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Procuramos
estabelecer
um quadro de referincia
para
entender
o atual padrão de conflito entre operãrios
e empr~
sas do setor automobilTstico
no Brasil. Para tanto, traçamos
uma versão sumãria do crescimento,
auge e declínio
da indü~
tr~a norte americana
correspondente,
seguida de aspectos
do
.no vo pa dr ão industrial
baseado no. "modelo japonês",
para an
corar o IIproj~to de' modernidade".
'que e'stã se ~onfigurand~
na nossa industria.
Isso feito,
analisamos
os pontos da n~
va estratégia
que e st ão sendo e c l traa t a do s entre nós e as re~
postas sindicais
esboçadas
e realizadas,
explorando
a te~
sio' causada
no
polo
6perirto
pelas
1ncJações
techolõgicas
e
.
.
.
orp~nizativas
postas em prãtica.
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A aniltse da ação ~indical emp~eendida
pelos
oper~
rios do gru"n metal~rgico
independente
em 1985.
denominada
'''Operação Vaca Brava", remete ã necessidade
de compreensão
·a respeito do contexto no qual se encontram
os
elementos
~ue conformam
a possibilidade
de gestação de
estrategias
~novadoras
do ponto-de-vista
da ação s1ndi~al no Brasil. p!
ta reali~ar tal tarefa, e necessirio,
antes de mais
nada,
considerar
o enfrentamento
entre c a p tt a l e trabalhoLtlosetor
.~utomobilistico
'~ão apenas como uma disputa bipolar,
mas
,como algO que contim, em cada um dos ~olos, oposiç5es,
co~
flitos e imprecis5es
de rumo que levam a desdobramentos
di
ferenciados
em função da variedade
de atores que compõem c~
da um dos polos. A simples caracterização
polar pode
levar
a uma anilise tambim simplificada
e,' no mJnimo. deixaria de
lado alguni aspectos
que, como tentaremos
mostrar.
são com
ponentes essenciais
da problemii1ca
da "Vaca Brava".
Em linhas get'ais, a "o o e ra âo Vaca Brava" foi
uma
t.entativa de realização
de um movimento
"quase científico",
ert r a v s de greves por empresa.
s ac ron z a da s , segundo
uma
15gtca de desestruturação
do setor automobilistico
como
um
todo, de modo a minimizar
os prejulZOs
aos trabalhadores,d~
~ido is horas paradas. e ao mesmo tempo procurando
ampliar
os prejuízos
causados
is empresas.
O projeto da operatão
t~
mava por base a ele~ada interdepend~ncia
entre.as
montad~
ras e as produtoras
de autopeças.
Atravis da centralização
d~ comando
da operação
no sindicato,
a direção do movimento
procurou desestabiliza
os fluxos de componentes
no interl
or do seto~ automobilístico
de maneira tai que 'tornasse
i!
previsível
para a direção das empresas o momento de
defl!
gração e ti duração dos 'movimentos
em cada planta.
procura!!.
do. assim. explorar
a multiplic1dade
de interesses
concorsencia1s,
existentes
tanto entre os fornecedores
de autopeças como entre as montadoras.
ç

í

ê

, A impr.evis1bilidade

que

levou

i denominação

í

dos movimentos
desse "jogo"
uma ~parenti
(para

"Vaca Brava":

e.
a~

4

empresas)
desorgani zação ,que, no entanto, pressupunha
um
planejamento
e controle das ações de maneira articulada
por
parte da direção ?d operação,
centralizada
no sindicato;daí
o cariter "quase científico"
do projeto: para a elaboração
de uma estratigia
"efica~~ seria necessiria.
por um ' lado.
uma articulação
entre a.~ljeçio.
no Sindicato,
e os organi!
mos de'mobilização
na base1'das empresas.
Por outro lado. um
movimento
com ta1 or:~a·n1.z-aç~0dem~ndaria
um suprimento
de
informaç5es
constante
e ~onfiivel;sobre
alguns
indicadores
de desempenho
das empresas.
{at's como nfveis de estoques
- detalhados
por.c~~pon~~~es
ou subconjuntos. alim de prod~
tos acabados
- riu'~~smo.sobre
decisões eitrat~gicas
de cada
uma das empresas,
de,~6d~ a monitorar'diariamente
os refle
xos de cada movimento
dO: '(joga" pa r a as' di reções das empr;
sas, avalta~do
a capacidad~. de cada uma delas suportar
efeitos da operaçio e plànejar,'~ambim
diariamente.
~s pr5
'..;'
.
-.'
x.t mo s movimentos.
',';""
A partir
dessa' c~tacterízação
básica do movimento • e
'.~ .
.'.
dos seus desd6b~amentos
r~ai~ocorridos
entre abril e maio
~.
,,'
de 1985. e poss,vel·afirm~r.qu.e
a:"Vaca Brava". muito .ma i s
do que uma açio sindicalc~n~~e~a,
configurou-se
como
um
pr~jeto oriundo da d"treção s'in"di'~'ale que enfrentou
uma
s~
rie de problemas
para su~ viabil~zaçio
na pritica. na ~edl
da em que a maior parte d~s' requisitos
necessários
para se~
funcionamento
esta~am iusen~es ~u 'eram mesmo impraticáveis.
da-do o re a l estágio
de or:ganização
do movimento
op e r r t o
e
sindical;
das inter-relaçõe~
entre suas distintas
insti~
dias organizattvas
(Sindicatos,
Comissões
de Fábrica,
etc)
e, como veremos mais adiante,
da própria composição
da base
st nd t c a l , me rc a d ame n t e "b lu e collar".~
Apesar do "jogor real da '''Vaca Brava" ter ocorrido
aquem do p r o j e t o de Sf:lu's ',p rop o s i t o re s , i a gestação
mesma
desse projeto que apreseita
aspectos
bastante
importantes
para a compreensio
do atual ~adrão de conflito entre
operi
rios e empr e se s 'do setQ,r.;~;ilut·~mobi1·lstiCOno Brasi 1.
Como procura!-en;~;Fgesenv01ver
no decorrer deste te!
to. a operação
- 'ou ~rojeto ; "Vaca Brava" i parte'
do
r
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surgimento.
a partir de um
~ento
do movimento
sindical
de uma tentativa
de resposta
correspondentemente"moderna
"
a um processo 'de modernização
por que passam as empresas
do
setor que. se de um lado implica um aprofundamen~o
da inte~
depend~ncla
entre as unidades
empresariais
do setor, de o~
tro se caracteriza
por inovações
que vão desde a
inovação
tecno16gica
"strictu sensu" - informatização,
automação.
r~
'botização - até a adoção de tecnologius
sociais de énvolviménto tanto da mão-de-obra
direta ou produtiva
como dos qU!
dros mêdi~s tecn1co-gerenciais.
passa~do pela reorganizaçãd
das linhas de produção
em bases fle~fveis,
do ponto de vi!
ta da flexibilização
do capital fixo investido
e da redução
de investimentos
em capital circulante
e/ou variivel.
Torna-se
imperioso,
por isso. compreender
o projeto
de uma nova estratigia
sindical/operiria
ã luz das mudanças
que atingem o meio empresarial;
e especificamente
necess~
rio empreender
uma análise do novo padrão de organização
i~
dustrial
que caracteriza
o setor a n{vel mundial.
abordando
as 'dificuldades
que enfrenta
o paradigma
clissico
"taylor1!
ta-fordista"
e a busca pelas corporações
ocidentais
(tanto
dos EUA como da Europa) do paradigma
japonis de organização
~a produção
e de relacionamento
capita1/trabalhoi
esse par!
digma implica maior 'interdependincia
entre montadoras
e fO!
necedores,
redução de porosidades
e folgas da produção,
!
lim de intensa automação
(de base microeletr5nica),
gerando
fragil~dades
na organização
da produção
e levando as e~pr~
sas a lançar mão de pol{ticas
de gestão da força de
trab!
lno que buscam o envolvimento
e a participação
dos trabalh!
dores.
A conformação
de uma estratigia
em~resaria1
moderna
não tem se caracterizado.
no entanto,
como algo acabado:lo~
ge de atingir um estigio de consolidação.
as empresas
do s~
tor - c em especial
as direções
das filiais instaladas
no
Brasil - enfrentam
dificuldades
internas às res~ectivas
o~
ganiz, çces em nlve1s os mais diversos:
no que se refere
ã
disponjbilidade
de capital para inversão em modernização
de
instalaç5es,
i disponibilidade
da pr5pria tecnolo~ia
e s~a

