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I n t ro d u ç ã o

A expressão «desenvolvimento dos
recursos humanos» (DRH) refere-se às
actividades de educação, de formação e
de aperfeiçoamento relacionadas com a
vida activa. Embora seja frequente-
mente utilizada num sentido muito
amplo, de forma a englobar todas as
actividades de aprendizagem relativas
ao trabalho, designa mais precisamente
as actividades de desenvolvimento e de
aprendizagem das pessoas que traba-
lham e concluiram a respectiva for-
mação profissional de base. No entanto,
o DRH, longe de constituir um conceito
isolado, tem a sua origem nas teorias da
«gestão dos recursos humanos» ou
GRH (no quadro 1 figuram as especifi-
cações do DRH e da GRH, assim como
outra terminologia importante, utilizada
neste artigo). (A expressão «formação
profissional contínua», ou FPC, em
determinados contextos, é utilizada,
muitas vezes, como sinónimo de DRH).

Na sequência desta introdução, o artigo
debruça-se, em primeiro lugar (na
segunda secção), sobre a emergência de
novas estratégias de gestão de mão-de-
obra no contexto dos desafios com que
se defrontam, desde há pouco tempo, as
empresas europeias. Em seguida, na
mesma secção, explica as origens do
modelo de «gestão dos recursos
humanos», de Harvard, que deve a sua
grande influência pelo mundo inteiro
(incluindo a Europa) ao facto de ter
fornecido um quadro global que per-
mite apreender e tratar os processos
humanos e sociais aplicados nas empre-
sas (Hollinshead, 1995). O modelo de
Harvard representa um movimento que
parte de uma abordagem circunscrita e,
na maior parte dos casos, marginal de
«gestão do pessoal» para uma abor-
dagem de «gestão dos recursos

humanos» integrada na estratégia co-
mercial global da empresa.

Aterceira secção mostra, seguidamente,
de que modo os valores «humanistas
centrados no desenvolvimento», ine-
rentes ao modelo de GRH de Harvard,
privilegiam a aprendizagem generativa
ao longo da vida. De facto, esta abor-
dagem da aprendizagem ou do desen-
volvimento das competências é consi-
derada como uma das condições
necessárias a um êxito empresarial
duradouro. Esta perspectiva deu, por
exemplo, origem ao conceito de «org a-
nização aprendente», que procura inte-
grar oportunidades de desenvolvimento
profissional e pessoal nas actividades
inerentes ao posto de trabalho.

A partir do modelo internacional de
DRH, a quarta secção deste artigo cen-
tra-se, particularmente, sobre a natureza
das políticas de desenvolvimento org a-
nizacional e de aprendizagem nas
empresas, no contexto europeu. Embo-
ra as expressões GRH e DRH tenham
nascido nos Estados Unidos, não deixa
de existir, nesta matéria, uma tradição
especificamente europeia, que assenta
nos valores e nos princípios daquilo que
se designa de forma bastante vaga por
culturas europeias do mundo da empre-
sa e do trabalho e da formação profis-
sional. Serão depois abordadas algumas
analogias evidentes entre a tradição
europeia e o modelo internacional da
GRH «humanista baseada no desen-
v o l v i m e n t o » .

Aquinta secção sustenta que, em certos
meios internacionais, incluindo euro-
peus, se está a implantar fortemente um
modelo concorrente de gestão dos
recursos humanos, baseado numa
reflexão «instrumental e humanista».
Evocaremos, de forma breve, os efeitos
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O presente artigo debruça-
se sobre a teoria e a prática
do desenvolvimento dos
recursos humanos (DRH)
numa perspectiva euro p e i a ,
colocando o DRH - que se
re f e re especificamente às
actividades de apre n d i z a-
gem, de formação e de
aperfeiçoamento nas em-
p resas – no contexto das
teorias subjacentes à
«gestão de pessoal» (gestão
dos recursos humanos –
GRH). O artigo estabelece a
oposição entre duas teorias
do DRH com origem em
duas maneiras diferentes de
c o n c e b e r a gestão dos re-
cursos humanos. A p r i m e i-
ra, muito próxima dos
clássicos sistemas de valore s
que regem na Europa a
indústria e o mundo do
trabalho, re p resenta a tra-
dição «humanista centrada
no desenvolvimento». O
segundo modelo, rival do
p r i m e i ro, caracteriza-se
p o r um modo «instru-
mental e utilitarista» de
c o n s i d e r a r os re c u r s o s
humanos. O artigo conclui
afirmando que, actualmen-
te, os responsáveis pelo
DRH na Europa estão
empenhados num debate
a c e rca destes dois modelos.
Verifica-se que a Euro p a
está à procura de políticas
de gestão e de desenvol-
vimento dos re c u r s o s
humanos que promovam a
a p rendizagem ao longo da
vida para toda a gente no
posto de trabalho, e
permitam a construção de
uma economia forte e
s u s t e n t á v e l .
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Quadro 1

Terminologia-chave e comentários sobre a sua utilização

A terminologia aqui utilizada é interpretada de maneiras diferentes, conforme os
autores. Muitas vezes, é a prática que determina a teoria. A descrição das várias
expressões corresponde à utilização que delas se faz neste artigo.

Tradições culturais da indústria e do mundo do trabalho

Trata-se dos princípios e dos postulados fundamentais de acordo com os quais uma
sociedade ou uma empresa/instituição elabora os seus sistemas de organização do tra-
balho e de gestão do trabalho. (O taylorismo, por exemplo, constitui uma tradição cul-
tural da indústria e do mundo do trabalho).

Gestão do pessoal

Esta expressão, cada vez mais frequentemente substituída por «gestão dos recursos
humanos» (GRH), designa uma função ou um serviço especializado das empresas (ou
dos estabelecimentos), cuja tarefa consiste em elaborar, a partir da perspectiva
humana, sistemas eficazes e satisfatórios (justos) de trabalho. A «gestão do pessoal»
tinha, inicialmente, uma finalidade mais reformista, para tentar corrigir os excessos
decorrentes da industrialização em massa. Começando por se preocupar com a pro-
moção do bem-estar social e com as práticas leais de emprego, integrou práticas de
«gestão científica» e conceitos de «relações humanas».

As suas actividades típicas são:
recrutamento e selecção, formação e aperfeiçoamento, avaliação do desempenho,
relações industriais, indemnizações e subsídios, saúde e segurança.

Gestão dos recursos humanos (GRH)

Representa uma transformação da função de «gestão do pessoal»: de um serviço su-
bordinado à direcção geral passa a uma função que exerce uma influência estratégica
sob a responsabilidade de um membro de pleno direito da direcção. Em lugar de ser
uma função distinta e especializada (e, por vezes, bastante ocasional), a gestão dos
recursos humanos torna-se uma estratégia integrada da empresa a cargo do conjunto
dos quadros hierárquicos, aos quais incumbe realizar actividades que antes dependiam
da gestão do pessoal.

Desenvolvimento dos recursos humanos (DRH)

Esta expressão pode ser encarada em sentido lato ou em sentido restrito. Para alguns
comentadores, o DRH é, praticamente, sinónimo da GRH, mas, em geral, designa as
acções de aprendizagem e de desenvolvimento das competências, mesmo quando
estas estão integradas noutras acções de GRH e estão centradas tanto na aprendiza-
gem organizacional e no desenvolvimento como no indivíduo.

