de uma qualquer organi- 
zação. do valor acrescentado de uma intervenção externa, nomeada- 
mente a realizada no âmbito de una actividade de consultoria, são 
abordagens sempre contextualizadas e personalizadas. 

Uma abordagem deste tipo requer, por parte de quem solicita 
a intervenção. uma postura de abertura, de exigência e uma capacidade 
d e  interlocução com o exterior e, por parte de quem é chamado a inter- 



vir. uma cultura de parceria e de aprendizagem na construção de 
soluções e percursos de desenvolvimento da organização. 

Estes requisitos não foram sempre e tão generalizadamente 
assim relevantes. O que distingue. para efeitos da formatação ou desen- 
volvimento de uma actividade de  Estudo. Conselho, Formação ou 
Assistência Técnica junto de uma organização, a situação presente em 
relação ao passado são, em nossa opinião, dois aspectos essenciais: a 
diversidade e a inter-relação de objectivos de competitividade e de 
coesão económico-social com que a organização se defronta e a hetero- 
geneidade de situações ou pontos de partida das organizações, públi- 
cas e privadas. em matéria de negócios, de organização. de contexto ou 
de "core" de competências, face a globalização de  desafios. 

Consequentemente, ganham particular relevância as formas de 
intervenção que, considerando as características. objectivos e contexto 
das organizações. actuam sobre a sua relação com os problemas e com 
o mundo, reforçando a sua capacidade de posicionamento estratégico e 
de valorização da sua capacidade de actuação sobre o contexto (cf. 
esquema i )  

2. Considerando estes primeiros elementos de reflexão, e no 
sentido de equacionar alguns princípios gerais de  eficácia de inter- 
venção nas organizações, comecemos por explicitar o tipo de lógicas 



predominantes (não puras) que, no quadro das actividades de consul- 
toria ou da investigação-acção, atravessam e informam as intervenções 
realizadas (cf. esquema 2). 

(i) Lógica "visionária" 
Trata-se de uma lógica de intervenção mais próxima da ante- 

cipação dos problemas e menos da sua resolução e assenta, frequente- 
mente, na construção de uma visão de futuro, a maior parte das vezes 
modelizada, da organização. E uma lógica associada a capacidade de  
distanciamento, face a organização, de quem propõe a intervenção. 
Está presente, nomeadamente. nos discursos dos "gurus" da gestão ou 
da  organização e informa práticas diversas de prestação de serviços 
sobretudo a empresas privadas. 

Uma intervenção exclusivamente orientada por esta Iogica 
encerra um risco a evitar: a descolagem da realidade e das situagões 
vividas ou explicitadas pelas organizações objecto de intervenção. É 
sobretudo um risco associado ao distanciamento do contexto. valo- 
r i z a d o ~  de uma visão de futuro, mas que poderá não permitir mobilizar 
vontades e capacidades por não favorecer a identificação e envolvi- 
mento dos destinatários para o modelo de intervenção desenhado. 



(N) Lógica pragmática 
Esta é uma Iógica que privilegia, frequentemente, a resolução 

do problema explicitado, identificado como o "problema de hoje", va- 
lorizando a capacidade de satistação imediata do cliente. 

Esta é talvez uma das lógicas predominantes nas actividades 
menos complexas da denominada "consultoria a empresa", em áreas 
diversas. que tem associado um risco de utilitarismo para a organização 
assente num empirismo não transferivel. 

(iii) Lógica analítica 
Trata-se de uma Iógica de intervenção que privilegia a análise 

e o conhecimento da organização, dos seus problemas e oportunidades, 
e que potencia um conforto assente na segurança de diagnósticos 
detalhados e completos. Intervenções excessivamente orientadas por 
esta Iógica conhecem alguma dificuldade de serem traduzidas em pro- 
postas relevantes e operacionais, tendo como principal risco a produção 
de um conhecimento não operacionalizado e, por isso, não valorizado 
pela organização. 

Esta é a Iógica de intervenção que se associa, frequentemente, 
às actividades de consultoria ou de investigação-acção que centram nos 
diagnósticos ou nos estudos, mais ou menos estratégicos, o valor acres- 
centado da sua intervenção. 

Todas estas lógicas encerram perspectivas úteis do ponto de 
vista do desenvolvimento de intervenções qualitativamente relevantes 
junto de uma qualquer organização, pública ou privada. No âmbito da 
consultoria ou da investigação-acção, é frequente assistirmos a inter- 
venções mais ou menos próximas de qualquer uma destas lógicas que 
conseguem ser melhor ou pior reguladas, em termos da sua eficácia e 
eficiência, em função da competência de quem intervém e da qualidade 
de interlocução da organização. 

O que está assim em causa, para construir intervenções mais 
eficazes e eficientes. não é a escolha entre um qualquer destes posi- 
cionamentos mas sim a capacidade de. perante um determinando con- 
texto e organização concreta, se efectuar o "mix" de lógicas e, conse- 
quentemente de direccionamento e ajustamento, de objectivos e 
metodologias de intervenção, que favoreçam o desenvolvimento de 



capacidades junto da organização, nomeadamente as relativas à 
resolução dos seus problemas e a intervenção sobre a sua envolvente, 
interna e externa. 

Este é um principio geral relevante, subjacente a qualidade 
das intervenções e que exige, por um lado, um esforço de pilotagem, 
por parte dos destinatários das intervenções, da actividade de consul- 
toria ou de investigação-acção sobre a organização e, por outro lado. 
uma postura de parceria por parte de quem intervém. Esta parceria cons- 
truida em torno do valor acrescentado que "quem está de fora" pode 
dar ou trazer para a organização, não pode nunca esquecer que esse 
valor acrescentado só o será se reconhecido pela organização, se assente 
numa capacidade de análise operacionalizada e se for gerador de uma 
capacidade de transformação do presente e do futuro da organização. 