6

adaptabilioade
às condições
s5cio-econômicas
locais e,
em
particular.
ã ~udança da correlação
de forças interna em re
lação ao universo
micropolitico
das empresas.
A ,. d s s em t ne,
çio da nova estratégia
e~~re~arial
~ressupõe
um refinamento
na forma de cooptação
dos qua dr os 'medios a t re vê s , entre
outros instrumentos,
do dís'cur s o ,,"tecnQlógico"
que surge ass~
c i e do ã 'tecnologia
"strictu
s·~~SU:I. o 'que leva ao
desloc!
mento de parcelas
de poder do~ qu~dr6s
tecnico-gerenci&is
tradicionais
a um setor mais recente~ente
instalado
os
"informiticos"
ou "pessoal
de sistemas"
- e legitimado
pela
nova ordem simb6lica
associada
ao primado da tecnologia.
~
lem disso, seguindo o figurino
d~ paradigma
japonês
ocide~
talizado
e em consonãncia
com os nov~s tempos da Rep~blica.
a moderna
estrategia
empresarial
legitima
e autoriza
(ou !
taca) o surgimento
da organização
operária
no interior
das
empresas.
como é o caso das Comissões
de Fibrica.
Do lado sindical.
a gestaçio
de respostas
tambem m~
dernas que façam frente a uma éstrategia
empresarial
moder
na - porem um tanto nebulosa
- e.,por, seu turno. também pr~
blemãtica.
Os pares sindicato/comissio
de fibrica. direção/
Ibase ou direção da categoria/direção
da base tornam-se
pa!
sfveis de questionamento
frente ao novo contexto.
A
comi!
são de fãbrica é por exemplo.
uma espécie de contra-poder
~
p.ririo no interior da empresa mas e. ao mesmo tempo,
a~
m i s s Iv e l dentro
da nova estrate,gia em'presarial.(sob
pena,
-pa r a a-emp re-s-a-,-de-P-l"e-J-ud..i-c-a-~-a...a
rt i c u 1 a ç ã o e ri t re
e n v o 1v.i
mento. participação
e democracia);
a leg1timação
das comi!
sões enfrenta
problemas
com três polos diversos:
a direção
da empresa.
por um lado. e adireçio
sindical.
alem d a pr§
pria base operiria,
por outro.
A forma especIfica
de estra_.
...
tegia moderna gestada pela direção sindical
e que
config~
rou a "Vaca Brava" s~stentava-se.
em boa parte. em uma
in!
tância c o lo c ada+em x~~ue-pela
estratégia
empresarial;
esta
~ltima deposita
nas "tecnologias
sociaish
a capacidade
de
articular
uma unidade orgânica
do coletivo
da fábrica.
Es~a
unidade,
na qual a comissio
i peça chave. ~, em primeira vi
sio, interna i col~ttv1dade
da fibrica
("unidade
dos colab~
radores")
e exclui,o
sindicato,
que i um elemento
externa
í

'~

7

e

e. portanto.
estranho
i coletividade
- o que a comissão
nao
i. Do lado da,direçio
sindical,
a "Vaca Brava" poderia ser,
no 'entanto, um instrumento
"up to date" no interior de uma
estrategia
de contrução
ou reforço da identidade
operária.
o que, todavia,
como veremos agi ante, pode ser mais um pr~
jeto da direção sindical
e menos da comissio de fábrica (ou
de seus componentes).

mento (motor, transmissão, eixos), a rma ão e uma série de p!
ças c acessõrios
como pneus, vidros, baterias,
radiadores,
estofamentos,
lanternas,
ete,(l).
Embora a concepção
bã~ica
do veTcylo seja a mesma desde ~ dicada de,20, o projeto
do
mesmo e de suas partes 'e component~s
e complexo e sofre con!
tantes mudanças,
que podem ser consideradas
de dois tipos:

.)
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Para dar conta das virias dimensões
da problemitica
aqui apontada
busca-se,
na primeira
parte do texto,
fazer
uma anili~edo
contexto
econômico-social
em que se encontra
e Indústria
Automobilística
em termos internacionais.
tnfa
se maior
f. pada ã história
e aos dilemas
atuais da indústrl
a automobilística
(IA)
americana,
na medida em que os aspeE
tos mais relevantes
para a anãiise apresentam-se
de maneira
muito semelhante
ou aniloga nas corporações
de origem
euro
peta.
A partir desse quadro, procurou-se
analisar especificamente
as tecno~ogias
sociais de envolvimento
da mão-de-obra tanto direta quanto indireta,
de modo a completar
o
quadro onde se configura
o embate entre a nova
estratégia
mpresar1al
e a elaboração
de ~m projeto,
tambem novo,
de
resposta,
a "Vaca Brava".

ç

• cosmeticas:
alteram apenas a aparência exte~na do veTculo,
não influenciando
no funci~namento
e desempenho
tecnico.
São as tradicionais
e praticamente
anuais"mudanças
nos m~
delos que contribuem
para diferenciar
os veTculos de anos
diferentes.
dc;valorizando"os
antigos.
Essas mudanças
tam
bem ~od~m, em alguns casos" significar
~eduçio de custo;
e/ou melhorias
no processo
de produção(2).
Essas mudanças
relacionam-se
com as polTticas
de marketing,
que procuram
atender determinados
segmentos
do mercado e acompan~ar
e
influenciar
as mudanças
no gosto dos consumidores.
• estruturais!
visam ã melhoria
do rendimento
do veTculo e t r a
ves da redução do peso e melhoria
da aerodinâmica
a fim
de tornã-los
mais econômicos"
diminuição
da poluição, maior
potência dos motores,
etc ..
,

(l}-U-m carro

de passeio pequeno tem cerca de 2.500 peças prin
cipais e montagens
ou 20.000 peças se contarmos
em sep~
rado cada porca ou pino. Um motor diesel para
caminhão
tem 750 peças. São-necessãrios,
aproximadamente,
15.000
processos
separados
de operação
de maquinas
e de trata
mento para a produção
de moldes
de aç0, forjas
e fundi=
ções, que são transformados
em componentes
do motor, co
mo por exemplo,
os imbolos e os blocos do motor.
UtilT
zam-se materiais
como ferro, aço, metais não
ferrosos7
borracha,
p l s t i co s , vidro,
texteis,etc .. Ver Baranson,
Jack (1980, p.55).
(2} Scherer (1982, p.339) afirma que, a pê s a 11 Guerra, a in
dustria automobillstica
americana
introduziu
um ciclõ
de modelos de 3 anos. "Tradicionalmente,
matrizes,
moldes e outros det~lhes
passam por mudanças
menores depois
que algum 'modelo_completamente
novo tenha sido' introdu
zido"; no segundo ario, mudanças
maiores são introduzfda~
e, depois de tris antis, o ciclo i reiniciado
na' medida
em que a maioria das partes principais
da ~arcaça (para
choques,
cap6. traseira.
paralama.
teto, portas.
etc:T
sio totalmente
redesenhados:
à

2.

CARACTERfSTICAS

TECNOLi.1GICAS

E ECONOMIC.ASVA
.

