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Paulo Moreado Admin delegado da Capgemini Portugal

Faz falta Filosofia
na Gestão RH
A Gestão dos Recursos Humanos pode aprender muito com a Filosofia nomeadamente ao
nível da linguagem e da lógica Esta ideia é avançada em entrevista à Pessoal por Paulo Mor
gado administrador delegado da Capgemini Portugal e um grande defensor de uma cultura
de realidade bom senso e competência nas organizações portuguesas que na sua opinião
muito tem faltado
Duarte Albuquerque Carreira

UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DA ECONOMIA NA
TAS DUAS FALHAS

fica ao nível dos processos de fazer os bens
e serviços ou atividades de back office que
as empresas desenvolvam A produtividade
para além de se criar com uma boa forma
ção e educação das pessoas só se verifica

As duas estão relacionadas com a mesma carência que o país tem Por

nos ambientes concorrenciais

CIONAL É A FALTA DE COMPETITIVIDADE HÁ FALTA

DE INOVAÇÃO POR UM LADO E DE PRODUTIVIDA
DE POR OUTRO COMO É QUE SE ULTRAPASSAM ES

tugal não está habituado a atuar totalmente numa economia de merca
do sobretudo na parte do mercado de trabalho Só conseguimos inovar

quando estamos em ambiente de concorrência quando somos puxados
pela nossa concorrência a fazer melhor Por exemplo as multinacionais

A EMPRESA QUE LIDERA É CONHECIDA
PELO SEU LADO INOVADOR QUAL É ATU
ALMENTE A ESTRATÉGIA DA CAPGEMINI

que estão instaladas em Portugal têm de estar constantemente a inovar

PORTUGAL

para ganharem vantagens competitivas face às empresas nacionais A
inovação no nosso país está muito associada ao trabalho cientifico feito

A Capgemini sempre teve um posicionamen
to muito independente no mercado portu
guês que fez com que nós não tivéssemos
nada garantido à partida Não somos uma
empresa que tenha dívida e ao não termos
dívida os bancos não nos contratam para
nos ajudar a pagar o que lhes devemos mas

pelas universidades que apesar de ser muito importante não substitui
o pragmatismo que é a inovação em ação a inovação das organizações
MAS SE ESSE TRABALHO CIENTÍFICO CHEGASSE ÀS EMPRESAS SE
RIA BOM

Sim e chega Nós temos muito contacto com as universidades e temos
algumas de qualidade que nos fornecem pessoas de qualidade O que
quero dizer é que privilegiámos nos últimos anos o desenvolvimento de
setores que não estão tão expostos a competi
tividade externa os chamados setores de bens

não transacionáveis É a exposição à competi
tividade externa que faz evoluir o país

pela competência

e isto é muito importante

para quem atua no setor financeiro Sempre
fomos muito independentes na forma como
expusemos as nossas ideias incluindo na Ad
ministração Pública e não fazemos projetos
para agradar a quem os contrata se temos de
dizer uma ideia que é diferente da que o nos
so cliente tem discutimo la e não nos limita

PRODUTIVIDADE

A produtividade está ligada a isso Ou seja
sempre que há inovação ela também se veri

mos a embrulhar a coisa como ele quer Isso
criar nos sobretudo num país como o nosso
algumas dificuldades de atuação no merca
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do português que mui

seu

tas vezes se move mais

as suas atividades acessórias Cada vez mais

pela parte relacional do
que pela competência
E depois também não

impondo aos privados que quisessem parti
cipar nessas atividades uma redução muito

somos

uma

empresa

com um princing mui
to baixo

REFERIU QUE UM DOS PROBLEMAS DA NOSSA ECONOMIA É A FAL
TA DE UM AMBIENTE CONCORRENCIAL ACHA QUE ISSO SE DEVE

métier

Economia

O Estado deveria externalizar

significativa de preço por um lado e uma
absorção sem cortar qualquer direito das
pessoas que trabalham neste momento na
Administração Pública por outro Isto seria

uma boa forma de conseguirmos reduzir o
peso do Estado subcontratando estas fun
ções que considero mais inócuas