3. A qualidade de uma qualquer intervenção reconhecida 
como relevante pelos seus destinatários exige um conjunto de com- 
petências teórico-metodológicas, técnicas e comportamentais por parte 
d e  quem a realiza. Destacam-se, neste contexto. e nomeadamente, as 
seguintes: 

a )  capacidade de mobilizar, de forma combinada, e perante 
um contexto especifico, conhecimento5 (cientificos, técnicos), capaci- 
dades e comportamentos diversificados. Neste domínio, destaca-se a 
importância que em determinados processos de consultoria podem 
assumir as parcerias universidade-empresa e a constituição de equipas 
diversificadas em termos dos percursos profissionais, da formação cien- 
tífica e do perfil comportamental dos seus elementos; 

b) capacidade de trabalhar sobre as representações que as 
organizações. e as pessoas que as integram, têm sobre a sua realidade, 
presente e futura, e sobre os seus percursos. Fomentar o desenvol- 
vimento de uma relação mais eficaz da organização com os seus pro- 
blemas e desafios, trabalhando a sua capacidade de evoluir, reagir e 
antecipar, mais do que dar simplesmente a conhecer ou caracterizar 
problemas e contextos, constitui o núcleo da perspectiva estratégica d e  
intervenção nas organizações; 

c) capacidade de mobilizar informasão e conhecimento já pro- 
duzidos, apoiando a sua utilização por parte da organização. Promover. 



no quadro das actividades de consultoria, da assistência técnica ou da 
investigação-acção, a utilização e a integração de recursos existentes, 
nomeadamente conhecimento e informação, assume-se como uma 
condição da eficiência e, consequentemente. de competitividade das 
intervenções. Assumir este posicionamento implica uma postura de va- 
lorização da "memória" existente, de capacidade de  identificação e 
mobilização do conhecimento produzido e de capacidade de produzir 
saltos de inovação teórico-metodológica, técnica e comportamental; 

d)  capacidade de  assumir que as competências não existem no 
abstracto e de  ajustar. permanentemente, abordagens e modelos de 
intervenção. A capacidade de aceitar e assumir que a competência 
existe apenas em função de uma determinada situação. e por referência 
ela, exige, por parte de quem intervém numa organização, uma postu- 
ra de humildade, de abertura e de sentido critico permanentes da sua 
própria forma de actuação. A competência não é igual a conhecimento, 
ou 6-0 apenas em situações muito especificas, e pressupõe reconheci- 
mento por parte de outros; 

e) capacidade de conviver com a incerteza. o sofrimento e as 
vitórias daqueles para quem ou com quem trabalhamos. Saber intervir 
e apoiar a relação das pessoas com o mundo, implica empenho. capaci- 
dade de correr riscos e reformulações constantes de  posicionamento. 
Intervir nas organizações implica, para além disso, saber gerir situações 
de competitividade e de modernização mas também de exclusão. Este é 
um desafio que encontra uma estreita relação com os desafios da  edu- 
cação e de desenvolvimento pessoal e social. 

Por fim. é importante aceitarmos que a qualidade de  uma 
intervenção, seja ela mais de Estudo, Conselho, Formação ou Assistência 
Técnica, se constrói com aproximações sucessivas, requer rigor, traba- 
lho e capacidade, sendo tão importante identificar problemas e 
insucessos quanto identificar e reconhecer vitórias. 



ISABEL OLIVEIRA* 

Reflexões sobre a articulação entre investigação e intervenção nas orga- 
nizações em torno de  um percurso profissional 

A presente comunicação tem como objectivo apresentar uma 
reflexão pessoal, baseada em experiências vividas. sobre a articulação 
possivel e desejável entre investigação e intervenção nas organizações. 
É, pois, assumidamente, um relato na primeira pessoa, com as limi- 
tações e riscos que isso implica. A questão da articulação investi- 
gação/intervenção é equacionada no plano estrito da investigação apli- 
cada e sob três pontos de vista: no quadro da actividade de uma empre- 
sa de  consultoria e formação. ao nível de um centro de investigação e 
no âmbito da Administração Pública. Depois de  expostas algumas cons- 
tatações suscitadas pela experiência profissional, são apresentados 
linhas de acção possíveis. 

i.Reflexão suscitada por um percurso profissional 

Ao longo deste breve percurso, tive oportunidade de me con- 
frontar, por diversas vezes, com a questão da articulação entre investi- 
gação e intervenção nas organizações. A primeira actividade profissio- 
nal em que tal ocorreu, há cerca de dez anos, foi na área da formação 
profissional e consultoria em Gestão de Recursos Humanos (GRH). Uma 
actividade que, podemos dizer, se encontra a meio caminho entre a 
investigação e a intervenção directa nas organizações. 

Nessa altura, recém-licenciada. dispunha de alguns quadros 
teóricos e de muito poucos instrumentos de diagnóstico e de inter- 
venção. Essa experiência profissional permitiu, com efeito. o acesso a 
tais instrumentos, relativamente aos quais a Universidade havia dado os 
meios para perceber qual a fundamentação teórica e metodológica. No 
entanto, ao fim de poucos anos, pude constatar os limites dessa situa- 
ção. 

Depois de utilizar sistematicamente tais instrumentos técnicos 
d e  diagnóstico e de intervenção, comecei a sentir necessidade de  

l icenciada ernPricaiogia. Coordenadora depraiscfonoINOíOR-inififufoparaa 
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desenvolver os meus referenciais. até porque a realidade. em perma- 
nente mutação, evoluía e os modelos explicativos também". 

Não havia muito tempo disponível para estudar novos modelos 
e tentar desenhar intervenções a partir deles. Geralmente, apostava-se 
num dado modelo (e instrumentos dele decorrentes) que se tentava 
rentabilizar, o que é compreensivel do ponto de vista da gestão geral e 
comercial da empresa consultora, mas dificilmente se conjuga com 
critérios de ordem técnica como os até agora enunciados. Este é, aliás, 
um dos paradoxos, e desafios. que se colocam a estas empresas, até 
porque também sentem a pressão para inovar e serem mais eficazes em 
termos das suas intervenções. 