INVGSTRIA

fI.U

TOMOSI LfsnCA

As características
tecnolõgicas
da industria
autom~
bilfstica' são bastante
particulares.
Seu produto
final
incor
,'pora um numero grande de peças de inumeros tipos dife~entes
de materiais
obtidos atraves dos mais variados
processos
i~
dustriais.
Um veTcul0 i const1tufdo
de um sistema de acidna
,

'-

9

Desde a concepção
revolucionária
de linha de mont~
ge~ para a produção
de automõveis,trazida
por Henry
Ford,
têm ocorrido
inumeras modificações,
ainda que pontuais
ou
em subprocessos',
que t~m aumentado
a produtividade
da indu!
tria. Introduzem-se
novos equipamentos
que aumentam
o grau
de mecanização
e automação
(miquinas.
ferramentas
mais
m~
de rn e s , utilizando
comando numê r c o , robots de diferentes t.!.
pos e paravãri
as fases do processo
solda, pintura, etc .'),
~elhora~se
a gestão de estoqu~5,
planejamento
e o contr~
le da produçio,
os metodos de trabalho,
etc ..
í

°

A existência

de

importantes
economias
de escala
na
~roduçâo
automobilistica
ê uma das mais importantes
justif!
cativas para a organização
da indústria,
desde o seu +n f c t o ,
em padrões o1igopolistas.
As pressões
para a redução
do nu
mero d~ produtores
permanecera~
no"decorrer
do tem~o e t~~
levado a uma
pollttca
de associações
e fus5es cada vez mats
,

.

intensas.

A concorrência

entre os grandes produtores
..'
atraves de constames
~a e ocorre em bases mundiais
de custos.
~DS produtos
e na redução
.

-

e

inteninovações

1G

muda~ç-ª~ _ambientaís. Esse ambiente
varia intensamente
de aco.!:
do com cada pais onde se instalam
as diferentes
unidades
f!
bris dessa indGstria,
que ~ cada vez mais
internacionaliza
da.

3. ~FORDISMO"
E '"SLOANISMO~:
PARAVIGMAS DOMINANTES
TRIA AUTOMOB~LrSTICA ATf A VfCAVA ~E 70

NA lNVOS

Embora o primeiro
automóvel
tenha sido
desenvolvido
na Alemanha
e a Europa tenha·sido
responsivel
por in~merainovações
tecnolõgicas.
importantes
no decorrer
da histõria
da indGstria
automobi11stica,
os Estados'Unidos
detiveram
o
domínio da produção
e do consumo desde o início do século até
a decada de 70.

o in{cio da indGstriaautomobilfstica
foi mar~ado p!
la existência
de um grande
numero de pequenas
empresas
com
muitas dificuldades
de sobrevivência.
O crescimento
da pr.2.
dução e elevado
(1900: 4.192 veículos;
1910:
180.000 verc~
105; 1920:
1.900.000
veículos)
'e os produtores
sobrevive~
tes foram, principalmente,
os que,adotaram
a e s t r a t q i a da
produção
em massa de velcu10s
relativamente
baratos,
verticalização
e fusões horizontais.
ê

A industria
automobilística
possui uma relação cada
vez mais complexa
com o ambiente.
Embora as políticas
inte!
nas das diferentes
empresas
possam variar, todas
elas
sio
abasteci das por grande numero de empr~sas
produtoras. de p!
ças e componentes,
mesmo as empresas
que procuram
min1mizar .
.
.
.a o mã x i mos u a de p e ri d ti n c i a de f o rn e c e d o res , a t r a v s d e uma p~
'lftica de verttca11z~çio
extensa.

período destacam-se
as duas
empresas
que
se i am as gigantes
do ramo, a Ford e a General Motors.
D-e 1920 a -~970. as duas juntas
sempre detiveram,
pelo menos,
60% do mercado americano
(quadro I). Entretanto,
elas
tive
ram origens e estrategias
bastante
difer~ntes.

iegis1ação
sobre segurança. poluição amb i e n t a l , e co n om i e de co abus t Ive l , qual idade e em alguns casos, a interferência
.sobre preços e as relações
de trabalho,
matiri~s
prima ~ P&D tam~em ~onst'tuem
restrições
importan-.
tes a essa
n diist r t e . Além disso, as pressões e mudanças nos
hibitos e valores.
dos corisumidor~s.
mudanças
n~ p~ltica
ener~
.
.
geticlI e no fornecimento
de rnat~rhs
prima. as ações dos tr!
b~lhádores 9 sindicatos
por melhores
condi~~es
d~ trabal~o
fazem com que eS$ô industriú
tenha que estar atenta a essàs

-,....
O "Fordismo"
e caracterizado essencialmente
por sua
estratégia
de produção
em massa de um modelo unico, atraves
de inúmeras
inovações
tecnolõgicas
na produção,
das quais
se notabilizou
a linha de montagem
ou a montagem
em movime~
to, em 1913. Do ponto de vista
tecnico,
os avanços real;z!
dos por Henry Ford foram extraordinários,
possibilitando
um
grande
incremento
da
produção
e
da
pr-odutfvidade
(1912:
76.611
.
..
velculos;
1913:
182.809 veiculos;
1914:
260.720 veículos)
e redução de custos (em 1908 o modelo T era vendido a $ 850
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e em 1916 a $ 360).
De 1911 a 1925 a participação
da Ford
no mercado oscilou em torno de 40% porem, de 46% em 1922,
c a i i. para menos de 36% em 1926,
quando a empresa teve prejui
zos pela primeira vez (quadro I).

E
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e redução de custos empreendj
nesses primeiros
anos, rapid~
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General Motors' foi fundada em 1908 a partir
de 'f~
sões e incorporações
de quatro empresas significativas
no
me rca do americano
Bu c k , O l d smob t ls , Cadillac
e Oakland
(posteriormente
Pont{ac)
alem de virias empresas
produtoras
~e peças e componentes.
Em 1920 assume
a preSidência
A1fred
Sloan e, embora com cerca de 20% do mercado,
a Gt1 tinha prE.
blemas financeiros.
Realiza. in~meras ~novações
na estrutura
organizacional
(descentra1ização.
gerincias
por produto ou
divisão, maior integraçio
~ntre as unidad~s,
etc~) e market.
ing (oferecimento
de uma ampla linha de produtos
com preços
diferenciados:
Chevrolet,
o mais barato; Oakland,
Buick
e
Oldsmobile
no meio e Cadilla"c. o mais caro;
diferenci.~
çio de modelos feita anualmente
a partir de mudanças
no e!
til0 e cores, oferecendo
maior conforto interi6r,
luxo. ~ua
vi~ade na direção, etc.).
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A infase na efici~ncia
da com tanto sucesso por Ford
mente encontrou
seus limites.
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QUADRO I

.Evolução Histórica da Repartição do Mercado
Automobilístico nos EUA 1913-1980
Fonte: LaWience & Dyer. Renewing American
Indus t ry , Pree Press , New York , 1983.
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Assim.mesmo
com a ocorrência
de inovações
tecnolõgi cas em termos de novas suspensões,
freios, transmissio,
m~
tores, ete e em termos d~ mecanizaçio
dos ~rocessos
de ~r~
duç âo , a prioridade
c e n t ro u= s e nas inovações
"c o sm t t c e s " ..
O "s 1o a n i s mo" •.e n q u a n t o e s t r a tê 9 i a de ma r k e t i n 9.J a c ~
bou i~ndo adotado
pela Ford e Chrysler
(~ 30 grande
empr!
sa), sem que isso implicasse
em modificações
em suas
estr!
turas. A partir dos anos 30 ampliam sua oferta de modelos,
tanto em termos de estilo como de tamanho e preços
porem,
as mudanças
organizacionais
tardaram a ocorrer. O
"velho·
Henry Ford permaneceu
dirigindo
a empresa ate pouco
antes
de sua mcrte em 1947, ainda devotad~ i idiia de
produzir
~~rros a um mlnimo custo,
re51st1n~0
l descentralizaçio
ari
ministrativa
e â'poiltica
de recursos humanos menos patern!
lista e"repressiyas.
Depois de II Gerra começou a
recup!
rar-se a partir da a~oção de uma nova estrutura
orgân;laci~
--- ne 1 ."