AO DESMESURADO CRESCIMENTO DO ESTADO

Existe uma dependência das empresas face ao Estado dependência que
também existe face à banca Face ao Estado porque é um comprador
e face à banca porque é financiadora O peso do Estado é excessivo e
prejudicial na medida em que não cria o tal ambiente competitivo que
deveria existir As normas de contratação pública são baseadas sobre
tudo em aspetos processuais o que faz com que nem sempre sejam
contratados os melhores

UMA MÁ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E UMA CLASSE POLÍTICA ME

NOS BOA PODERÃO CONDUZIR A UMA DESCONFIANÇA DOS CIDA

DÃOS PARA COM AS INSTITUIÇÕES

Não sei se Portugal cumpre em toda a sua extensão ter uma má Ad
ministração Pública e maus políticos Não estou de acordo No entanto

acho que a Administração Pública ainda não conseguiu fazer a diferen
ça entre o que são as suas atividades core e as de suporte Atividades
de suporte como processamentos de salários contabilidades partes ad
ministrativas de compras tecnologias da informação Tudo coisas que
o Estado não faz melhor do que os privados e que não fazem parte do

NOTA

DINAMISMO

NA

NOSSA

CLASSE

EMPRESARIAL E NA SOCIEDADE CIVIL

Noto um dinamismo relativo ou seja po
díamos ser mais empreendedores do que
somos Como o Estado ainda tem uma mão

muito prevalecente na economia muitas
vezes aquilo que vejo são negócios de em
presas dentro de circuito fechado Um jovem
que se queira lançar numa atividade nova se
não entrar nesse circuito fechado acaba por
ter à partida algumas desvantagens que não
deveria ter se a economia fosse mais aberta
e concorrencial

HAVERÁ TAMBÉM ALGUM MEDO DE AR
RISCAR

Acho que sim O medo do risco será tanto
superior quando do outro lado da balança as
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pessoas ainda tiverem como opção um em
prego para a vida Se a nossa legislação do
trabalho fosse mais aberta do que é o fosso
existente entre eu criar uma coisa onde po
nho capital versus ter um emprego para a
vida seria menor porque do outro lado tam
bém tinha o risco de não ter um emprego
para a vida

Economia

S/Cor

demos obter felicidade
através do consumismo

e daquilo que foi uma
indústria criada através
desse consumismo

MAS AÍ TEMOS UM PROBLEMA DE GESTÃO DE EXPECTATIVAS

E o que é que podemos fazer É o retroceder da ilusão que o acesso ao
crédito fácil criou Não estamos a partir do ponto zero Primeiro habi

PORTUGAL ESTÁ A ATRAVESSAR UMA
CRISE ECONÓMICA E SOCIAL CONCORDA

tuámos as pessoas a uma falsa facilidade Aquilo que estamos agora a
fazer é a regredir na facilidade mas não acho que estejamos num ponto

COM A IDEIA QUE A ESTAS AINDA SE AS

afastado da realidade

o que é saudável

SOCIA UMA CRISE DE VALORES

A

crise económica

deve

ser

relativizada

Portugal a partir de meados dos anos 80
teve acesso a fundos da União Europeia e
a crédito barato que permitiram às pessoas
ganhar uma qualidade de vida superior ao
tempo que seria necessário esperar através
do trabalho para ter essa qualidade de vida
Portanto é tudo relativo A pergunta que de
vemos fazer é se não fosse esse acesso a fun

dos da UE e a crédito barato teríamos criado

todos os empregos que criámos
EXISTE UMA FALSA RIQUEZA E SEM SUS

TENTAÇÃO
No fundo é a conclusão que se tira do ca

pitalismo selvagem E o capitalismo só foi
selvagem porque o deixaram ser Defendo
a economia de mercado o mercado é algo
indiscutível enquanto impulsionador do de
senvolvimento da humanidade o mercado
é incontornável Mas deve se deixar funcio

nar esse mercado naquilo que diz respeito à
iniciativa empresarial e proteger aqueles que

precisam no que diz respeito à parte social
Não defendo o liberalismo a não ser naquilo
que é a componente empresarial as empre
sas devem valer por aquilo que são realmen
te e não estar na tal roda de circuito fecha

do Aquilo que falta resolver em Portugal é
a criação de maior liberalismo do ponto de
vista empresarial por forma a gerar verda
deira riqueza