Só no caso de grandes clientes elou quanto estavam em causa 
projectos muito específicos ou de envergadura, havia margem, necessi- 
dade mesmo, de fazer pesquisa essencialmente documental. Como 
sabemos, soluções verdadeiramente a medida requerem, por um lado, 
um conhecimento profundo da situação, necessidades e expectativas 
das empresas clientes, requerem tempo de diálogo e trabalho conjunto 
com os clientes. Por outro lado, necessitam de um capital de conheci- 
mento e reflexão acumulados que devem estar disponíveis no mais curto 
espaço de tempo. Ora isto implica o encarecimento dos projectos e, por- 
tanto, raramente se aplica a micro e pequenas empresas. que são a 
maior parte do tecido empresarial. 

Além disso, acresce o facto de. na altura. poucos clientes serem 
suficientemente exigentes ao ponto de colocarem a partida critérios de 
eficácia e de impacto dos projectos, de contribuírem directamente para 
a concretização de tais objectivos e, portanto, exigirem a sua obtenção. 
No entanto, é também importante ter presente que as razões pelas quais 
uma dada organização solicita os serviços de uma empresa de consul- 
toria nem sempre se relacionam com uma efectiva motivação para a 
mudança. 

Grosso modo, poder-se-á dizer que, no contexto profissional 
acabado de descrever. a intervenção nas organizações se baseava 
essencialmente no empirismo. nem sempre havendo oportunidade de 
avaliar. reflectir e ser consequente em relação a eficácia e impacto das 

' urna nota. apenas para registar a praiifeia~do actual daquilo que podemos chamar "rucedâneoi 
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intervenções. Trata-se de um contexto que persiste em algumas empre- 
sas do  sector de consultoria. Outras há, no entanto que, actualmente, 
procuram activamente contrariar esta tendência como forma de com- 
petitividade. 

A experiência profissional que, num segundo momento, me 
confrontou directamente com a questão da articulação investiga- 
ção/intervenção relacionou-se com a investigação em ciências sociais. 
actividade desenvolvida num centro de investigação universitário. 
Tratou-se de uma experiência mais reduzida no tempo e que, por isso 
mesmo, não permitiu ter uma percepção simultaneamente mais alarga- 
da  e profunda daquela questão. 

Apesar de limitado, o contacto com essa realidade profissio- 
nal permitiu-me identificar alguns aspectos que condicionam, positiva 
ou negativamente, a articulação entre investigação e intervenção nas 
organizações. 

Quem solicita e estimula o aparecimento de trabalhos de 
investigação são. geralmente, organismos públicos ou programas 
financiados por fundos públicos. Nesses trabalhos faz-se geralmente 
apelo a que sejam apresentadas propostas, tanto a nível macro (das 
medidas de política) como. muitas vezes, a nível micro (das organiza- 
ções e empresas propriamente ditas). Contudo, o contexto institucional 
em que este tipo de trabalho e solicitado, nem sempre é o mais favorá- 
vel a observação de consequências práticas directamente imputáveis ao 
trabalho de investigação desenvolvido. Com efeito, nem sempre são os 
Órgãos de decisão política nem os organismos operacionais, a quem 
compete desenvolver no terreno as medidas de política definidas, quem 
solicita os estudos. Mesmo quando são tais órgãos da Administração a 
encomendar os estudos. nem sempre há coincidência entre as propostas 
neles apresentadas e a sua oportunidade política ou oportunidade de  
operacionalização no quadro de prioridades e objectivos previamente 
traçados. Quando os estudos são solicitados por órgãos de apoio técni- 
co à decisão, os custos de oportunidade agravam-se, pois acresce o 
tempo necessário à preparação da informação contida nos relatórios e 
sua divulgação junto dos órgãos decisores. 

Nos casos em que os estudas, solicitados pela Administração, 
apresentam propostas de intervenção ao nível das organizações e 



empresas propriamente ditas, torna-se ainda mais difícil fazer com que 
tais recomendações se reflictam no terreno. dada a reconhecida dificul- 
dade da Administração Pública em actuar nesse plano. 

Só nos casos em que a solicitação do trabalho de investigação 
e de intervenção vem directamente das empresas, ou organizações com 
elas relacionadas, há possibilidade de a investigação vir a ter impacto a 
esse nível. Neste caso. mesmo assim, podem ocorrer duas situações. 

Primeira, o projecto foi financiado com fundos públicos, como 
é por exemplo o caso dos Programas de Iniciativa Comunitária, em que 
é estimulada a investigação e experimentação de soluções inovadoras e 
a partilha de quadros conceptuais e de metodologias em termos 
transnacionais. infelizmente, até agora, não tem havido condições para 
promover a sua disseminação e multiplicação (o que em si não é fácil, 
devendo ser mesmo matéria de estudo), pelo que o seu impacto em ter- 
mos do número de organizações beneficiarias finais é reduzido. 

A segunda situação. refere-se a possibilidade de serem as 
próprias empresas a financiar os estudo (o que é menos frequente) e, 
neste caso. a intervenção do centro de investigação assemelha-se ao 
trabalho de consultoria, muito embora seja de esperar que a fundamen- 
tação teórica das soluções seja diferente. Mesmo assim, subsiste a ideia 
de  que são geralmente bons trabalhos do ponto de vista conceptual mas 
que aderem pouco a realidade das empresas e respectivas preocu- 
pações. 

Presentemente, por trabalhar no INOFOR (Instituto para a 
Inovação na Formação) - Instituto Público vocacionado para a pro- 
moção da inovação na formação e do desenvolvimento de pessoas e 
organizações - tenho o privilégio de dever aliar a pesquisa e a obser- 
vação à acção, pois esta é uma das linhas orientadoras da actuação do 
INOFOR. 