Em 1926, a GM ultrapassou
a Ford em produçio,
obtendo lucros recordes,nunca
mais perdendo sua posição dê liderança na tnd~strfa
automobill5ti~a
norte' amer1cari~ e mundial
(quadro I).
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mais dúvidas a respeito
da grande rejeição
que os t~abalh!
dores mostravam
i linha dE montagem
~traves dos elevados
n!
veis de absentismo
• r o t e t v t o ad e , re c lama e s e probl!
mas disciplinares.

Esse novo período de expansão
da Ford coincide
com
um extraordinirio
incremento
da demanda e d~
produção;
(1950 - 8.000.000
e 1955 - 9.200.000)
e influenciados
pela
propaganda
intensa e pelo maior dinamismo
da diferenciação
de mode10s.
os consumidores
ficavam com o mesmo veiculo por
intervalos
de tempo cada vez menores.
Tradicionalmente.
o mercado americano
preferiu
co~
sumir veículos
grandes,
rápidOS e confortáveis
que eram Dr~
duzidos pelas três empresas
oligopolistas.
Somente no final
dos, anos 50 surgem no mercado
os carros pequenos
como o m~
dela Rambler de American
Motors, empresa que permaneceu
c~
mo produtor
marginal
independente
e os primeiros
carros
i~
portados
eur0peus
da Renault e da Volkswagen
que atendiam
a
faixas mais "baixas" do mercado.
Entretanto,
o principio
d~
minante
na indústria
era "small cars, small profits"
('I ca,!:.
ros pequenos,
lucros pequenos").
Em termos de mio de obra empregada
diretamente
na
produção.
a indústria
automobillstica,
a partir da introd~
ção de linha de montagem
fordista,
provoca uma intensifica'ção da divisão e simplificação
do trabalho
nos moldes tayl~
ristas.
O movimento
Sindical 'nessa ind~stria,sempre
foi mu!
to forte.As
lutas operirias(greves
com ou sem ocupação
das
fibricls)foram
violentamente
re~rimidas
pelas empr~sas
e/ou
pelo Est~do.A
criaçio de um sindicato
pr6prl0 da indGstrla
ii u to mo b í 11 s t i c a • a lJ A VI- U n t e d A u to mobi1e
t~o r k e r s f o i re s u lt!
do de um longo processo
de conflitos
industriais.
Foi
rec~
nh ec i do pela GM em 1937 e como r e p re s e n t e nt e dos tra'balhad.2,
rcs ndcionalmente
no fim da dicada de 40.As lutas sindicais
foram eficientes
rio sentido
de melhorar
o nivel de vida dos
trabalhadore;'por
suas vit6rias
em termos de melhorias
sal!
riais.supericres
i midia dos outros setores da indGstria.
O aumento da produtividade
na inaústria
automobí11!
tica. partjcularmente
em sua fase de montagem,
tradicionalmente tem dependido
de ações gerencials
no sentido qe aume~
~3t
o ritmo de trabalho
por meio de ~studos
de tempos, mit!
os e mcviment~s.
EQ 1952 atraves da publicaç~o' do conhe~id:~; s s tu do de Charles
WaHere
Rober~
G'uest
não havi,a
í

,j

I

í

A·

çê

Essas vit5rias
parecem,'ter .co10cado em um
segundo
plano a preocupação
com a ~elho~i,a das condições
de
trab!
lho, não inserindo-se
na pauta de relnvidicações
questões
relativas
a natureza
e conteúdo
do trabalho.
Algumas
tent~
tivas de aumentar
o grau de participação
dos trabalhadores
foram rechaçadas
violentam~nte
como foi o caso'da greve
de
113 dias na GM em 1945-1946 reivindicando
acesso aos livros
da empresa pora apurar o impacto dos salirios
nos
'cust~s e preços. Evidentemente.
eSSe nio f01,0 Gn~cD
caso
de nio negociação
por parte' das 'empresas
,pois
a
repre!
sio do Estado e por vezes das emp~esas
foi constante
duran
te as décadas de 20, 30 e 40.
Com o passar do tempo, os problemas
relativos
ao
trabalho
assumem gravidade
ainda maior pois alem das
lutas
sindicais
(greves, etc) e da resistência
cotidiana
( abse~
tismo, ~otatividade,
problemas
disciplinares),
aumentam
c~
da vez ~ais os boicotes
i qualidade
dos produto~
atraves de
ações operárias
individuais
ou mesmo coletivas.
Na
década
de 70 começam a surgir as primeiras
greves
colocando
com
maior enfase os prOblemas
das relações
de trabalho.
Na planta da GM de Lordstown
- Ohio ocorreram
gr!
ves selvagens
no 1n1cl0 da dêceda de 7ú.consideradas
por al
guns autores como a primeira
greve por melhorias
efetivas
nas condições
de trabalho(l).
O incremento
de produtividade

(1)

Davls, Louis. Workers and technology
- the necessary
Soint basis for organtzational
effcctiveness.
Natio
nal Productivi~y'
Review,Winter.
1983-1984.
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nessa planta foi obtido graças a um aumento da
velocidade
da linha de montagem
e redução do ciclo de tempo por tarefa
a 36 segundos.O
sucesso aparente em termos de engenharia
de
produçio tornou-se
um enorme fracasso gerencial.
. As vezes
a fãbrica tinha que paralisar
sua lin~t em um periodo
ap~
nas para poder reparar os erros ocorridos
no pcriodo anterl
oro Alim de sabotagem
e das greves selvagens,
greves de z~
10 dos trabalhadores
de manutenção,
operações
tartaruga
e
greves oficiais
ocorreram.
Esses problemas
se generalizavam,
com
intensidade
variivel em cada planta. Os nTveis de descontentamento,ins!
tisfaçio, frustação
e tidio afetavam
cada vez mais
profu~
damen·te a pr o du t t v d adu e a qualidade.
Em' inúmeras plantas,
as greves de zelo e as operações
tartaruga
proliferaram,co!
binadas com as estratigias
de greves de ocupação
e mesmo sa
'.
. I
..
botagem aos produtos e aos equ1pj'mentos.
Nos p a Is e s
mais
~vançados
a dificuldade
para a obtenção de mio de obra para
.ocupar-se. de tarefas mais simples obrigou a importação
de
mão de obra em outros paises.
Dessa forma, a indústria
automobilística
americana
entra na década de 70 com uma baixa capacidade
de inovação,
sem ter realizado
investimentos
significativos
alem dos
n~
cessãrios
para mant?r a estrategia
dominante
de diversificação estilistica
dos modelos,
~óm problemas
de baixa
prod~
t1vidade e mau relacionamento
com a mão de obra e prinCipal
mente incapaz de perceber
as mudanças
ambientais
como. os no
vos hãbitos dos consumidores,
escassez de energia. etc.
í

11:1

--di-nirio em 20 anos, desalojando
dessa
sempre possuiram
com enorme vantagem,
mobilistica
do mundo.
PRODUçAo

Alemanha

DE AUTOMOVEIS

Ocid

-

posição
a maior

POR PAIsES

os EUA
produção

qu ••,
auto

(em milhares)

1960

1965

1975

1977

1980

1982

1.817

2.734

2.908

3.790

3.521

3.761

.--1 .175

1. 341,

2.546

3.092

2.939

2.777

Itál ia

596

1 .104

1.348

1 .440

1

.445

1.297

.

1.353

1 .722

i .268

1 .328

925

888

França

Grã
E U

-Br-e t a nh a

-

A

6.675

9.335

Japã:o

165

696

TABELA

6.717. 9.214

6.377

4.974

4.568

7.038

6.887

5.431

1

Fonte:OCDE.