NÃO CHEGOU A RESPONDER À QUESTÃO
DA CRISE DE VALORES

Antes da crise económica tivemos uma ten

dência para o consumismo para tentar ga
nhar felicidade através de bens que consu
míamos E perdemos muitas vezes o sentido

daquilo que são outro tipo de valores de
signadamente os culturais e os que passam
por não ter de gastar dinheiro para ter feli
cidade Agora temos de fazer marcha atrás e
pôr outra vez nos pratos da balança se po

TRADICIONALMENTE AS QUESTÕES FILOSÓFICAS ESTÃO AFASTA
DAS DO MUNDO DA GESTÃO NOMEADAMENTE DA GRH ACHA

QUE FAZ FALTA FILOSOFIA À GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
A Filosofia parece uma coisa uma etérea para quem não a conhece
A Filosofia designadamente nas suas componentes mais lógicas e de
linguagem oferece nos excelentes ensinamentos que podem ser uti
lizados nas empresas Vou lhe dar um exemplo a linguagem que se
utiliza dentro de uma organização Nós dentro da Capgemini abolimos
certas expressões Quando perguntamos se uma determinada reunião
com um potencial cliente já está marcada abolimos a resposta está em
marcação estar em marcação não é um estado ou está marcada ou não
está Está em marcação é um conceito que muita gente utiliza para
evitar dizer que não está marcada E a forma de abolir esta expressão é
muito simples quem disser que está em marcação é como não tivesse
dito nada e voltamos a perguntar Deste modo estamos a forçar a orga
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nização a conviver com a realidade porque
é daí que deriva o bom senso
PODE DAR NOS MAIS UM EXEMPLO

Há outros Muitas vezes esquecemo nos que
algumas coisas que dizemos não são decla
rações de ciência são declarações factuais

Muitas vezes as pessoas falam e não estão a
expressar factos estão a expressar outro tipo
de coisas O Wittgenstein um filósofo muito

conhecido falava nos jogos de linguagem o
sentido das coisas que dizemos tem de ser
interpretado dentro do jogo que se está a jo
gar numa determinada altura Por exemplo
ao emitir uma carta de recomendação es

tou
se embora
a fazer oeventualmente
jogo da simpatia
prestou
a pessoa
um bom
vai
serviço à empresa e eu escrevo uma carta de

recomendação dizendo que essa pessoa teve
uma boa performance dava se bem com os
colegas etc Mas não me posso esquecer que
estava a jogar o jogo da simpatia que tem
outras componentes como o exagero Quem

recebe uma carta de recomendação se quiser
aproximá la de uma declaração factual de ci
ência daquilo que a pessoa realmente vale

tem de retirar essa parte habitual de exagero
que há no jogo da simpatia Por outro lado

jar coisas que ofendam e não declarações de
realidade

quem entrega a carta de recomendação tam

bém tem de perceber qual o jogo que está

EM CONCLUSÃO PODEMOS DIZER QUE OS

a jogar e que do outro lado não vai ser in

GESTORES DE RECURSOS HUMANOS PRE

terpretado como se estivesse a entregar uma
declaração de ciência A própria utilização de
uma recomendação pode ser a manifestação
de alguma incerteza nas suas capacidades
Portanto tem de perceber que quando está a

CISAM DE UMAS LIÇÕES DE FILOSOFIA

pedir essa recomendação está a dizer ao seu

Acho que sim Um gestor RH que costu
mamos valorizar é aquele que consegue
interiorizar quais são os
trade offs da
empresa Uma empresa é feita de compro
missos entre aqueles que são os seus três

futuro empregador que não tem a certeza
das suas capacidades porque precisou de um
recurso à autoridade para as atestar

principais
stakeholders
trabalhadores
clientes e acionistas Os gestores RH não

UM EFEITO PERNICIOSO NAQUILO QUE

deles dos trabalhadores Têm de conseguir
incluir os trabalhadores nestes trade offs que se geram entre estes
três stakeholders principais