A actividade técnica, neste Instituto, está organizada em 
equipas de projecto. A forma como a articulação investigaçãofinter- 
venção é feita e/ou incentivada varia com a especificidade de cada pro- 
jecto, assim como o respectivo impacto em termos de intervenção. Nas 
páginas seguintes é apresentado um quadro síntese, que identifica: 
cada equipa de projecto e respectivos objectivos, o tipo de intervenção 
e como se articula investigação e intervenção. 
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Aos centros de investigação colocam-se, entre outros e a títu- 
lo de exemplo. os seguintes desafios: 

(i) encontrar um adequado equilíbrio dinâmico entre investi- 
gação fundamental e aplicada; 

(ii) no plano da investigação aplicada, procurar objectos de 
investigação com utilidade para os beneficiários finais dos conheci- 
mentos produzidos. podendo ter uma atitude proactiva junto dessas 
organizações enquanto fonte de financiamento de trabalhos; 

(iii) na mesma linha, procurar formas de difusão do conheci- 
mento mais próximas dos seus utilizadores finais (nem sempre "o uti- 
lizador final" lê as publicações académico-científicas onde os trabalhos 
de investigação são publicados nem participa nos seminários e confe- 
rências frequentados pela comunidade de investigadoreslas). 

lá em relação a Administração Pública, por exemplo, poderá 
haver lugar para: 

(i) promover parceriaslconsórcios entre centros de investiga- 
ção e utilizadores finais (por exemplo, empresas de consultoria, asso- 
ciações empresariais, profissionais e sindicais. empresas e organi- 
zações de outros sectores de actividade) na produção de investigação 
aplicada; 

(ii) serem as unidades de decisão a encomendar ou, quando 
assim não é, haver uma articulação mais profícua com unidades técni- 
cas de apoio à decisão; 

(iii) constituir-se como cliente exigente em vários planos: na 
elaboração de bons cadernos de encargos. nomeadamente em relação 
às variáveis consideradas pertinentes para estudar uma certa realidade 
e na análise da respectiva articulação; na actualidade e pertinência das 
fontes documentais; no rigor técnico e clareza da linguagem empregue; 
no grau de desenvolvimento e pertinência das soluções preconizadas; 
na discussão e fundamentação da apiicabilidade de tais soluções; 

(iv) assumir-se como difusora do conhecimento encomendado 
(quando a informação produzida não é considerada confidencial), 
através de estratégias activas de difusão que vão além da tradicional 
publicação; por exemplo, através de: 

.organização de debates públicos dos resultados, com actores 
sociais relevantes para a temática em questão; 



. discussão, em tais debates, das possibilidades de aplicação, 
e viabilidade, desses mesmos resultados e recomendações produzidas 
nos relatórios; 

. criação de espaços de debate técnico e metodológico das 
soluções geralmente preconizadas nos estudos encomendados; 

(V) criar condições para desenvolver continuamente, ao nível 
dos seus quadros técnicos dirigentes, capacidade de interlocução técni- 
ca e uma cultura organizacional de rigor e qualidade. 

Deste conjunto de reflexões, emerge como conclusão a neces- 
sidade de se estabelecerem relações de parceria (que pressupõem par- 
tilha de responsabilidades e benefícios, e complementaridade de com- 
petências) entre as diversas partes interessadas (organizações em geral, 
empresas de consultoria, centros de investigação e Administração 
Pública), para que se efective a desejável inter-influência entre investi- 
gação e intervenção nas organizações. Ou seja. deve-se estabelecer uma 
"rede conceptual de acção"" em que os resultados da investigação são 
obtidos, validados, debatidos e posteriormente apropriados pelos 
actores sociais abrangidos no estudo, e é procurada, pela investigação, 
a informação de retorno decorrente de tal apropriação, concretizando 
assim o verdadeiro sentido da investigação-acção. 
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Emprego. desemprego e relações industriais 

Introdução 

Durante as décadas que se seguiram ao final da 11 Guerra 
Mundial, os sistemas de relações industriais dos países democráticos 
economicamente avançados conheceram um modelo de desenvolvi- 
mento que alguma literatura designa como fordismo. 

Nesse contexto, a questão da repartição dos ganhos de pro- 
dutividade era o principal problema com que os sistemas de relações 
industriais se confrontavam e. também por isso. a representatividade 
sindical media-se, antes de mais, pela capacidade de mobilização que 
revelassem. enquanto que a eficácia dos processos neo-corporativos 
em geral e da concertação social em particular constituia um dos pon- 
tos focais da avaliação dos sistemas de relações industriais (Visser. 

1994). 
Porém. durante os anos oitenta, um conjunto muito diversifi- 

cado de factores levou a que se verificasse uma revalorização da empre- 
sa e dos modos de ajustamento, a essa escala, entre capital e trabalho. 
Partindo do carácter político dos processos neo-corporativos e do pro- 
tagonismo que asseguram aos poderes públicos e aos sindicatos 
(Giugni. 1990; Regini, iggo), algumas versões das teses neoliberais 
responsabilizaram a rigidez normativa e a concentração das decisões ao 
nivel central de negociação colectiva pelas dificuldades que as empre- 
sa manifestavam em se adaptarem as mudanças nos mercados e pelo 
crescimento do desemprego que dai decorreria. 

No inicio da década de noventa, algumas avaliações globais 
dos sistemas de relações laborais declaravam ameaçada de morte a con- 
certação social centralizada e afirmavam que, perante a crise da nego- 
ciação colectiva de sector e de região. o futuro das relações industriais 
residiria, sobretudo, na empresa (Regini. 1990; Schmitter, 1990). 

...46 ' Lkenc#ado em Sociologia. Pialeiior convidado da Univoiiidade Lur6fona de 
Humanidad~ieie<nolagirr. 