1983, p. 9 (adaptação)

As vantagens
em term~s de cust? do autom6vel
jap~
nis comparativamente
ao norte-americano
são enormes, estim!
da em $1200 a $1500 em 1979, aumentou
para $2500 em 1983 e
caiu para $1900 em 1986 por unidade de vuf~u10 pequ~no,
d!
vido a menores custos de mio de obra (salirio. ~ benefício
~enores,
maior prod~tiv1dade)
e men0res
custos dQS pEças
e
componentes
comprados~l}.
À qualidade
dos veiculos japoneses
tem a reputação
de ser maior do que os norte-americanos.
Abcrnathy,
Cla~k e
- Kan t r ow '(1983)
estabelecem
três parãllletros
comparativos:
r

41

A ASCENSÃO

E HEGEMONIA

DO PARAVIGMA

JAPONES

Nos anos 60 começa a emergir um novo padrão para
i ndiist rt a e u t omo b t l f s t t ea mund a l , A indústria
japonesa
transforma-se
no paradigma
dominante
cujo sucesso em termos
de effciincla
e produtividade
i evidente. Sio
conhecidos
seus miritos em termos de qua11dad~,
custos, inovações,ele.
A tabela·1
mostra dados relativos aos
principais
I
produtores
mundi&1s.
evidenciando
o liderança mundial
jap!
nes~ na d~cada de 80 ap5s um per'odo de cresc1menio
extrao!
í

(1) Estimativa

de 1979'em Abernathy,
Clark e Kantrow(1983~.
p. 63 e de 1983 e 1986 em hHigh tech to the res~ue
'.
(Special Report), Busine"s Week. June 16, 1983, p. 87.· .

\

17
18

;.

acabamento,
confiabilidade
e durabilidade.
No primeiro,
c2
nhecido pela qualidade
de "show-room",
que i
determinada
pri~cipalmente
pela atençio e cuidado na montagem
final, os
japoneses
são considerados
melhores.
Quanto a co~fiabilidade
e durabilidade,
que _dO
d~
terminados
principalmente
pelos padrões do projeto do prod~
to, japoneses
e americanos
se equivalem,
prevalecendo
ora
~m, ora outro, dependendo
do item considerado.
A. literatura
procurando
explicar as características
e o sucesso de administração
japonesa
e vasta(l).
Entreta~
to, vamos nos restringir
aos aspectos que são considerados
fundamentais,
principalmente
no caso da indastria
automobilis~ica. para explicar a superioridade
japonesa
em
termos
economico~
e que procuram ser copiados e/ou adaptados
pela
indústria de outros países.
Os três fatores usualmente
mais .destacados
são
a filosofia 'gerencial de relacionamento
com a mão de obra.
a adoção de novas tecnicas de administração
de produção
e
o nível elevado de automação
de produção.
A ênfase em recursos humanos i apresentada
atravês
de, uma "filosofia"
empresarial
que procura envolver e ;nt~
grar os funcionãrios •• selecionã-los
e socializã-los
dentro
dos valores da empresa. As tecnicas específicas
de administração de recursos humanos são a rotação de tarefas,
prom2
ção lenta, trabalho em grupo. comunicação
direta e abe r t a ,
tomada de decisão coletiva,
avaliação
do desempenho
e
com
portamento,
etc.
um dos
O sistema "just-1n-ttme"
(JIT) i considerado
pontos fundamentais
da administração
da produção no Japão.
.. inclusive
os
Seu objetivo
ê a redução dos estoques,

l

(1)

Ver, entre outros, Pascale. R. T e Pascale~ A. G.(1982)
üu ch i , WiHiam
(1982).
Uma'interessante
analise da admi
nistraçio
japonesa como mito i feita ~or Sugo.
Albert~
I.

(1985).

.

intermediirios
que. alem da evidente
redução de custo de e!
toques, acaba gerando algumas outras alteraç5es
profundas
na gestão do processo produtivo.
O conceito bisico do "juS!
-in-time"
i "fabricar
e entregar
produtos
no momento
certo
de serem vendidos,
submontã-los
no momento certo de
mont!
-105
nos produtos acabados,
fazer peças no momento certo do
entrar nas sub-montagens
e finalmente
adquirir materiais
a
penas a tempo d~ ser transformados
em peças fabricadas"
Schonberger,
R., 1984).
Esse sistema não visa apenas reduzir os custos
de
estoques mas tambem re~aciona-se
com as politicas
globais
de produtividade
e qualidade.
Na medida em que as possibilidades
de
camuflagem
dos problemas
da produção
sio removidos
pela
inexistincia
de estoques
como meto de resolvi-los
via aumento das,
"fol
gas" no sistema, os pontos fracos e problemiticos
do proce!
so produtivo
vêem ã tona. Isso aumenta o nlvel das
tensões
no "chio da fábrica" pois tanto os gerentes
quanto os trab!
lhadores são exigidos
intensamente
para a resolução,
de for
ma rápida, dos problemas
emergentes.
O coritrôle visual, a t ra v s do Kanbam, permite
lô1a~
ter baixo os niveis de estoque porque somente ap~s
receber
as instruções
do Kanban (pequeno cartão) de um centro ou e!
tação de trabalho posterior
dentro da sequência
do processo
produtivo
uma determinada
quantidade
de peças e
produzida
ou envi~da.
Ate o recebimento
de um cartão, a regra
im~õo
que nada se faça e somente se solicita peças quando
houve
necessidade.
Embora existam inúmeros mecanismos
de segurança
e~
butidcs nos próprios equipamentos
~omo quadros indi,adores.
luzes, etc para evitár
a passagem casual de peças defeitu~
sas para a próxima etapa, a ênfase coloca-se
na habilidade
e responsabi}tdade
dos operários
que assumem quase o mesmo
grau de tensio e envolvim~nto
dos gerentes.
ê

:".
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melhorla
de custos, aumento de eficiincia
administrativa;
de qualidade,
melhorias
teeno16gicas
nas peças e companen
tes, maior produtividade,
e t c-,
A polTtiea de qualldade
i outro ponto
fundamental
do sistema manufatureiro
japonis.
A infase na qualidade
sii
nifica faze~ certo a primeira
vez, sem erros e ~efeitos.sem
utilizar
inadequadamente
as ~ãquinas
e equipamentos.
evi
tando realizar
atividades"iom
nenhum valor e procurando
ell
minar, todo o tipo de desperdlcio.
Isso faz parte de uma concepção
estratégica
de que
neces
mel'horia na qualidade
e custos de produção
nio estio
siriamente
em oposição,
pelo contririo,
melhoria
nos
p~
drões de qualidade
significa
redução de custo.
Abernathy,
Kantrow
e Clark (1901) alinham os sete
fatores mais importantes
pela maior produtividade
dos jap~
neses e compara as priti~as
japonesas
com as americanas
a
partir de extensivas
discussijes com engenheiros.
e~ecutivos
e consultores
na indGstria
automob11fstica
americ~na
confo!
me mostra o quadro a seguir:

, I

i

·,".I~;"",~""'!."~"~'!""""

2i

SETE FATORES
QU~ AFETAM
NOLOGIAi
AOMINISTRAÇAO,DE
SOAL

A PRODUTIVIDADE:
CONPARAÇAO
PRODUÇ~O
E ADMINISTRAÇAo

TEC
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PE"5"

Administração

prãti c~ comparad~.a

D,'i,'"o

F'~

DA
DE

Ja p ao e EUA

..

1

Variação
das taxas . d~ Controle da produção e Je
~rodução
em 1 inhas
con materiais
minimiza
os es
vencionais
de manufatu
toques,reduz
os refugos e
ra; boa produção
eor h~ traz a tona os problemas.
ra de uma linha,maquini
As paradas nas linhas des
ou grupo de trabalho.
'tacam as dificuldades
~
Determinantes
importan ajudam a eliminar
os
de
tes são os tempos de C1 feitos. Operadores
reali~
elo de maquina,confiabT
zam manutenção
de rotina.
lidade e "up time"
d~ Existincia
de 2 turnos de
sistema afetada por mi trabalho ao invis de
3
todos de controle
de mi possibilita
uma melhor ma
teriais,
priticas de m~ nutençao.
nutenção e padrões
de
operação

Vantagens
do

processo

Japoneses
usam menos
ins
petores. Parcelas de aut~
ridade e r s sp'on s e b i l t de d
são deixadas
ao operirio
e ao supervisor.
Boa rela
ção com os fornecedores
e
elevad;ssimos
padrões
le
vam a menor inspeção
de
matérias
primas, peças
e
componentes
na chegada.