Formação profissional contínua

Trata-se de outra expressão estreitamente ligada ao DRH, mas que também pode ser
encarada em sentido restrito ou em sentido lato. Ant et al. (1996), no estudo que fazem
sobre a formação profissional contínua em França, adoptam uma definição não restri-
tiva: abrange, mais ou menos, o mesmo campo que o DRH. Uma interpretação restri-
ta da FPC limita-a às actividades de formação ao nível do operário ou do empregado,
excluindo as acções de aperfeiçoamento dos quadros e de formação organizacional.
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decorrentes do aparecimento deste
modelo, que, inspirado nos princípios
da organização neo-tayloriana do tra-
balho e das ideias económicas neo-libe-
rais, apresenta o «desenvolvimento dos
recursos humanos» como uma activi-
dade contingente determinada essen-
cialmente por factores ambientais.

À luz da existência destes dois modelos
concorrentes, a sexta secção, à guisa de
conclusão, coloca algumas questões
relacionadas com a futura orientação
das políticas de «recursos humanos» na
Europa. Desafia os profissionais do
«desenvolvimento dos recursos
humanos» a conceberem novos mode-
los inovadores, que transcendam as
estratégias instrumentais e utilitaristas a
curto prazo. O DRH poderia, assim,
contribuir para a instauração de uma
economia da aprendizagem sustentável
na Europa, baseada nas políticas da
aprendizagem ao longo da vida e no
investimento a longo prazo nos recursos
h u m a n o s .

Novos modos de organiza-
ção do trabalho

Ao longo dos últimos quinze anos, as
empresas europeias tiveram que rever
de forma radical a sua atitude face à
o rganização do trabalho - «gestão dos
recursos humanos» - como reacção às
profundas mudanças ocorridas no
ambiente empresarial, tanto a nível
mundial como a nível europeu. Esses
desafios foram descritos em inúmeras
publicações, mas, para os recordar,
resumiremos aqui, de forma sucinta,
quatro dos principais factores de
m u d a n ç a :

q em primeiro lugar, a economia
mundial foi testemunha de uma
considerável diminuição dos mercados
para os produtos fabricados em grande
série e de um importante crescimento
na procura de produtos de alta
qualidade e mais personalizados;

q em segundo lugar, a globalização do
comércio internacional ameaça a
competitividade das empresas
e u r o p e i a s ;

q em terceiro lugar, a criação do
Mercado Único Europeu, por um lado,
e a emergência de uma economia de

mercado na Europa oriental, por outro,
obrigaram todas as empresas europeias
a repensar as suas estratégias de
o rganização do trabalho:

q em quarto lugar, os progressos
verificados nas tecnologias da
informação e da comunicação
suscitaram interrogações sobre os
investimentos e a utilização dessas
tecnologias, bem como sobre as
implicações que a introdução daquelas
nas empresas poderá vir a ter na
o rganização do trabalho.

Em resposta a estes novos desafios, as
empresas começaram a adoptar formas
de organização do trabalho (tanto inter-
nas como externas) mais «flexíveis»,
patentes nas novas estratégias de gestão
da mão-de-obra, e conhecidas pela desi-
gnação de «gestão dos recursos
humanos» (Sparrow e Hiltrop, 1994;
Miles e Snow, 1984). Essas teorias da
«gestão dos recursos humanos» impli-
cavam o abandono das estratégias buro-
cráticas centralizadas, relativamente à
produção – em virtude das quais cada
pessoa tem uma função claramente
definida e que correspondia a uma era
de produção apoiada na grande série – e
a adopção de um novo modelo org â n i c o
da mão-de-obra, conferindo aos traba-
lhadores amplas responsabilidades
(tanto verticais como horizontais), em-
bora com exclusão do controlo finan-
ceiro, que tendia a manter-se centraliza-
do. Esta nova fórmula levava a privile-
giar fortemente as práticas de «desen-
volvimento dos recursos humanos»,
como a constituição de equipas, a poli-
valência, a formação baseada no traba-
lho, de modo a promover uma maior
flexibilidade funcional1 (OCDE, 1999,
p. 199).

A tradição humanista centrada no
d e s e n v o l v i m e n t o

Um dos mais influentes modelos de
«gestão dos recursos humanos», que
teve um considerável impacto nas
actividades comerciais e na investi-
gação tanto na Europa como no mundo
inteiro (Hollinshead, 1995), é o modelo
«humanista centrado no desenvolvi-
mento», concebido por Beer et al. (1984
e 1985), na Harvard Business School. A
força deste modelo reside no facto de
procurar harmonizar os objectivos de
eficácia da empresa com os do bem-

1) A medida através da qual as práticas
flexíveis de organização do trabalho
foram introduzidas nas empresas é
discutida num relatório da OCDE
(1999). Conforme é referido neste
relatório, a situação está longe de ser
clara, pois é difícil distinguir as
mudanças empíricas dos «caprichos dos
dirigentes». De acordo com a análise
realizada por Ellström acerca da
investigação internacional neste
domínio, incluindo os estudos da
OCDE, cerca de 25 a 50% das empresas
adoptaram, numa ou noutra medida, um
«sistema transformado de trabalho»
(Ellström, 1999). Há, no entanto, um
elemento que torna difícil calcular o
grau de aplicação dessas práticas: a
ausência de uma clara definição do que
se deve entender por «abordagens
flexíveis da organização do trabalho».
Os autores omitem, por vezes, o
estabelecimento de uma distinção entre
flexibilidade externa, como a sub-
contratação, e a flexibilidade interna,
baseada na delegação de funções de
gestão e em grupos autónomos de
trabalho. Segundo uma das hipóteses
formuladas pelo relatório da OCDE
(1999), essas mudanças representam um
movimento pendular, oscilando entre
filosofias da gestão, baseadas num
«estreito controlo feito pela direcção» e
outras baseadas no «empenhamento dos
trabalhadores». O relatório acrescenta
que se trata de duas filosofias
concorrentes da GRH, uma «instrumen-
tal e utilitarista» e a outra «humanista
centrada no desenvolvimento».
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estar individual e os interesses da
s o c i e d a d e .

É na relação de correlação mútua da
dimensão triangular do modelo de Har-
vard que se introduz a noção de inte-
resses dos actores. Todos os que têm
interesses na empresa intervêm para
influenciar a política da mesma empre-
sa. Tanto podem ser trabalhadores,
sindicatos, a colectividade, o governo,
como grupos, na ocorrência accionistas
e direcção, que controlam tradicional-
mente a empresa.

Do ponto de vista das relações indus-
triais, este modelo representa uma nova
orientação radicalmente diferente: da
perspectiva «taylorista» (instrumental)
de gestão científica baseada num estrei-
to c o n t ro l o dos trabalhadores para uma
perspectiva procurando obter o e m p e -
n h a m e n t o destes num contexto de
comunidade de objectivos. Além disso,
este modelo atribui uma grande
importância a um intensivo «desen-
volvimento dos recursos humanos» ao
criar elevados níveis de competência
dos trabalhadores. Os outros resultados
que se prevê decorram desta filosofia da
«gestão dos recursos humanos», e que
parecem justificar o risco da passagem
de uma abordagem baseada no «contro-
lo» para uma abordagem baseada no
«empenhamento», são os seguintes:

q maior lealdade relativamente à
o rganização à qual se pertence, e maior
auto-estima e sentido de pertença,
relativamente aos indivíduos;

q rendibilidade a nível das
movimentações de efectivos, fracas
taxas de absentismo e custos reduzidos
quer relativamente à sociedade quer
relativamente ao indivíduo;

q melhor consonância entre a direcção
e o pessoal, entre os diferentes grupos
de trabalhadores e entre os trabalha-

dores e as respectivas famílias e a
sociedade no seu conjunto (Beer et
a l . , 1 9 8 4 ) .