Num contexto em que as teses neoliberais foram ganhando 
terreno nos sufrágios dos eleitorados europeus. os sindicatos viram 
reduzida a sua importância política, o que reforçou a tendência para a 
crise do equilíbrio de poderes entre as organiza~ões de interesses tipica 
do modelo fordista. A questão da flexibilidade das relações laborais 
passou. por todas estas razões. a ser um dos pontos fundamentais da 
agenda política. económica e social da generalidade dos paises 
europeus, situação que se manteve desde o inicio da década de oitenta 
até ao final da década que está a terminar. 

Transformaçôes de tal dimensão e profundidade afectaram, 
evidentemente, as identidades e as estrategias sindicais (Hyman, 1994) 
e traduziram-se numa forte e quase generalizada redução dos efectivos 
sindicais. com quebras acentuadas da sindicalização em treze dos 
quinze Estados membros da União Europeia (BIT. 1997). No caso concre- 
to de Portugal, ter-se-á verificado uma quebra de 53,7% dos efectivos 
sindicais entre 1986 e 1995, do que resultaria que seria o pais com a 
maior quebra dos efectivos sindicais, mesmo se a taxa média de sindi- 
calização em Portugal continue a ser superior a do conjunto dos paises 
da OCDE mas inferior a dos países da União Europeia. 

r.Emprego, desemprego e regulaçâo social 

A tese que afirma existir uma relação directa entre a rigidez laboral e o 
aumento do desemprego parece não resistir bem i prova dos factos. 

Como se mostra no Quadro I .  quando se compara o grau de 
regula$ão legal do mercado de trabalho com a taxa de desemprego dos 
diferentes Estados membros da União Europeia (UE), os resultados obti- 
dos sugerem que as relações entre desemprego e o grau de regulação 
legal do mercado de trabalho estão longe de ser directas. visto que se 
encontram taxas de desemprego muito diferentes para o mesmo grau de 
regulação e que, por outro lado, se encontram taxas de desemprego 
semelhantes em graus de regulação legal muito afastados. A análise dos 
valores do desemprego de longa ciiração, sugere. igualmente uma 
avaliação reticente da tese neoliberal acima referida. 

Um dos autores (Crouch. 1996) que não reconhece a existência 
duma relação directa entre desemprego e regulamentação legal dos 
mercados de  trabalho, salientou, por outro lado, a complexidade e a 



Tal como acontece com os níveis de regulação legal do merca- 
do de trabalho, encontram-se valores muito diversos quer para a taxa 
de desemprego. quer para o peso do desemprego de longa duração no 
desemprego total débito de cada um dos padrões de relações industriais 
definidos por Crouch (1996). 

Assumindo a pertinência da tipologia a que se recorreu, haverá 
que concluir que os valores encontrados não confirmam a existência 
duma relação directa entre padrões laborais mais elevados e maiores 
níveis de desemprego. 

A retirar-se alguma conclusão dos valores encontrados - que a 
variabilidade dentro de cada categoria não parece consentir - ela seria 
sempre no sentido oposto ao da tese neoliberal, visto que quer os niveis 
de  desemprego, quer o peso do desemprego de longa duração apresen- 
tam valores mais elevados em países com padrões laborais desiguais ou 
baixos. 

Assim sendo, haverá que manter as reticências já formuladas a 
tese neoliberal, mesmo que, para além do quadro legal vigente, se te- 
nham em consideração a acção dos sindicatos e o conjunto dos factores 
de  regulação do mercado de trabalho. 

No Quadro 4. apresentam-se os resultados de um exercício 
semelhante ao do Quadro 3 mas feito com indicadores do volume e da 
qualidade do emprego. 

Muito embora se continuem a verificar variações muito signi- 
ficativas dos valores de cada indicador dentro das diferentes categorias 
da tipologia usada, os valores do Quadro 4 mostram que a taxa de 
emprego encontrada nos países com sistemas de padrões laborais altos 
- quer eles estejam incluidos nos sistemas de liderança patronal, quer 
nos de sindicatos fortes - e superior a dos paises de  padrões laborais 
desiguais ou baixos; 

Os valores encontrados para a composição qualitativa do 
emprego e, em particular, a relevância das diferentes formas de 
emprego atipico sugerem a existência de diferentes tipos de atipicidade 
do emprego, com valores crescentes de emprego independente à medi- 
da  que caminha das categorias superiores para as categorias inferiores 
da  tipologia, e percentagens de emprego a tempo parcial que se orga- 
nizam em sentido oposto. 

A interpretação destes resultados exige uma grande prudên- 



Quadro 4 

Padrões de  relações industriais e emprego 

cia, em virtude da ambiguidade dos conceitos usados, já que quer a 
noção de emprego a tempo parcial, quer a de trabalho independente 
recobrem situações muito dispares, se não mesmo socialmente contra- 
ditórias. 

De facto. a primeira daquelas categorias inclui quer o trabalho 
voluntário a tempo parcial. quer todas as situações em que o traba- 
lhador desejaria encontrar um emprego a tempo inteiro mas, na impos- 
sibilidade de o ter, opta por trabalhar a tempo parcial. Assim sendo. 
apenas no segundo caso se deveriam associar as conotações negativas 
que, em grande parte da literatura. ligam emprego atipico e pre- 
cariedade d o  estatuto social. 

Do mesmo modo. a categoria de trabalhador independente 
engloba quer uma das formas mais acentuadas de emprego precirio - 
em que é na própria negação jurídica do estatuto de assalariado que 
assenta a negação dos direitos sociais e económicos ligados ao salaria- 
d o  -. quer formas de emprego e de actividade económica em que o 
estatuto legal e social convergem autenticamente num maior grau d e  
independência do seu titular. 
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Admitindo que os niveis mais elevados de emprego indepen- 
dente incluam maiores percentagens de emprego precário, em face dos 
valores encontrados, poder-se-ia formular uma hipótese alternativa 
para a relação entre o grau de regulação do mercado de trabalho e os 
niveis de emprego e desemprego. 