Serie de controles_
e
planos de inspeção para
assegurar
que os produtos são fabricados
den
tro das especificações

Sistemas
de
qualidade

i

I

da Produção

â

,

Tecnologia

r

-

Absenteismo

Conteúdo
do
trabalho

A prática japonesa i cri
Tarefas e responsabilia;
dades inclu;das
nas de ar tarefas com maior
oü
finições dos cargos
- p l i t u d e (mais tarefas
habiiitações
por cargo) e
profundidade
(maior enval
vimentn no planejamento
controle das operações
).
Estrutura
de cargos
mais
ampla.Operirios
na produ
ção realiZJm
trabalho
mais qualificados.
Niveis
9!rencia1s
são em
menor
numero

Ritmo
de
trabalho

Velocidade
em Que os 0IEvidencias
peririos
realizam
suai conclusão.
tarefas
parecem ser
outras mai~

Fonte:

I
Projeto
do

produto

I

e

Abernathy.

W. Clark,

K.

Kantrow.

A.

não
permitem
Algumas linhas
mais rápidas.
1entas

p. 76.

I

I

Introdução
e adaptação
O estado geral da tecnolo
Autom.açiOlde
equipamentos
de
f! g1a i compari~el.
Os ja.p~
do
bricaçaa mais avançadOS,. neses usam malS
rabats,
Suas instalações
de estam
processo
pagem sio mais autDmatizi
das do ~ue as americanasDiferenças
na _manetrallOs j!pOneSEs
tem mB!s
e!
em que o carro e proje periencia
na produçao
de
.tado para um determina~lcarros
pequenos e tem e~
do segmento do mercado.
fatizado
prDjeto
para
Aspectos
que aferam
a' "manufacturabtlityH("manu
produtividade
são as to faturabi1idade"),
isto
lerãncias
o numero
de produtividade
e qualidade
partes. mitodos de ajus, Os novos ,modelos
america
teso ete
- n05 (Escort. J da GM) si~
os primeiros
c~m cspecifi
caçóes de projeto e manü
fatura campariveis
aos J~
poneses

Niveis de tempo fora con
lratual são
comparáveis
ausencias
injustificadas
são muito malores nos EUA

Todo o tempo fora do 10
cal de trabalho
incluin
do razões justificadas:
injustificadas.
pes
soais, medias,
contri
tuais, etc
-

--------------

Administração

de pessoal

é:

A ~ntenia

automação
de ba~e microeletr6nica
(ou pr~
gamivel) deve ser compreendida
como parte componente
desse
paradigma,
que aponta como objetivos
essenciais
e neçessários i manutenção
de capacidade
competitiva
nos
mercados
,mundiais
a flexibilidade
c a intpgraçio
do ~rocesso
de pr~
dução.
A sup~r competição
que hoje ~a verifica
no mercado
automobilfstico
mundial implica a necessidade
das empresas
serem capazes de rearticular/reorganizar
de maneira extrem!
mente veloz os recursos produtivos,
raorie~tando
a produção
segundo novos padrões constant~~enle
requeridos
pelo
mercado.
A flexibilidade
do proc~s~o
rrodutivo
aparece. de!
sa forma~ com duas dimensões.
Por um lado, as instalações!
xistentes
devem permitir o ex~rçic1Q
d~ div~rstficaçio
e dQ
desenvolvimento
de nDVOS prodv~c~
2 correspondentes
praçe!
50S minimizando
i obsolescinciQ
da p~5p~i~
instalação;
por
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outro, deve ser' po s s Ive t , em um ho r t z on t s mais curto;
alt.,:
rar o "mix" de·produçio
para atender oscilações
de
torto
prazo na demanda.
Na medida em que a tradicional
linha
de
montagem
fordista,
paradigma
ant~~ior.
prima pelo alto
v~
lume de capital fixo empregado
segundo uma organização
da
produção quase que totalmente
inflexfvel
com relaçio ao pr~
du t o final ,- torna-se
imperioso' aplicar o capital tmo b t l t z ado em instalações
cuja flexibilidade
seja factTvel como
d!
corrência
da automação
micoreletrôn;ca.
Nesse caso, não só as instalações
incorporam
a nova
tecnologia,
mas toda uma nova lógica de organização
da pr~
dução passa a ser necessiria,
o que envolve desde a esfera
de projeto do processo e do produto até a gestão dos fluxos
de materiais.
passando peJa organização
do trabalho e pela
forma de relacionamento
entre
a empresa
e a força de tr!
balho.
>

de

Quanto à integração
do processo
produção.
verifl
ca-se que esta se dá tanto internamente
ã planta montadora,
quanto englobando
os fornecedores
de autopeças
e a rede dis
tribuidora.

in ter·n a que po d e 1e v a r a co n s id e rã - 1o como uma

e s t ra t é 9 i a
moderna de valorização
do capital, ainda que condicionada
a
realidades
especTficas
do caso japonês. d~ outro constitui~Be de um conjunto de técnicas ou "receitas"
de organização
da produção que as empresas ocidentais
têm buscado
incorp~
raro em maior ou menor grau, de maneira a extrair-lhes
o
que essencialmente
trazem de novo (ou "remodelado")
enqua~
to instrumentos
para a v~lorização
do capital,
independent~
mente do contexto japonês onde tiveram origem.
Segundo, a implementaçio
da automaçio
de base micr~
eletr6nica
implica uma 16gica renovada de organização
da
produção para tornar-se
viivel enquanto
tecnologia
para
f!
zer frente is necessidades
do capitalismo
moderno.
Essa
l~
gica tem dois aspectos
bãsicos: a flexibilidade
e a integr~
ção do processo de produção.
Esses aspectos,
ao ~erem pers~
gu1dos e im~lementados.
levam i ampliação
dos contornos
s!
gundo as quais deve ser entendida
a produção:
a produção
é
uma unidade entre projeto-fabrtcação-gestão
e ê, tambim, em
especial
no caso da IA, unidade entre fornecedor-~ontado
-d s t r tbu do r ,
No interior desse quadro, o relacionamento
entre e~
presa e força de trabalho ganha contornos
também novos, nos
quais as novas caracterlsticas
tecnolõgicas
~
organizaci~
nais
demandam
uma "postura"
diferente
t~nto dd administração em relação aos trabalhadores
quanto destes em relaçio i
émpresa. Tanto as formas antiga~ de q~e sc utiliza(va)m
as
empresas de um modo ou de outro tayl~ristas
ou neo-taylori!
tas - quanto as formas de organizaçio
da forç~ d~ trabalho
frente ao capital sio passtveis
de reformu1ação.
No Brasil. as empresas mo o t ed o r e s dr; eu t omóv e t s in!
taladas na regiio do ABC paulista vem se oricn~ando,
nos ~l
timos anos, segundo uma estratégia
de mJdernizaçio
do
pr~
cesso de produção que tem como caracter1stica
básica a
i~
corpo ração da microeletrônica
nas v~rias ejferJs e ativid~
des que compõem a produçio:
não apen~$ na f~bricação
proprl
amente ~ita - com a introduçio
de robôs, controladorcs
16g!
cos programãve1s
(CLPs), sistemas
flexlveis
de fabricação
e
transporte
- mas tambem na~ ativid~dcs
de prv~r.t.o
do
í

Do ponto de vista interno. a integração
projeto- f~
'bricação-gestão
verifica-se
na agilização
do tratamento
das
informações
relevantes
no processo,
tanto em termos de fl~
xo quanto de armazenagem:
ê necessário,
segundo a
lógica
que preside essa forma de modernização,
tornar
desobstrui
.dos os canais por onde fluem as informações
do projeto para
a fabricação
(se po ss Iv e t , sem passar por nd v Icuo s j e da
fabricação
para a administração.
A tecnolog'a
CAD e os ba~
cos de dados centralizados,
com acessos hierarquizDCOS
e
dispersos
por várias ãreas da planta,da
corporação
ou me5~0
de fornecedores
e distribuidores,
são os meios que a tecn~
10gfa microeletrônica
ôferece para essa integração.
Apesar das mGltiplas
determinaçõe~
que produzem
o
quadro que caracteriza
as corpora;ões
transnacl0nais
da
IA
- cuja análise mats acurada foge aos contornos
deste tex~oe possivel delinear alguns aspectos que orientam ~ lógica
da modernização
dessas plantas:
prim~iro.
a busca do
par!
cligma japonês que. se de um l'ado apresenta
!Jma
coerência
í

í

í
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produto e do processo
(o "design")
e na gestão dos recursos
produtivos
como um todo, estendendo-se
tambim ao relacionamento com os mercados,
fornecedor
e consumidor.