Reajustamento de perspectivas: da
«gestão do pessoal» à «gestão dos
recursos humanos»

Uma das principais implicações decor-
rentes da adopção deste modelo de
«gestão dos recursos humanos» con-
siste no facto de as políticas de recursos
humanos estarem integradas em todas
as actividades da empresa, o que é
ilustrado pela circunstância de se con-
fiar a aplicação das políticas «rela-
cionadas com as pessoas» ao nível
superior da gestão. Como se trata de
uma mudança de óptica - que consiste
em adoptar uma perspectiva integrada
em lugar de uma óptica compartimenta-
da da gestão das «questões relacionadas
com as pessoas», colocada sob a
responsabilidade de um «serviço de
pessoal» especializado - pode falar- s e
da passagem da «gestão do pessoal»
para uma perspectiva de «gestão dos
recursos humanos». O abandono deste
modelo de «gestão do pessoal» deve-se
ao facto de este, enquanto função espe-
cializada, não ter sido capaz de fazer
das políticas de recursos humanos um
aspecto estratégico para a empresa. Na
época da «gestão dos recursos
humanos», um quadro superior fazendo
normalmente parte da direcção (director
dos recursos humanos) procura que as
«políticas relacionadas com as pessoas»
sejam integradas de forma sistémica no
conjunto da org a n i z a ç ã o .

O efeito global da adopção desta
estratégia dos recursos humanos con-
siste no facto de se atribuir ao «factor
humano» uma influência primordial na
definição dos parâmetros comerciais,
o rganizacionais e tecnológicos da
empresa. Esta abordagem implica a
participação de todos os trabalhadores
nas medidas de mudança e de desen-
volvimento da empresa e pressupõe a
instauração permanente de elevados
níveis de competência, por meio de ini-
ciativas de aprendizagem formal e não
formal.

Este modelo de «gestão dos recursos
humanos» deu, pois, um forte impulso
às actividades de «desenvolvimento dos
recursos humanos», consideradas como
um dos objectivos essenciais a atingir
por uma política integrada de «gestão

E m p r e s a

I n d i v í d u o S o c i e d a d e

A c t o re s
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dos recursos humanos», em estreita li-
gação com os aspectos do recrutamen-
to, da gestão das carreiras, do desen-
volvimento organizacional, da con-
cepção do trabalho, dos salários e bene-
fícios e das relações de trabalho2 ( S p a r-
row e Hiltrop, 1994; McLagan, 1999).
No que respeita às fronteiras entre
«gestão dos recursos humanos» e
«desenvolvimento dos recursos huma-
nos», na realidade concreta, alguns
autores, entre os quais McLagan, defen-
dem uma maior integração, consideran-
do que a distinção operada entre os dois
conceitos é demasiado ténue (McLa-
gan, ibid.).

DRH e desenvolvimento da
c o m p e t ê n c i a

Em conformidade com a teoria que
acabou de ser exposta, os objectivos do
«desenvolvimento dos recursos
humanos» centram-se no desenvolvi-
mento da «competência» dos trabal-
hadores. No contexto do DRH, a noção
de «desenvolvimento da competência»
coloca a tónica num programa exausti-
vo dirigido a todos os trabalhadores,
quer ocupem funções intermédias e
operacionais quer sejam quadros, ao
contrário de uma abordagem do desen-
volvimento, orientada unicamente para
o reforço das competências dos
quadros.

O termo «competência» refere a
aptidão de alguém para realizar uma
série de acções (ou toda uma acção
complexa) de forma autónoma ou inde-
pendente. A competência dá capaci-
dade para agir como especialista em
diversos contextos sociais, general-
izando os saberes-fazer e transferindo-
os de um contexto para outro ou de uma
situação para outra, quer sejam de
ordem profissional quer de ordem pes-
soal. De acordo com Docherty e Mark-
ing (1997) (ver também Docherty e
Dilschmann, 1992), a «competência»
designa a aptidão de um indivíduo para
efectuar tarefas destinadas a responder
a procuras externas, e baseia-se na per-
cepção deste enquanto ser humano que
interpreta, que age e que resolve prob-
lemas. Esta noção de competência
encontra-se estreitamente ligada ao
conceito de «competências-chave»,
que compreendem conhecimentos
gerais aliados a uma capacidade de

reflexão, de crítica e de acção (Nyh-
man, 1993). A competência atribui ao
indivíduo aptidão para relacionar os
conhecimentos teóricos com os con-
hecimentos práticos adquiridos pela
experiência, aumentando permanente-
mente os «conhecimentos práticos», a
fim de os utilizar em diferentes situa-
ções ao longo da sua vida.

Organizações aprendentes

Esta noção de «competência», inscrita
num contexto/situação e «altamente
transferível», deu origem a teorias e
encorajou «inovações sociais» incidin-
do sobre a integração da aprendizagem
no trabalho e do indivíduo nos planos
de aprendizagem da empresa. Senge
(1990 e 1997), um dos principais pro-
motores da noção de org a n i z a ç ã o
aprendente, que designa uma estrutura
que oferece possibilidades de cresci-
mento tanto profissional como pessoal,
pergunta por que razão não será pos-
sível que os indivíduos atinjam os
objectivos da empresa «num ambiente
de trabalho próximo das coisas que são
realmente importantes na vida deles»
(Senge, 1997; p. 144).

Para Senge, toda a aprendizagem signi-
ficativa visando a acção é social e
colectiva por natureza3. Uma das
condições da aprendizagem é o desen-
volvimento da «consciência de estar
em conexão, a consciência de trabalhar
em conjunto dentro de um sistema e a
compreensão do modo como cada parte
do sistema é afectada por outras partes,
cujo conjunto é maior do que a soma
das partes» (p. 129). Aprender é parti-
lhar conhecimentos, e essa partilha
ocorre quando os indivíduos querem
verdadeiramente ajudar-se mutuamente
a desenvolver novas capacidades de
acção.

Uma organização aprendente pode ser
definida como «uma instituição que
implica a totalidade dos seus membros
no reforço da competência organiza-
cional e individual, através de uma
reflexão permanente acerca da forma
como são orientadas as tarefas estraté-
gicas e quotidianas» (Nyhan, 1999).
Estas duas dimensões, a da eficácia da
organização e a da competência do
indivíduo, são consideradas como fac-
tores interdependentes. A eficácia da
o rganização fornece um impulso à
aprendizagem individual, que, por sua

2) No contexto da GRH, prefere-se a
expressão «relações de trabalho» à
expressão «relações industriais».

3) Prahalad e Hamel (1990) recorrem à
expressão «competência-chave» de
modo semelhante ao de Senge, mas em
sentido diferente do que era utilizado
anteriormente: a «competência colecti-
va» ou a «aprendizagem colectiva» de
uma organização, fazendo, em particu-
lar, referência à aptidão para coordenar
e integrar diferentes competências e
diferentes tecnologias.
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vez, contribui para um aumento da
eficácia da organização. Se este mode-
lo for aplicado numa situação ideal, os
trabalhadores aprendem porque lhes
são entregues tarefas estimulantes e são
apoiados na reflexão permanente acer-
ca dessas tarefas, de forma a daí reti-
rarem ensinamentos. O conteúdo do
trabalho torna-se, assim, o conteúdo de
uma aprendizagem, tornando-se o tra-
balho e a aprendizagem elementos de
uma espiral sem fim, que se repercute
no nível de competência de cada tra-
balhador, na aprendizagem colectiva
dos grupos de trabalho e no conjunto da
organização (Nyham, 1999; Stahl et al.,
1993).