Segundo esta hipótese alternativa, haveria que ter em conta 
não apenas o grau de regulação legal do mercado de trabalho mas tam- 
bém os niveis de eficiência dos sistemas de relações industriais no seu 
conjunto. 

De acordo com esta hipótese, os modelos - legais, contratuais 
e administrativos - de regulação dos mercados de trabalho e de 
emprego afectariam os niveis de emprego e de desemprego mas, tam- 
bém a qualidade do emprego e, portanto. os diferentes padrões de 
atipicidade do emprego. 

Uma tal hipótese estaria conforme quer a estratégia da OCDE 

para a promoção do emprego. quer as principais teses defendidas pela 
Comissão Europeia presidida por lacques Delors sobre a competitivi- 
dade. o crescimento e o emprego. Mas, ao contrário dos pressupostos 
em que assenta a estratégia da OCDE, a hipótese alternativa acima 
exposta permite ter em consideração um conjunto de factores que, em 
muitos casos, são menosprezados. 

Entre eles, haveria que ter em conta os graus de cumprimento 
da  legislação vigente e, dum modo geral. de  conformidade entre as nor- 
mas em vigor e as práticas laborais, a capacidade das associações 
patronais e sindicais de coordenarem e fazerem cumprir aos vários 
níveis os acordos que negoceiam, o grau de  cobertura da contratação 
colectiva de trabalho, a capacidade de regular a mudança que esta reve- 
la, os sistemas de consulta e de participação dos trabalhadores dentro 
da  empresa, bem como os modelos de  organização empresarial e da 
produção. os níveis de escolarização do emprego, para só referir alguns 
dos factores envolvidos mais relevantes. 

i que, na presença de sistemas legais e contratuais de  pro- 
dução de normas que não acompanham e. portanto, não condicionam, 
as mudanças económicas e empresariais e perante sistemas de adminis- 
tração do trabalho incapazes de fazer respeitar as normas produzidas, 
tender-se-ia para uma desconformidade crescente entre as normas em 



vigor e as práticas sociais, o que prejudicaria o desenvolvimento de 
modelos de flexibilidade interna das empresas em favor de processos de 
adaptação baseados na unilateralidade das decisões patronais, no 
recurso frequente à ilegalidade -muitas vezes não sancionada - e a for- 
mas de  gestão dos recursos humanos em que a manutenção de alguma 
rigidez normativa aplicável ao núcleo duro das relasões de trabalho 
coexiste com o progressivo predomínio das formas externas sobre as 
formas internas de flexibilidade. 

Num tal cenário, haverá, pois, que contar com um reforço da 
segmentação dos mercados de trabalho e com a intensificação dos pro- 
cessos de dualização social. 

z.Poriugal: um retrato sumário e algumas dúvidas 

Como se mostrou, Portugal tem uma taxa de emprego superior 
à média comunitária, uma percentagem de trabalho independente que 
excede em dez pontos percentuais a média comunitária, uma percen- 
tagem de contratos a termo semelhante à do conjunto da UE e uma per- 
centagem de emprego a tempo parcial que será cerca de 60% do con- 
junto dos nossos parceiros europeus. Com uma percentagem de 
emprego industrial semelhante à média, Portugal tem cerca de 2,5 vezes 
mais emprego no sector primário. 

Por outro lado. a taxa de desemprego é inferior à média comu- 
nitária. a repartição do desemprego entre homens e mulheres é seme- 
lhante ao valor médio europeu mas a percentagem de desempregados 
de  longa duração é superior à média da UE e. apesar das políticas acti- 
vas de  emprego aplicadas, vem crescendo ao longo de todo o ciclo 
económico. 

As dificuldades especificamente portuguesas no domínio do 
emprego estarão (i) na elevada percentagem de desempregados de  
longa duração, cuja expressão quantitativa já se referiu, e (ii) nos 
baixos níveis de educação formal e de literacia da população emprega- 
da. A dimensão deste segundo problema especifico é dada pelo facto da  
percentagem da população empregada com baixo nível de educação 
atingir o valor máximo em Portugal (75,4%), um valor cujo significado 
pode ser avaliado por comparasão com os que este parãmetro assume 
em Espanha (59,7%), na Grécia (5i%), na Irlanda (38.6%), em França 



(33,2%) ou na Alemanha (18.2%). Os estudos realizados entre nós sobre 
os niveis de literacia (Benavente et all, 1996) sugerem, aliás, que a situa- 
ção será ainda mais grave pois haverá 2,9 milhões de pessoas nos dois 
niveis mais baixos da escala de cinco niveis utilizada, 6oo.000 dos quais 
no nível o. 

Assim, a menos que se aceite uma "americanização" progres- 
siva das relações sociais, quer a estratégia para a redução do desem- 
prego, quer os esforços de preservação do emprego existente, exigirão 
um esforço sem precedentes de educação e qualificação dos adultos, 
desempregados ou não, e uma maior adequação das qualificações por 
eles detidas as consideradas necessárias pelas empresas. 

Daqui surge a primeira dúvida: será possivel aumentar os 
niveis de educação e de qualificação de uma parte tão grande da popu- 
lação em idade de trabalhar. partindo de tão baixos niveis de  escola- 
rização e de literacia. sem transformar profundamente os sistemas de 
ensino e de formação profissional? 

A segunda interrogação relaciona-se com a necessidade e a 
capacidade empresarial para receber e enquadrar trabalhadores com 
niveis crescentes de qualificação. 

A informação disponível sobre a caracterização escolar dos 
desempregados e dos que procuram o primeiro emprego, sobre a estru- 
tura empresarial. sobre a demografia das empresas e dos empresários e 
sobre as estratégias competitivas na indústria (Salavisa Lança et all, 
1998) sugere que, apesar de estar a aumentar a proporção de empresas 
com estratégias de competitividade que não se baseiam exclusivamente 
nos custos, o modelo predominante da empresa portuguesa - microem- 
presa. sem quadros técnicos com formação superior, gerida pelo próprio 
empresário, que é frequentemente um antigo operário do sector, com 
baixos niveis de escolarização e de formação profissional formal, com 
escassos contactos quer com as associações patronais e sindicais, quer 
com as agências públicas relacionadas com o mercado de trabalho, com 
estrategias de investimento físico mas reduzidissimos investimentos na 
formação dos recursos humanos -não parece favorável ao desenvolvi- 
mento e à generalização de estrategias de competição empresarial 
baseadas na inovação, na qualidade e, portanto, na qualificação cons- 
tante dos recursos humanos. 