5. ~SFORÇO
JAPONeS

A lógica

da modernização
do setor
automobilístico
instalado
no Brasil só pode ser compreendida
levando-se
em
conta o estreito
vlnculo existente
entre as plantas
bras~
leiras e as corporações
transnaciGnais
das qu~is fazem
par
te. Sendo assim, as tendincias
que se verificam
na
ind~!
tria iutomobilistica
a nivel mundidl tim reflexos
bastante
fo~tes sobre os caminhos
que as plantas localizadas
no Br!
si1 percorrem
no que se refere ã escolha tecnolõgica
e
ao
ritmo no qual se di ao processo de modernização.

".
.i

PARÁ

A ADOÇÃO

DO PARAVIGMA

A indastria
norte americana,
tentando
se rpcuperar
dos p re j u ízo 5 e d a fi \I e d a r e 1 a ti v e de p a r t i c i pa ç ã o no., e r c~
do mundial,
tem procurado
adotar esquemas
produtivos
e org!
nizacionais
similares
aos adotados
pelas empresas japonesas
dentro de uma perspectiva
mais geral de reestruturaçio
e r!
definição
de estratigias
frente as in~meras mudanças
ambie!
tais o co r r i d a s ,
Os dois cheques de petróleo
(1973-1974
e 1978-1979)
alteraram
significativamente
o padrio de consumo no mercado
americano
que passouc
a preferir
cada vez carros econ6mi cos em combustivel
e mais duriveis.
A 1nd~stria
americana.
por sua tradicão
de ênfase
em
estilo e
conforto
demoe
rou a ~eestruturar-se
em função da nova situação,
sofrendo
com isso a intensificação
da concorrincia
estrangeira
em
seu próprio
mercado (em 1972 as importações
ocupavam
15% do
mercado e 27% em 1981) porque as empresas
estrangeiras,prin
cipal~ente
as japonesas.
há anos vinham produzindo
Butomõ veis pequenos,
leves,. econ6micos
e baratos.
A General Motors, esforçando-se
para manter sua
p~
s ao de primeiro
produtor mundial,
v em procurando
e s t a b e le
cer politicas
estimuladoras
da inovação.
Na metade
da década de 60 criou um grupo de engenharia
de segurança
automot!
va para atuar em conjunto
com suas divis6es operacionais
e
5rgio5 do governo.
Em 1970 constituiu
um comiti para respo~
der as exigincias
govern~mentats
em termos de poluição amb~
entalo Convidou
pessoas de fora dos quadros
empresar1ai
tradicionais
para seu Conselho
de Administração
e
consti
tuiu um ~omiti para definir as relaç;es
entre as polfticas
da empresa e 35 pol~t1cas
pGblicas
(principalmente
a
de
energia).
Em 1973 ampliou seu horizonte
de planejamento
de
5 para 10 anos e passoJ a ver dua concorrência
e
mercado
dentro de urna perspectiva
mundial.
Passou a investir maciç!
mente em ~&D (US$l bi por ano) para reduzir o peso e aume!
tnr a eficiência
dos motores sem deixar de lado a preocup!
çio com o conforto óo usuir10. Aumentou
sua
agressiv1dad~
í-ç

,
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em outros me~cados,
comprando
34S do capital
de uma empresa
japonesa,
a Isuzu. Criou novo mecanismo
de coordenaçio
org!
nizacional,
o centro de projeto,
para ligar a assessoria
da
direçio central i administraçio
de linha nas divisões
fabri
cantes de carros.

acompanhados
e atualizados
diariamente,
nos moldes do
JIT
japonis.
A preocupação
com a ~Jalidade
i uma exigência
em t~
das as plantas,
viabilizadas
pela intr.adução dos
esquemas
de QA"

Alim disso a GM tem investido muito em outras empr!
sas de 'alta tecnolo9ia
nos setores de informitica,
robotica
e i~tcligincia
artificial
na dicada de 80.

ra-se

do parad1gma
japonis sobre os
proce!
sos gerenciais
da GM levou um importante
executivo
a
afir
mar que "n65 somos mais japoneses
do que pensamos"Cl).
Atri
vi~ de jn~meros parimetros
de sua estratigia,
nota-se a in
fluência
japonesa.
Admitindo
a necessidade
de um maior aprendizado
sQ
bre as ticnicas
administrativas
japonesas,
a GM constituiu
uma "joint venture~
com a Toyota para produzir
carros pequ!
nos em Freemontealif5nia.
Enquanto a empresa americana
e!
tava interessada
em produzir um carro pequeno d~
elevada
qualidade
e aprender
com maior detalhe os conce~tos
de pr~
d~çio japoneses
(JIT, eCQ, etc) a empresa japonesa
preocup!
se em conhecer
a qualidade
e confiabilidade
dosfornecedores
americanos
de peças e componentes,
os mitodos e sistemas
de
transporte
e as formas de relacionamento
com uma mio de
~
bra mais organizada
sindicalmente.
Ainda nio i posslvel
che
sar a co~C1USJD
a respeito
do empreendlmento(2).
Independente
dessa planta, no complexo multipla~
tas em Flint e Pontiac, Mtchtgan,
n GM tem estabelecido
n~
vas politl:as
de estoque
e na programaçio
de
fornecimento
de peç~s procurando
minimlzar
os custos de estoque,
estre!
tar os laços com os fornecedores
de peças e componentes
de
modo a possibijit3r
a exlstincia
de programas
de
produçio

ur

-'

Mesmo antes do desafio japonis ter colocado
como
gente a necessidade
de uma reavaliaçio,
em termos globais.
do relacionamento
da indGstria
autemobilfstica
com 05 traba
'lhadores
e seus sindicatos,
a GM preocupava-se
com o probl!
~a.Desdc
O final
da dicada de 60 tem realizado
experiincias
de enriquecimento
do trabalho
e de desenvolvimento
de rel!
ções mais abertas
entre supervisares
e operirios.
com resul
tados favoráveis
para a empresa.
As greves selvagens
e boicotes
da planta de'
Lord!
town - Ohio no inrcio da d~cad~ de 70 foram indicadores
re
levantes de que a mudança
nas relações de trilbillho era ~P!
riosa(1).
(
Em 1973 a UAW e a GM realizaram
um acordo dandd in{
cio aos' programas
de Qualidade
de Vida no TrabJlho
(QWL)(2T
realizados
de forma descentralizada
com gerentes
de
cada
planta e representantes
sindicais,
que deu re5ulta~os
exc!
lentes em termos de melhorias
de qual1dade,dc
produto.
red~
ção de absentismo
e problemas
diSCiplinares,
a~mp.~to da pr~
dutividade.
No final de 80 mais da metade ua5 plantas ameri
canas da GM que tinham negociação
com d UAW
utilizavam-se
de algum tipo de programa
de QWL. alterondo-sp
os ,posições
(1)

p
(2

como a do projeto Saturnu,
esp!
localizam-se
próximos
de montado-

ras ,

A influincia

+

CTQ e CCQ.
Nas novas plantas,
que os fornecedores

Why GM Stays ahead. fortune. March, 1981.
Maior!~ detalhes
em Sepehri, Mehran. Car manufacturing
joint
ver.ture testj feas6bility
of Toyota ~ethod
i~ US,
ind~~trial
Engln~ering.
March. 1986.
(2)