Nível de aplicação

O nível de aplicação destas medidas de
«desenvolvimento dos recursos
humanos» ou de desenvolvimento da
competência não foi ainda alvo de sufi-
cientes investigações, no entanto, con-
forme foi indicado na nota 1, a análise
das recentes competências adquiridas,
efectuada por Ellström, revelou que 25 a
50% das empresas adoptaram-nas, pelo
menos até um certo ponto (Ellström,
1999). No estudo realizado por Cressey e
Kelleher (1999), sob os auspícios do pro-
grama Leonardo da Vinci da Comissão
Europeia, verificou-se que, nas grandes
empresas dos sectores automóvel, das
telecomunicações e da banca, no Reino
Unido, na Alemanha e na Suécia, existe
um elevado grau de consenso entre os
representantes do patronato e dos traba-
lhadores (os «parceiros sociais») relativa-
mente à necessidade de adopção destes
novos modelos de «desenvolvimento dos
recursos humanos». No entanto, uma
reflexão diferente, bastante céptica, aliás,
sobre o impacto destes novos modelos,
refere que o interesse que estes conceitos
despertam nos meios económicos e cien-
tíficos deve-se mais à sua apresentação
atraente feita pelos «gurus da gestão» do
que a sólidos resultados científicos
(OCDE, 1999). Méhaut e Delcourt
(1997, p. 30) afirmam que, nem a nível
europeu nem a nível mundial, se verifica
uma convergência relativamente a um
modelo uniforme de novas formas de tra-
balho e de organizações aprendentes em
substituição do «antigo» modelo de con-
trolo «taylorista». Segundo Poell (1998,
p. 6), em lugar de se ver nas mudanças
ocorridas nas empresas a substituição de
um antigo modelo dominante «tay-
lorista» por um novo modelo dominante,
seria conveniente prestar atenção às
diversas formas segundo as quais são
o rganizados o trabalho e a aprendizagem.

Qualquer avaliação da aplicação dessas
estratégias deve reconhecer que a
adopção de modelos de aprendizagem
implicando uma transformação radical
constitui um processo complexo. Existe,
muitas vezes, uma grande diferença
entre o que as pessoas afirmam fazer (ou
talvez o que queriam fazer) e o que real-
mente fazem. Aprimeira impressão pode
ser enganadora. Importa analisar em pro-
fundidade as empresas para se conhecer
a amplitude das mudanças efectuadas.
Num estudo profundo realizado em onze
empresas europeias que afirmavam ter
introduzido, de forma radical, os princí-

Quadro 2

A «cultura da empresa» em diferentes países

Cultura da empresa «baseada no poder»
Nesta cultura hierárquica, mas orientada para as pessoas, o dirigente é considerado um
«patrão» tutelar que sabe melhor do que os seus subordinados aquilo que é bom para
eles e que, fazendo apelo aos sentimentos mais profundos, lhes indica o modo como
as coisas devem ser feitas. A esta forma de gestão pode chamar-se «gestão subjecti-
va». A maneira de pensar e de aprender neste tipo de cultura tende a ser intuitiva, holís-
tica, lateral e correctiva e, segundo Trompenaar, é típica de Espanha e, em menor grau,
da França e da Bélgica.

Cultura da empresa «baseada na função»
Assenta numa divisão burocrática do trabalho, de acordo com diversas regras e funções
fixadas de antemão. Quando cada papel é assumido em conformidade com o sistema
global, as tarefas são realizadas de modo eficaz. A maneira de pensar e de aprender
nesta cultura, segundo Tropenaar, típica da Alemanha e, em menor grau, da Dinamar-
ca e dos Países Baixos, é lógica, analítica, vertical e racional.

Cultura da empresa «baseada num projecto»
Esta terceira categoria difere das duas anteriores na medida em que é igualitária. Em-
bora o seu carácter impessoal e assente nas tarefas a aproxime do modelo baseado na
função, difere deste na medida em que as tarefas atribuídas aos indivíduos não são
fixadas de antemão. Encontram-se no Reino Unido (e nos Estados Unidos) numerosos
exemplos de empresas deste tipo, cuja maneira de pensar e de aprender, centrada nos
problemas, é prática e interdisciplinar.

Cultura da empresa «baseada na realização»
Esta cultura assenta na noção segundo a qual as organizações têm uma importância
acessória na realização dos indivíduos. As organizações deste tipo, que operam num
ambiente de intenso empenhamento emotivo, segundo Trompenaar, são típicas da Sué-
cia. A maneira de pensar e de aprender nessas organizações é criativa, ad hoc e guia-
da pela inspiração (convém distinguir a retórica da realidade!)

Fonte: Trompenaar, 1993.
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pios da organização aprendente (e, à
primeira vista, tinham-no feito), verifi-
cou-se que, muitas das mudanças, só ti-
nham efeito relativamente à introdução
de novas metodologias de aprendizagem
a nível dos operários (produção) ou a um
certo nível da estrutura de gestão, mas
sem que se observasse qualquer transfor-
mação dos valores, da visão ou da cul-
tura da empresa (Docherty e Nyhan,
1997; Nyhan, 1999; Nyhan, 2000). Só
em cinco das onze empresas estudadas
se verificou uma mudança correspon-
dendo a uma verdadeira transformação,
realizada a partir do interior e baseada
em reflexões inteiramente novas relati-
vamente ao contributo prestado pelos
trabalhadores à empresa. Essa mudança
traduziu-se por alterações radicais a
todos os níveis da empresa, quanto aos
valores, às estruturas e aos processos de
trabalho. Um processo deste tipo só
poderia ocorrer em presença dos
seguintes elementos: uma perspectiva de
futuro por parte da direcção da empresa,
o desenvolvimento de uma «visão parti-
lhada» por parte de cada uma das pes-
soas ligadas à empresa, a disposição para
correr riscos sentida quer pela direcção
quer pelos trabalhadores, o estabeleci-
mento de um programa estratégico a
longo prazo e o empenhamento em
seguir esse programa em todas as suas
etapas práticas, qualquer que seja o
tempo necessário. Para além disso, o
estudo revelou também toda a fragili-
dade da inovação em matéria de recursos
humanos. É fácil deixar fugir as oportu-
nidades de mudança, e os ganhos obti-
dos, muitas vezes à custa de grandes sa-
crifícios em tempo e em dinheiro, podem
v e r-se reduzidos a nada, de um dia para
o outro (Nyhan, 1999, p. 20).

O DRH na Euro p a

As tradições culturais europeias no
desenvolvimento indústrial e no
mundo do trabalho

Do ponto de vista histórico, encontram-
se na Europa, e mais particularmente
no norte da Europa continental e nos
países escandinavos, numerosas e
diferentes versões do que se pode
chamar, de forma bastante vaga, um
modelo de desenvolvimento industrial
e do mundo do trabalho, baseado numa
evolução comum das tradições
nacionais e sectoriais, em problemas
comuns encontrados no decurso da
evolução histórica e em escolhas

comuns efectuadas na via da industria-
lização. As tradições culturais
europeias da indústria e do mundo do
trabalho diferem das dos Estados
Unidos na medida em que aquelas
acentuam muito mais o papel dos tra-
balhadores qualificados do que o dos
quadros (nomeadamente nas pequenas
e médias empresas), reconhecem o
papel dos parceiros sociais nas relações
de emprego, e consideram a eventuali-
dade de intervenções por parte do Go-
verno (Brewster et al., 1993; Guest,
1990; Pieper, 1990).