E. pois, de admitir que o aumento da qualificação do emprego 



continue a depender (i) não apenas da capacidade dos sistemas de 
educação e formação para permitirem a aquisição das qualificações e 
das competências necessárias à redução rápida que separa da média 
comunitária a produtividade média das empresas que operam em 
Portugal mas também, talvez sobretudo. (ii) da capacidade dessas 
empresas para utilizarem, integrarem, e remunerarem percentagens 
crescentes de emprego com maiores níveis de qualificação. 

A terceira interrogação prende-se com a capacidade do sis- 
tema de relações industriais para integrar e legitimar mudanças pro- 
fundas nos modelos de condicionamento do acesso ao emprego, do 
reconhecimento das qualificações, de organização dos processos de tra- 
balho, de organização do tempo de trabalho e de remuneração. 
Dir-se-á que é exactamente isso que se vem fazendo na última década 
e meia e com resultados que estão longe de ser irrelevantes. É verdade 
que, quinze anos depois da institucionalização da concertação social, o 
panorama das relações industriais é hoje diferente, devendo creditar-se 
a favor das perspectivas de mudança mais optimistas pelo menos três 
transformações, todas elas obtidas com um nível de conflitualidade 
laboral significativamente inferior ao dos nossos parceiros do sul d a  
Europa: 

a)  os sucessivos acordos de política de rendimentos transfor- 
maram a moderação salarial na regra de decisão sobre a revisão dos 
salários mínimos contratuais e criaram o quadro de referência para a 
actualização do salário mínimo nacional e das remunerações da admi- 
nistração pública; 

b) o Acordo Económico e Social de 1990 flexibilizou a legisla$ão 
d o  trabalho de tal modo que ela deixou de constituir, desde o início dos 
anos 90, uma desvantagem comparativa para as empresas portuguesas 
que  concorrem no mercado europeu; 

C) criou-se um largo consenso discursivo sobre os objectivos e 
os métodos das reformas da política ae educação e formação. da politi- 
ca de  emprego. de mercado de trabalho e de protecção social, consen- 
so esse que atinge a unanimidade precisamente nos campos das políti- 
cas de  formação e de emprego. 

Ainda assim. as reticências da maior confederação sindical por- 
tuguesa à concertação social em geral e ao Acordo de Concertação 
Estratégica, de 1996, em particular. e uma atitude patronal desfavorável 



ao desenvolvimento da negociação colectiva têm potenciado grandes e 
persistentes dificuldades em ligar a lógica dos acordos de concertação 
social à negociação colectiva. 

Assim sendo, continua a verificar-se uma escassa conjugação 
da lógica de aumento da empregabilidade com as decisões sobre a 
adaptabilidade do trabalho. sobre o reconhecimento das qualificações e 
sobre os sistemas remuneratórios, o que continua a legitimar a dúvida 
sobre o alcance das transformações introduzidas pela concertação so- 
cial no conjunto do sistema de relações industriais. 

De facto, a larga maioria das convenções colectivas de traba- 
lho que estão em vigor resultam de decisões administrativas ou de acor- 
dos realizados entre os finais da década de 70 e a primeira metade dos 
anos 80 e. apesar de existirem excepções relevantes. na maioria dos 
casos não foram globalmente repensadas desde então. 

Mas se tal rede de convenções colectivas de trabalho constitui, 
ainda hoje, um importante padrão de referência para a determinação 
dos salários nominais dos diferentes sectores económicos, em contra- 
partida, é geralmente reconhecido e vem sendo mostrado que o seu 
poder de regulação é cada vez mais diminuto. 

Em primeiro lugar. porque a contratação colectiva não dá 
resposta adequadas aos problemas salariais actuais. De facto, a negocia- 
ção colectiva guarda marcas profundas dos primeiros anos que se 
seguiram ao 25 de Abril, período durante o qual a actualização salarial 
em função da inflação constituía um dos principais problemas com que 
se debatiam os trabalhadores, os sindicatos. as empresas e as associa- 
ções patronais. 

Ora, a questão salarial não tem hoje as mesmas características 
de  há duas décadas, já que, com os baixos níveis de inflação que se co- 
nhecem actualmente, as questões da regulação dos processos de indivi- 
dualização salarial, do desajustamento progressivo entre salários mini- 
mos contratuais co perta et ali, 1994) e da convergência salarial real em 
termos europeus assumem, um quarto de  século depois, uma importân- 
cia muito maior do que então. Todavia, a generalidade da negociação 
colectiva salarial continua a realizar apenas a correcção nominal dos 
salários mínimos contratuais em função da inflação e da partilha dos 
ganhos de produtividade, sem se ocupar dos novos problemas criados 
pelo contexto actual. 
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Em consequência, a evolução das remunerações parece revelar 
uma influência reduzida dos sindicatos e dos poderes públicos. quer na 
protecção dos baixos salários, quer na evolução dos salários contratuais. 

De facto, como se mostra no Quadro 5: 

a)  excepto nos anos de 1993 e 1994. em que teve uma variação 
real negativa, o salário mínimo nacional aumentou sempre acima da 
inflação e dos aumentos implícitos na contratação colectiva de traba- 
lho mas abaixo das remunerações por trabalhador, quer do conjunto da 
economia. quer do sector empresarial; 

b) os aumentos das remunerações implícito na contratação 
colectiva de trabalho são inferiores aos do sector empresarial e estes aos 
do conjunto da economia, onde se incluem os trabalhadores do sector 
~ ú b l i c o  administrativo. 