À PARTIDA PARECE POSITIVO

podem assumir apenas a proteção de um

Exatamente E quem recebe a carta de re

comendação para a aproximar de uma de
claração de ciência deve investigar mais
designadamente junto do emissor da reco

mendação perguntar lhe as razões que estão
na base dos elogios E aí começamos a per
ceber que quem emite estava a jogar o jogo
da simpatia e quem entrega o jogo da incer
teza Muito interessante esta filtragem para

a qual a Filosofia nos chama a atenção Às
vezes ouvimos pessoas chateadas connosco

a dizerem tu és isto és aquilo elas não es
tão a proferir declarações de ciência querem
ofender e como querem ofender vão arran

TEMOS ATUALMENTE UMA GERAÇÃO MAIS NOVA ALTAMENTE

QUALIFICADA PORÉM PARA A MAIORIA DOS JOVENS PORTUGUE
SES A MELHOR SOLUÇÃO PARECE SER A EMIGRAÇÃO COMO É
QUE EXPLICA ESTE CONTRASSENSO ABSOLUTO

Há dois tipos de justificação que me ocorrem A seguir ao 25 de Abril
parece que houve uma distribuição de cargos e havia cargos a mais

e pessoas a menos O que se verificou foi que algumas pessoas com
escassez de competência para ocupar os cargos ascenderam E depois
havia de trancar isso ou seja criar uma lei que conferisse à pessoa uma
propriedade sobre aquele cargo E isso deu mau resultado lemos uma
lei laborai que protege excessivamente
MAS TÊM SIDO FEITAS BASTANTES REFORMAS AO NÍVEL LABORAI
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NO SENTIDO DA SUA FLEXIBILIZAÇÃO
As reformas que têm sido feitas são todas para permitir a empresas que
estão a agonizar livrarem se de um conjunto de trabalhadores através
do despedimento coletivo E as empresas que não estão a agonizar e
precisam de ter flexibilidade para suportar ciclos mais negativos

Economia
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A magia do riso
O cómico normalmente anda associado aos mecanismos

OS SEUS TRABALHADORES

da inteligência Aquilo que fiz foi escrever um livro que
mostra que os mecanismos do cómico têm muito que ver
com os mecanismos da inteligência No fundo tentar explicar
por que isso se processa dessa forma Dou lhe um exemplo

Deve existir

claro Mas não de um modo excessivo Vou dar lhe um

as coisas ambíguas normalmente fazem rir E percebendo

exemplo um trabalhador da indústria têxtil merece um alto nível de
proteção será que um quadro que ganha mais de 60 mil euros por ano
merece o mesmo tipo de proteção Sobretudo se considerarmos que

como se consegue ser ambíguo também se consegue per
ceber como não se consegue ser E não ser ambíguo é algo

E A MISSÃO SOCIAL DA EMPRESA DE SOLIDARIEDADE PARA COM

muitas vezes as gorduras estão nos quadros médios e superiores Uma
lei laborai mais flexível ao nível dos quadros médios e de topo das

muito importante nas empresas para facilitar a execução
Percebendo os mecanismos do cómico percebemos os

JOVEM

mecanismos da inteligência e esta é entre outras coisas a
capacidade que temos para resolver os problemas Se farta
humor dentro das nossas empresas Para já falta claramente
aos cargos de alta direção mais capacidade para fazerem coi
sas sem ser exercer os seus cargos ostentar o seu poder e
jogar golfe Falta um ambiente cultural que tinham obrigação
de fazer saindo dos seus produtos Há ainda hoje muito
provincianismo Um exercício muito interessante para essas

Claro No fundo precisamos de uma Lei Barreto para quem se apro

pessoas é rirem se delas próprias

empresas seria benéfica para a economia porque esses são também
aqueles que considero que têm a obrigação de reconstituir a sua vida
mais facilmente designadamente através da iniciativa privada e do em
preendedorismo

E ASSIM ESTARÍAMOS A ABRIR ESPAÇO PARA A GERAÇÃO MAIS

priou dessas funções não deixando entrar os jovens

Paulo Morgado