Na sua obra Capitalism Against Capi -
talism (1993), Albert compara o mode-
lo económico e industrial da Europa
continental, a que chama «modelo
renano», com o modelo «anglo-ameri-
cano». No «modelo renano», a admi-
nistração e os sindicatos «partilham»
vagamente o poder (políticas alemãs de
«co-gestão»), enquanto o Estado
desempenha um papel capital em
domínios como a formação e o ensino
profissionais iniciais e na aplicação de
um dispositivo de protecção para as
pessoas que perdem o emprego. Este
modelo existe há mais de um século na
Alemanha, nos Países Baixos e em
França e, em certos aspectos, nos país-
es escandinavos. O «modelo anglo-
americano», aplicado, sobretudo, nos
Estados Unidos (mas também, em
muitos aspectos, no Reino Unido),
atribui mais poder ao capitalismo de
mercado, sublinhando a subordinação
do Estado às actividades económicas e
comerciais, e dando uma importância
relativamente menor às intervenções
dos poderes públicos. Algumas das
tradições europeias aqui mencionadas
foram contempladas na legislação ou
acordos da União Europeia tais como a
Carta Social (1989), a Directiva sobre o
Comité de Empresa Europeu (1994) e o
Pacto de Confiança para o Emprego na
Europa (1996). Bem entendido, não se
pode negar que a maneira como estes
acordos foram aplicados depende das
tradições e dos quadros legislativos dos
Estados-Membros. Por isso, o «princí-
pio da subsidiariedade» consagrado no
Tratado de Maastricht procura esta-
belecer um equilíbrio entre o papel
«unificador» das políticas desempe-
nhado pela UE e as diversas posições
autónomas dos Estados-Membros4. No
âmbito de uma herança comum
europeia, existem, é certo, diferenças
culturais significativas entre os dife-

4) O artigo 27 do Tratado é um bom
exemplo do modo como isto funciona
na prática, no que se refere à aplicação
da política de formação profissional.



CEDEFOP

34

REVISTA EUROPEIAFORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 26

34

rentes países, e essas diferenças vão
influenciar o entendimento dos aspec-
tos relativos ao trabalho e à aprendiza-
gem e a aplicação das políticas e das
estratégias nessa matéria.

Trompenaar (1993) efectuou um vasto
estudo, a nível mundial, junto de pes-
soas ligadas ao universo empresarial, a
fim de determinar quais os factores da
cultura da empresa que influenciam a
maneira como entendem e concebem a
o rganiz-ação do trabalho. O autor
elaborou uma tipologia quádrupla: cul-
tura da empresa «baseada no poder»,
«baseada na função», «baseada num
projecto» e «baseada na realização». O
quadro 2 sintetiza o modo como esses
quatro tipos são aplicados no contexto
e u r o p e u .

A E u ropa e o DRH humanista cen-
trado no desenvolvimento

Apesar da origem americana do mode-
lo dos recursos humanos de Harvard,
referido acima, pode dizer-se que a sua
perspectiva «humanista centrada no
desenvolvimento» e, em particular, a
sua preocupação em conciliar os objec-
tivos da empresa e as necessidades do
indivíduo e do conjunto da sociedade,
vêm completar as grandes concepções
tradicionais europeias da empresa e do
mundo do trabalho. Aadopção ou, pelo
menos, a aplicação por numerosas
grandes empresas, nos finais dos anos
80 e princípios dos anos 90, do princí-
pio fundamental deste modelo - que
consiste em integrar em todos os aspec-
tos das actividades da empresa uma
«gestão do pessoal» «aberta» e centrada
no desenvolvimento e em actividades
de formação – teve um impacto positi-
vo ao revitalizar práticas que, muitas
vezes, eram aplicadas de forma mais ou
menos autoritária (e taylorista). Esta
perspectiva organizacional, dinâmica e
integrada, opunha-se também ao tipo de
pensamento mais compartimentado e
rígido dos responsáveis pelas institui-
ções de formação e de ensino profis-
sionais. Melhorou, sem dúvida, o
estatuto das funções pessoal e «for-
mação e desenvolvimento» nas empre-
sas, suscitando a criação de novos cur-
sos, neste domínio, nas universidades e
nas escolas de gestão.

Talvez um dos mais notáveis efeitos
provocados por esta passagem para a
«gestão dos recursos humanos» tenha

sido a modernização de países e regiões
periféricos da Europa, que não pos-
suíam uma tradição bem implantada de
desenvolvimento industrial. Foi assim
que num país como a Irlanda, com uma
industrialização tardia e isolado das
tradições progressistas da indústria e do
mundo do trabalho preponderantes na
Europa continental, os investimentos de
empresas multinacionais americanas e
europeias, dotadas de aperfeiçoados e
esclarecidos sistemas de gestão moder-
nizada, e, em grande parte, recorrendo a
abordagens humanistas centradas no
desenvolvimento, não apenas tiveram
repercussões no desenvolvimento
económico do país, mas também ilus-
traram como se devem organizar as
empresas de modo a promoverem as
fórmulas de desenvolvimento e de
aprendizagem centradas nos indivíduos.

Pode também considerar-se que o mo-
delo da «gestão dos recursos humanos»
humanista e centrado no desenvolvi-
mento partilha alguns princípios funda-
mentais de movimentos inovadores de
origem europeia. Um deles é a tradição
dos sistemas «sócio-técnicos». Neste
domínio, os trabalhos pioneiros foram
desenvolvidos no Reino Unido pelo
Tavistock Institut, durante os anos 50, e
aplicados nomeadamente nos países
escandinavos (por exemplo, na Norue-
ga, o «programa de democracia no tra-
balho», dos anos 60) e nos Países
Baixos. O conceito da organização do
trabalho apresentado pela escola
«sócio-técnica», centrado na noção de
«grupos semi-autónomos», sublinhava
as vantagens (em termos de eficiência e
de satisfação dos trabalhadores) do con-
trolo e da organização do trabalho leva-
dos a cabo pelos trabalhadores, bem
como do ambiente tecnológico por eles
criado. Esse conceito acentua a intro-
dução da mais recente tecnologia, mas
feita de modo a mobilizar integralmente
as competências e a motivação dos tra-
balhadores. As vantagens desta tradição
«sócio-técnica» consistem numa maior
produtividade e num superior desem-
penho do trabalho, bem como num
ambiente laboral que permite uma me-
lhor realização sob a forma de um tra-
balho estimulante que, por sua vez,
oferece também oportunidades de for-
mação e de desenvolvimento.