Quadro 5 

Aumentos salariai: (1990-97) 

No mesmo sentido, a análise da dispersão salarial (Quadro 6 )  

mostra que esta aumentou na última década para a qual existem dados 
disponíveis, apesar da generalidade das convenções colectivas fixarem 
taxas percentuais de aumento salarial iguais para todos os níveis de 
remuneração. 



Quadro 6 

Dispersão salarial (Março de  1986 - Setembro de  1995) 

TonleI: MIIE BP 

Parece. pois, que existe um fraco condicionamento das politi- 
cas salariais das empresas, já que a margem de manobra para a indi- 
vidualização salarial dentro de cada empresa e entre empresas abrangi- 
das pela mesma convenção colectiva é elevada e vem aumentando 
(Aperta et all, 1994). 

Em segundo lugar, porque é muito limitado o número de ino- 
vaçòes contratuais nos domínios da formação profissional. dos sistemas 
de  qualificação e classificação dos trabalhadores e, embora com maior 
expressão, na redução e reorganização do tempo de trabalho (Lopes; 
Cerdeira, 19991, continuando a esmagadora maioria das convenções 
colectivas a ocuparem-se exclusivamente, nos termos já referidos, da 
actualização dos salários. 

Em terceiro lugar. porque, ao contrário do que aconteceu na 
generalidade dos países europeus a estrutura da contratação colectiva 
não se transferiu do sector para a empresa (Visser, 19941, nem se desen- 
volveu a negociação colectiva articulada de sector e de empresa (Leitão, 
1998). continuando os processos participativos a ter um carácter excep- 
cional em Portugal (Regalia, 1994). 

Assim, haverá que reconhecer que a concertação social não 
logrou, até agora, assegurar a passagem de um modelo de relações indus- 
triais baseado no modelo fordista - centrado. portanto, na partilha cres- 
cente dos ganhos de produtividade e baseado no minimalismo temático e 
do garantismo jurídico - para um modelo que enfrente os dilemas da flexi- 
bilidade, da empregabilidade e da articulação da participação - directa e 
indirecta - dos trabalhadores na empresa com a negociação colectiva de 
sector ou com as decisões da concertação social. 

Assim sendo, o modelo actual de relações industriais corres- 
ponde bem à inclusão na categoria dos sistemas de  baixos padrões de 



relações iaborais, pois. apesar da fiexibilização iegislativa já realizada e 
da elevada taxa de cobertura da negociação coiectiva, o conjunto das 
normas laborais vigentes regulam pouco e favorecem ainda menos quer 
a inovação, quer a integração do económico com o social, quer a procu- 
ra de aumentos da produtividade do trabalho capazes de permitirem 
uma convergência dos niveis médios e baixos de remuneração com os 
valores médios europeus. 

Deixam, por isso, largo espaço para o unilateralismo e para as 
formas externas de flexibilidade, que continuam a conviver com eleva- 
dos niveis de ilegalidade e de impunidade nas formas de emprego, na 
regulação do tempo de trabalho e noutros aspectos fundamentais da  
relação salarial. 

Os niveis de emprego e de desemprego que Portugal conheceu 
na última década e meia apresentam características que o singularizam, 
quer no conjunto da União Europeia, quer no grupo de países de baixos 
padrões laborais, que com ele partilham algumas das características do 
padrão de atipicidade do emprego. 

A interpretação dessa posição singular é uma tarefa difícil, que 
não cabe certamente neste texto. Ainda assim, não se quer terminar sem 
juntar às interrogações já formuladas duas outras. 

Em primeiro lugar, uma questão de modelo: a eficiência que 
Portugal vem mostrando na criação e na manutenção do emprego e na 
contenção do desemprego derivam de um nivei particularmente alto de  
ilegalidade no mercado de trabalho que, por tornar ineficazes alguns 
dos traços fundamentais do modelo social europeu, o aproximam mais 
do modelo americano? Se os niveis de  pobreza encontrados em Portugal 
no inicio da década de 90 militam a favor dessa tese, já o elevado peso 
do desemprego de longa duração representa uma diferença que não se 
pode ignorar. 

Em segundo lugar, uma interrogação ligada à gestão conjun- 
tural: que importância há que atribuir ao crescimento económico - 
superior à média comunitária - . ao desenvolvimento que as políticas 
activas de emprego vêm conhecendo em Portugal, à consistente politi- 
ca de  moderação salarial. à persistente - embora em redução - dife- 
rença entre o custo horário do trabalho em Portugal e noutros países 
europeus, ao investimento directo estrangeiro na explicação desta 
singularidade que, aparentemente. Portugal manifesta? 



São questões que talvez mereçam a atenção de quem saiba e 
queira procurar elementos de resposta que não se encontrarão neste 
texto mas que. julga-se. precisam de ser respondidas em Portugal. 
De Essen a Maastricht. de Maastricht a Amsterdão, ao Luxemburgo e a 
Colónia, a União Europeia dotou-se duma estratégia coordenada para o 
emprego, com uma partilha razoavelmente clara de responsabilidades 
entre as instâncias comunitárias e os governos dos Estados membros na 
definição de objectivos, na criayão e repartição dos meios e na definição 
das responsabilidades pela sua realização. 

Mas não tem - e está por saber se e quando poderá e quererá 
vir a ter - uma estratégia do mesmo tipo para o conjunto das relações 
industriais, muito embora os três acordos-quadro negociados ao nivel 
europeu possam ser entendidos como os primeiros passos dum sistema 
europeu de relações industriais. 

Mas, por enquanto, é dentro de cada Estado membro. nesses 
espaços limitados pela unificação monetária europeia, que se coloca a 
questão de conjugar a qualidade com a quantidade do emprego e 
ambas com os modelos de competição empresarial, de repartição dos 
rendimentos e de protecção social. 
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