A relação entre a tradição «humanista»
de gestão dos recursos humanos e o
conceito de «ordenamento social da tec-
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nologia e do trabalho», com origem na
tradição alemã, merece um comentário
( R a u n e r, 1988; Heidegger, 1977). De
acordo com este conceito, é essencial
um elevado nível de controlo e de
influência (« G e s t a l t u n g », em alemão)
da mão-de-obra sobre o ambiente de
trabalho para assegurar a produtividade
e criar um ambiente no qual os indiví-
duos aprendam permanentemente. Este
conceito apresenta semelhanças com o
modelo «sócio-técnico», mas difere
dele mais naquilo que deriva da disci-
plina da formação profissional do que
relativamente a uma concepção de sis-
temas que funcionam de cima para
baixo. Também confere um papel acti-
vo aos trabalhadores, que modificam e
desenvolvem permanentemente novos
processos de trabalho. A q u e l e s
adquirem, assim, um «conhecimento
prático especializado», designado por
«conhecimento do processo de traba-
lho», que só pode ser adquirido através
da experiência (a partir de baixo). No
que respeita à tecnologia, isto significa
que o saber-fazer e a competência que
os trabalhadores possuem devem supe-
rar o «saber-fazer informático» integra-
do na tecnologia. Este conceito baseia-
se na noção de que o elemento essencial
dos sistemas de produção eficazes é a
competência técnica ou o «conheci-
mento do processo de trabalho» do indi-
víduo e não a tecnologia. De acordo
com o conceito próximo de «tecnologia
antropocêntrica» (ou «tecnologia cen-
trada no indivíduo»), «as tecnologias só
atingem a mais elevada produtividade
quando permitem o desenvolvimento
de capacidades e de aptidões humanas»
( Wobbe, 1990, 1990, p. 11 ) .

O relevo assim atribuído ao papel
essencial do trabalhador qualificado
(profissão intermédia ou de tipo arte-
sanal), investido de um elevado grau de
autonomia, de autoridade e de respon-
sabilidade, pode considerar-se como
um dos sinais distintivos das mais
desenvolvidas políticas europeias de
recursos humanos. O trabalhador quali-
ficado desempenha, deste modo, um
papel bem claro de protagonista no seio
da empresa, o que se reflecte nas remu-
nerações. Este papel é reforçado por
uma identidade que tem origem na
pertença a um grupo profissional e pela
inserção na sociedade em geral, aquilo
a que se chamou a «cidadania indus-
trial». Ao referir o contexto alemão,
Hendry (1991) comenta que afirmar

que o principal trunfo da A l e m a n h a
reside na sua população nada tem de
l u g a r-comum. Embora o conceito
alemão difira de um modelo humanista
nascido nos Estados Unidos, ambos
estão de acordo em reconhecer a neces-
sidade de uma mão-de-obra profunda-
mente motivada, flexível e bem forma-
da. Em relação às empresas alemãs, a
GRH não pode, pois, considera-se
como um conceito novo ou estranho.

Uma estratégia rival dos
recursos humanos: o mode-
lo instrumental e utili-
t a r i s t a

Um estudo recente acerca das tendên-
cias do «desenvolvimento dos recursos
humanos», efectuado em sete países
europeus (Ter Horst et al., 1999),
chegou à conclusão que, face à globa-
lização, parece haver uma tendência
para a convergência das políticas de
recursos humanos na Europa, nos Esta-
dos Unidos e no Japão. De acordo com
este estudo, os aspectos comuns destas
políticas de recursos humanos nas
grandes empresas dos três principais
blocos comerciais manifestam-se de
forma mais evidente do que as dife-
renças. A base em que se fundamenta
esta conclusão é a de que a globalização
do comércio obriga todas as empresas
que querem ser competitivas no merca-
do mundial a adoptarem políticas de
recursos humanos que tenham como
prioridade a satisfação dos seus objec-
tivos imediatos em matéria de desem-
penho empresarial. Este relevo atribuí-
do aos objectivos de desempenho a
mais ou menos curto prazo dá origem a
uma perspectiva contingente e situa-
cional dos recursos humanos que corres-
ponde à cultura da empresa «baseada
num projecto», referida acima, tal como
é definida por Tr o m p e n a a r.

De acordo com este modelo, numerosas
empresas consideram-se, hoje em dia,
mais como «redes sob a dependência do
mercado», do que organizações. Ta i s
redes redefinem permanentemente as
respectivas estruturas, proporcionando,
num ambiente dinâmico de mercado,
possibilidades de trabalho baseado em
projectos. Vivemos na época do traba-
lhador contingente, na qual os empre-
gos são substituídos por «projectos».
No Reino Unido, Brown e Keep (1999)
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defendem que o «taylorismo» e o «neo-
taylorismo» continuam a proporcionar
um modelo convincente de vantagem
concorrencial, nomeadamente no sector
dos serviços. Num amplo estudo dedi-
cado às empresas industriais britânicas,
Ackroyd e Procter (1998, p. 171, cita-
dos em Brown e Keep, 1999) concluem
que a rendibilidade não é assegurada
pela «aquisição de um ‘núcleo’de mão-
de-obra altamente qualificada, mas por
uma combinação de mão-de-obra relati-
vamente pouco qualificada e de vontade
de recorrer a fontes externas de pro-
d u ç ã o » .

Em França, no próprio dia em que o
fabricante de pneus Michelin anuncia-
va, para o primeiro semestre de 1999,
um lucro líquido de 292 milhões de
euros, ou seja, 17% mais do que no ano
a n t e r i o r, a empresa anunciava também
que ia proceder, na Europa, a uma
redução de efectivos na ordem dos 7500
empregos. A Bolsa de Paris acolheu
euforicamente esta notícia. O novo
director financeiro justificou a operação
de redução dos custos dizendo que os
principais rivais do grupo tinham anun-
ciado a firme intenção de se
implantarem na Europa, e que, desta
forma, queriam agir por antecipação
(International Herald Tr i b u n e, 11-12 de
Setembro de 1999, p. 11). O artigo
prosseguia indicando que, embora esta
«empresa familiar seja tradicional-
mente considerada paternalista para
com os trabalhadores e insensível em
relação aos accionistas, três meses
depois da sua entrada em funções, o
novo presidente, Édouard Michelin, de
36 anos, parece desejoso por cortar com
o estilo antiquado de gestão do pai,
François, e por introduzir as práticas
comerciais que aprendeu nos Estados
U n i d o s » .

Este é um exemplo do reforço do
«poder dos accionistas» nas empresas
europeias, que, de acordo com um arti-
go saído em The Economist ( 2 0 0 0 ) ,
promete reavivar o capitalismo
europeu. Os críticos alemães à contro-
versa OPA da empresa Mannesmann
pela Vodafone, no início de 2000, con-
sideram que esta operação é o primeiro
golpe severo infligido ao modelo bem
estabelecido do capitalismo renano,
baseado num consenso e nas estreitas
relações entre os bancos, a economia,
os empresários, os sindicatos e o gover-
no. O referido artigo revela depois que

esta tendência para o poder dos
accionistas é fruto de uma nova geração
de dirigentes convencidos de que «as
empresas pertencem aos accionistas e
não aos patrões ou à ‘sociedade’». Se
exceptuarmos a Alemanha, que é uma
fortaleza da clássica economia social de
mercado europeia, verifica-se que a
Europa inteira assistiu, nestes últimos
anos, a uma explosão de fusões na
sequência das pressões dos accionistas.
Em 1999, o valor das fusões e das
aquisições, na Europa, elevou-se a 1200
biliões de dólares, ou seja, registou-se
um aumento de 50% em relação a 1998
e de 700% em relação a 1994 (fonte
citada em The Economist, 2000 –
Thompson, Financial Securities Data).

De acordo com esta tendência, as políti-
cas de «gestão dos recursos humanos»
deixam-se essencialmente guiar pelo
contexto situacional do ambiente exte-
rior do mercado. Isto implica que as
políticas de recursos humanos se
a d a p t e m para que coincidam com a
estratégia da empresa. As empresas pro-
cedem a um «armazenamento» e a um
«desarmazenamento» de competências
em função das exigências do mercado.
Conclusão lógica, os recursos humanos
são um factor contingente e instrumen-
tal, sem qualquer valor intrínseco5. Por
esse motivo, o «desenvolvimento dos
recursos humanos», enquanto activi-
dade distinta, pode ou não ser um ele-
mento da política de «gestão dos recur-
sos humanos», mas, de acordo com o
princípio de «flexibilidade externa», as
reservas de recursos humanos podem
ser renovadas mais eficazmente por
meio de um processo de recrutamento a
curto prazo «baseado num projecto», de
subcontratação de produtos e serviços,
de redução de efectivos, etc. O conceito
de «engenharia dos processos comer-
ciais» (Hammer e Champy, 1993), que
implica que se faça, de um dia para o
outro, a reconfiguração da org a n i z a ç ã o ,
e mesmo do conjunto da rede dos
abastecimentos e das vendas, sob o
signo da redução dos custos e da
diminuição dos efectivos, proporciona
um meio para pôr em prática essa forma
de «gestão dos recursos humanos» que
pode designar-se por abordagem
«instrumental e utilitarista».

Este conceito refere-se a um modelo
«duro» de desenvolvimento dos recur-
sos humanos derivado do pensamento
taylorista e neo-taylorista/neo-liberal,

5) O «Director dos Recursos Humanos»
de uma grande empresa internacional,
ao sacrificar uma boa parte da sua força
de trabalho durante uma operação de
reestruturação, qualificava em tom de
gracejo a sua função chamando a si
próprio «Director das relíquias
humanas»!
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que contrasta com o modelo «flexível»,
isto é, o modelo «humanista centrado no
desenvolvimento», que procura conci-
liar as necessidades da empresa com o
desenvolvimento individual em termos
de carreira e com os efeitos societais
mais amplos. O «modelo duro» baseia-
se na «flexibilidade externa» (ou «flexi-
bilidade numérica») do mercado externo
do trabalho (a abordagem clássica do
h i re and fire no mercado livre, ou seja, a
possibilidade de se efectuarem à vontade
recrutamentos e despedimentos), por
oposição à «flexibilidade interna» (ou
«flexibilidade funcional») do pessoal da
empresa, que é cultivada por meio do
desenvolvimento permanente da com-
petência dos indivíduos e da sua aptidão
para a mudança. A diferença entre estas
duas estratégias é que uma supõe uma
perspectiva de «elementos (indivíduos)
redundantes», na qual os indivíduos são
constantemente substituídos em função
das tarefas a efectuar. A outra implica
uma visão de «funções redundantes»
( M o rgan, 1986, p. 98-100), a pretexto da
qual, mesmo no caso de as tarefas
poderem mudar, a empresa considera que
é do seu interesse a longo prazo manter
junto dela os indivíduos suficientemente
bem formados (ou com novas for-
mações) para o cumprimento das novas
tarefas. A predominância das políticas
neo-liberais no mundo reforça esta pers-
pectiva de «elementos redundantes» e
provoca graves danos no modelo de
política de recursos humanos «huma-
nista, centrado no desenvolvimento».

Numa obra mais antiga, Handy (1989)
afirmava que a implantação de um mer-
cado de trabalho flexível com as suas
empresas flexíveis (que ele também
designava pela expressão s h a m ro c k
c o m p a n i e s) libertaria os indivíduos
(com as respectivas carteiras de com-
petências) das fórmulas rígidas de
emprego e fornecer-lhes-ia possibili-
dades de escolha e de realização pes-
soal; no entanto, mais tarde mudou de
opinião, assinalando que se uma situa-
ção destas poderia servir os interesses
dos profissionais muito qualificados –
os «analista simbólicos», que represen-
tam apenas uma pequena percentagem
da população activa - , não reforçaria a
qualidade da vida profissional em
relação ao trabalhador médio (Handy,
1 9 9 4 ) .

Para Senett, «atacando a burocracia
rígida e acentuando o risco, a flexibili-

dade daria, provavelmente, aos indiví-
duos mais liberdade para org a n i z a r e m
as respectivas vidas. De facto, a nova
ordem, mais do que abolir simples-
mente as regras do passado, instaura
novos controlos – mas estes também
são difíceis de compreender» e repre-
sentam «um sistema indecifrável de
poder» (Senett, 1998, p. 10). Ao estudar
a questão da «organização da GRH,
retórica ou realidade?», Sisson (1994, p.
15) confronta o conteúdo «retórico» de
certos slogans de GRH com a sua cor-
respondência na «realidade»: a f l e x i b i -
l i d a d e » significa, muitas vezes, que « a
d i recção pode fazer o que quiser», a
« p rodução magra» pode dar origem a
uma « p rodução magra» e o « t r a b a l h o
em equipa» pode significar « re d u ç ã o
da margem de manobra individual».

Adler e Cole (1993) procuram reduzir a
polarização de organização do trabalho
entre o tipo «humanista» e o tipo
« i n s t r u m e n t a l »6. O resultado é aquilo a
que estes autores designam por «tay-
lorismo democrático», que constitui
uma tentativa para aplicar, de modo
integrado e pragmático, alguns dos
princípios em que se fundamenta a
noção de grupo de trabalho semi-
autónomo e uma versão humanizada
dos princípios tayloristas ou neo-tay-
loristas. Quanto à forma como org a n i-
zam o respectivo trabalho, os traba-
lhadores têm, assim, uma certa marg e m
de manobra que difere da abordagem
taylorista clássica (fruto de uma
reflexão científica) do «melhor méto-
do». Adler e Cole adoptaram, por isso,
a expressão «taylorismo democrático»
para qualificar a versão «atenuada» do
taylorismo. O «taylorismo democráti-
co» procura associar as características
de uma burocracia eficaz, conforme aos
princípios neo-tayloristas, com um
ambiente autenticamente humanizante
(caracterizado por boas condições de
trabalho e boas possibilidades de for-
mação). Os autores imaginam um sis-
tema de formação que «dá a possibili-
dade» em vez de «obrigar». Defendem
que falar de um conceito de posto de
trabalho caracterizado por grupos de
trabalho autónomos é como contar
românticas histórias da carochinha,
considerando que a «produção magra e
humanizada » da fábrica NUMMI –
empresa comum da Toyota e da Gene-
ral Motors, nos Estados Unidos – cons-
titui um modelo susceptível de ser apli-
cado na prática. Para estes autores, a

6) Trata-se, por assim dizer, da
transposição para a organização do
trabalho do conceito político e societal
da «terceira via» de Giddens face às
duas filosofias políticas dominantes:
democracia social (enraizada na regu-
lação keynesiana da procura, da
intervenção governamental, do Estado
providência e do igualitarismo) e neo-
liberalismo/fundamentalismo do merca-
do (Giddens, 1998).
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fábrica NUMMI representa um equi-
líbrio inteligente entre as exigências de
eficácia e de satisfação no trabalho,
dando origem a um ambiente de traba-
lho «humanizado». Este ambiente está
bem organizado, erg o n o m i c a m e n t e
bem concebido e apresenta bons
mecanismos de apoio aos traba-
lhadores. Combina as características
dos sistemas de «produção magra» com
as características dos sistemas fordianos
clássicos, em que os trabalhadores
assumem a responsabilidade da garan-
tia de qualidade e da manutenção da
rotina (Cressey e Kelleher, 1999; Ells-
tröm, 1999).

Futura orientação do DRH
na Euro p a

Como conclusão, este artigo coloca a
questão da forma que assumirão futu-
ramente as políticas de «desenvolvi-
mento dos recursos humanos» no con-
texto europeu. Discutindo o desafio da
globalização que a Europa enfrenta,
Lundvall e Borrás (1997) defendem,
no relatório intitulado The Globalising
Learning Economy: Implications for
Innovation Policy7, a existência de
amplas inovações sociais, acentuando
a construção de quadros societais cen-
trados sobre novas formas de cooper-
ação entre organizações e de alianças
entre empresas e produtores de con-
hecimento. Estes autores falam da
necessidade de construção de «econo-
mias auto-formativas» que reforcem a
aptidão dos indivíduos, das empresas,
das regiões e dos países para a apren-
dizagem ao longo da vida. Lundvall
chegou mesmo a desenvolver ainda
mais esta teoria, em 1999, durante uma
conferência europeia sobre a investi-
gação sócio-económica8, tendo falado
da criação de uma «economia auto-
formativa socialmente sustentável». A
ideia de uma «economia aprendente
socialmente sustentável» chama a
atenção para o facto de as políticas
económicas não puderem ficar disso-
ciadas das políticas sociais. Efectiva-
mente, os valores sociais como a con-
fiança e a cooperação (a que se deu o
nome de «capital social») e as políticas
sociais que contribuem para a justiça
social e proporcionam a todos possi-
bilidades de aprendizagem ao longo da
vida são premissas de um desenvolvi-
mento económico civilizado. O mode-

lo de Lundvall e Borrás parece estar na
linha de pensamento das implicações
gerais de uma teoria anterior dos «sis-
temas sócio-económicos», que pre-
tendia criar instituições fortes capazes
de dominar os ambientes sociais turbu-
lentos. De acordo com Emery e Tr i s t
(1965), isto significa que org a n i z a ç õ e s
interligadas devem contribuir para a
criação de sistemas de valores comuns
que se revistam de significado para
todos os interessados e sejam suscep-
tíveis de orientar a sua acção.

Para Lundvall e Borrás, a solução neo-
liberal e a solução neo-proteccionista
devem apagar-se face a um novo «novo
pacto», centrado, sobretudo, na capaci-
dade de aprendizagem dos que apren-
dem - indivíduos ou regiões mais
frágeis (Lundvall e Borrás (1997, p.
38). Nesta perspectiva, a dimensão ter-
ritorial regional torna-se importante,
porque «[...] território e proximidade
desempenham um papel central na
génese de saberes tácitos e na capaci-
dade de tirar partido deles. Cada vez
mais a região se torna o nível onde a
inovação se produz através de redes
regionais inovadoras, grupos locais e o
enriquecimento recíproco entre institui-
ções de investigação» (ibid., p. 39). O
conceito da «região auto-formativa» é
apresentado como um modelo que
procura mobilizar todos os protago-
nistas de uma dada região com vista a
construir políticas globais de inovação
centradas nos objectivos de um desen-
volvimento económico e social integra-
do (Nyhan et al., 2000).

Amensagem central de Lundvall e Bor-
rás é fundamental para o debate acerca
da orientação futura das políticas de
DRH no seio das empresas, pois estas
não conseguem sobreviver se não reti-
rarem ensinamentos do ambiente em
que estão inseridas e se não lhe derem
algum contributo. Ora, para isso é
necessária a inovação a nível da empre-
sa. Para Coriat (1995), a inovação org a-
nizacional é o elo que falta na competi-
tividade europeia. Este autor lança o
desafio para novos modelos org a n i z a-
cionais no quadro de um processo de
investigação orientado paralelamente à
experimentação feita nas empresas.
Esta fórmula implica uma investigação
integrada na prática, que conduzirá a
conhecimentos práticos destinados a
uma nova geração de dirigentes e de
quadros das empresas.

7) Nesta publicação, que constitui uma
análise e uma síntese dos resultados de
sete grandes projectos europeus de
investigação sócio-económica abran-
gendo numerosas disciplinas e benefi-
ciando do apoio do Quarto Programa-
Quadro de Investigação Sócio-Eco-
nómica com finalidades próprias, Lun-
dvall e Borras procuraram fornecer aos
responsáveis uma visão de conjunto das
implicações destes estudos sobre as
políticas da inovação e determinar o
caminho a seguir em posteriores inves-
tigações.

8) Esta conferência, organizada pela
Comissão Europeia, realizou-se em
Bruxelas, de 28 a 30 de Abril de 1999.
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Voltando à questão do modelo «huma-
nista» por oposição ao modelo«instru-
mental», o imperativo de um DRH mais
centrado na finalidade da empresa foi
defendido por um europeu, Harrison
(1999), numa comunicação apresentada
durante a sessão inaugural da Conferên-
cia da Academia do Desenvolvimento
dos Recursos Humanos, em Wa s h i n g-
ton, em 1999. Na mesma ocasião,
McLagan (1999) apresentou também
uma comunicação na qual criticou a
«visão mecanicista mais autoritária do
mundo», segundo a qual os indivíduos
são considerados como «recursos, no
sentido em que são optimizados e até
explorados», tendo sublinhado a «dico-
tomia entre esta óptica utilitarista
baseada no comportamentalismo e a
óptica generativa baseada na filosofia
humanista», e tendo então perg u n t a d o
se o especialista em recursos humanos
se deveria tornar um técnico de desem-
penho e um consultor de sistemas ou
c o n c e n t r a r-se na tarefa de dar largas às
capacidades dos indivíduos, de modo a
que eles possam trabalhar autonoma-
mente (McLagan, 1999, p. 17).

Como resposta a esta perg u n t a ,
podemos dizer que, para os profissio-
nais do «desenvolvimento dos recursos
humanos», isto significaria o abandono
da missão que lhes foi confiada se
viessem a tornar suas ou simplesmente

a aceitar as orientações daqueles que
aderem à óptica utilitarista dos recursos
humanos, que é inspirada em perspecti-
vas e valores estranhos à óptica do
«desenvolvimento dos recursos
humanos». Uma vez ultrapassadas, na
sua maioria, as deficiências e a ausência
de competitividade que se manifes-
taram nas empresas europeias durante
os anos 80 e 90, face, nomeadamente, à
capacidade de inovação e à produtivi-
dade superiores dos Japoneses, o
desafio agora lançado consiste, sem
dúvida, em conceber soluções inovado-
ras que ultrapassem a situação actual e
sejam susceptíveis de contribuir para a
criação de uma «economia aprendente
socialmente sustentável».

Provavelmente, a comunidade de inves-
tigadores e de técnicos do DRH deveria,
ao elaborar um futuro modelo, ter pre-
sente a seguinte reflexão do «guru da
gestão», Charles Handy (1991, p. 1):
«Ao procurarmos alcançar esses objec-
tivos ( c rescimento económico e eficá -
c i a ), arriscamo-nos a esquecer que
somos nós, homens e mulheres, consi-
derados individualmente, que temos
que ser a medida de todas as coisas e
não o contrário, servirmos para medir
outra coisa. É fácil perdermo-nos na efi-
ciência e convencermo-nos de que essa
eficiência é um fim em si mesmo e não
um meio para atingirmos outros fins».
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