Davis considera
ser essa a 1Q grande mob111z3çia
0peri
ria por qualidade
de vida no trabalho,
Davis. L.E .• 9aJ
-!984.
Para detalhes,
ver Edwards, Rich&rd.
Ccnlcsted
Terra1n
Basic Books, 1979 e uma visiD diferente
de Davis
em
Ch i ld , John. The myth a t t o rd st ovn . !lanil.gtmert
Tod ay ,
Octobre,
1978.
QWL i um processo
pelo qual uma orgnnizaçio
te~~a
des
bloquear
o potencial
criativo
de seu pessoal atravis d~
~eu envo1vimcnto
nas decisões
que afetam suas vidas
no
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anteriores
de oposição
entre os sindicatos
e a empresa,
es
tabelecendo
mecanismos
de cooperação.
A pla~ta da GM de Tarrytown
- New York era
conheci
da' por ter um dos piores
desempenhos
em termos de produtiv!
dade e de Relações
Industriais.
Após vãrios anos de exper!
~ncia com o programa de QWL com a colaboração
entre sindic!
to'e empresa,
ela $e tornou uma das plantas mais
eficien
tes(l).
Na fibric~ de baterias da GM de Fitzgcrald
-Gcorgia
o sistema de pagamento
foi alterado
pm 1974 para
recompen
sar o conhecimento
e a obtenção
de qualificações.
Depols de
4 anos os tr~balhadores
ji tinham adquirido
polivalincia.Os
grupos de trabalho
tinham gama de atribuições
inclusive
p!
ra orçamentos.
A cultura do trabalho era caracteriZBdo
pela
flexibilidade,
confiança
mútua, informalidade,
igualdade
e
comprometimento.
O programa mais avançado
da GM tanto em ter~o5
de
processo
produtivo
como nas relações
de trabalho
i o proj!
to Saturno,
uma nova planta a ser con~trurda
no estado
do
Tennesse
para produzir
veiculos
pequenos
de alto
descrn
penha, baixo ~onsumo e pequeno custo.
As alterações
nas relações
de trabalho
são
profun
das pois, em negociação
com o.sind1~ato
dos
t~abalhódores
(UAW) admitiu-se
a redução dos salirios.
gD~Qntiu-~e
D e~t!
bilidade
para 80%. a extinção
do operário
hcri~to.
particl
paçio nos lucros, tomadas de decisão
·cDnspnsuais~
com
Pi
der de veto do sindicato
do~ traba!hadore~.
diiuiçãG
QuS
·i

trabalho.
O programa cobre os sent1men~05 d3S
pessDas
sobre as virias d1mens6es
do trabalha
i~clu1nd~
os sali
ries e beneff~tos.
estabilidade,
co~dições
de trabalho:
,relações organ1zactana1s
e interpessoais.
(l) 'Para detalhes, ver Guest. Robert. Qua11ty of work lifelearntnf trom t4rryto~n. Harvard ~ustnes5
fev1aw. July-

-Aug~st. 1979.

~

diferenças
entre os funcionários
administrativos
e os de f~
brica, enriquecimento
do trabalho com ampliação
horizontal
e vertical
das tarefas e linhas de montagem
organizadas
em
forma de m6dulos onde grupos de 6 a 15 pessoas ~. realizaria
as tarefas de montagem
e de controle de qualidade(})
A Ford demorou a alterar sua concepção
de relações
de trabalho.
Em 1979 estabeleceu
um acordo com a UAW
para
um Programa
de Envolvimento
dos Empregados
(Employee
Invo!
vement Program),
nia tio abrangente
e pretensioso
quanto
o'
QWL da GM. Alguns novos modelos (Taurus e Mercury Stable
estio sendo muito bem sucedidos
graças ao estudo mais acur!
do áas necessidades
dos consumidores,
a priorlzação
da qU!
lidade e melhorias
operacionais
e organizacionais
onde
de!
tacam-se
o enfoque do trabalho
em equipe, sup~rando
as tr!
dieionais
divisões
entre projeto e fabricação
e
possibili
tando uma maior participação
dos operirios
de linha(2).
As montadoras
norte-americanas
tem realizado
eleva
dos investimentos
para modernizar
sua produçio atraves
da
intensificação
dos, esforços
para estender a robotizaçio'~
a
outras fases do processo,
alem de soldagcm e pintura e a in
tegraçio
dos sisiemas
CAD-CAM permitindo
um~ maior
flexib!
lidade da produção.
Uma das principais
dificuldades
para a impiantação.
do paradigma
japonis nos EUA i a adoção do JIT ~evido i di
ffculdade
no estabelecimento
de relações
de confiança
entre
fornecedores
de Dutopeças
e montadoras.
Mesmo a existência
de contratos
de longo prazo dando ao fornecedor
amplas
re!
ponsabtlidades
pelo projeto,
engenharia,
prOd~çio
e entrega
e a reduçio
do estfmulo
competiçio
entre os produtores
de
(l)

(2)

A new labor era may dawn at GM's Saturn.
July 22. 1985, p. 51-2. A nova tndústr1a
tro Rodas, 1985.
How Ford htt the b~:l's-eye
w1th Taurus~
June 3D. 1986.

Susiness Week.
do carro.
Qua
8us1ness
Week.
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autopeças
por parte das montadoras
nio tem contribuida
para
o estabelecimento
de relações
sõlidas(l).
,
A introduçio
de mudanças
nas relações
de
trabalho
no sentido de garantir
um maior envolvimento
e participação
dos trabalhadores
enfrenta
in~meras dificuldades.
Mesmo
os
eCQ, a ticnica japonesa
mais difundida,' devido a seus
bal
xos custos e pouca alteração
na estrutura
de poder,
sofre
inúmeras críticas
quanto a seus resultados.
Do mesmo
m~
~o. os programas
de QWl sio criticados
por sua fragilidade
e pela .necessidade
de ampliação
de seus resultados
atravis
~e mudanças
mais efetivas
nos contextos
organizacional
e
ambiental.
Mansell(2)
define tris tipos de obsticulos
relatj
vos i questio de necessidade
de mudanças
(seri que os trab!
lhadores.
ewpresãrios.
gerentes,
sindicatos
desejam
essas
mudanças?);
relativos
i questão dos motivos
(quem ganha com
as mudança5?
as novas formas propostas
atendem os
desejos
d~~ pa~tes envolvidús?)
e relativos
as questões
de poder
e
controle
(em que sentido as mudanças
alteram as relaç5es
de
poder? como 85 partes envolvidas
reagem a essas mudanças?).

6.

A PARTICIPAÇÃO

í

VA MOVA

ESTRATEGIA

EMPRESARIAL

No decorrer
da investigação,
deparamo-nos
frequent!
mente com afirmações
rle gerentes
das empresas
automobilistl
cas, do tipo: "n6s ganhamos
a concorr~ncia
e vamos exportar
O mil P. pari) o Iraque".
O "nós" era sempre
enfático
e r!
presentava
a filial b r e s i.le i r a da multinacional,
.contraposta ao?~lros
braços da mesma empresa,
brigando
por
fatias
do mercado mundial,
ou por prioridades
de lançamentos.
pes-

quisas,

au t oma

ç

ão ,

ete ..

Num primeiro
momento,
Dnalisan~o
as afirmações
num
quadro te6rico mais tradicional,
que enx~rga as multinacio.
'
n a i s como urna espécie
de mecanismo
de relógio, onde a matriz
i a engrenagem
central e as filiais sio engrenagens
periféricas
com
seu
movimento
totalmente
derivado
das
pulsações
c n
.
.
trais. o conteGdo
dos discursos
pareceu-nos
"disfuncional",
algum tipD de problema
de conexão entre os departamentos
i~
ternacionais
da organização.
que deveria ser rapidamente co.!:
rigido. A estratigia
do "carro mundial~,
as mudanças
significativas
na polrt~ca
de pessoal das empresas,
enfatizando
a Questão da "participação"
da mão-de-obra,
qualquer
que s!
ja o seu significado
e, finalmente,
a introdução
das novid!
des d.~ 1;1ici"o21etrônica lias linhas de produção,
convenceram1I0~ da
n a de q ue âo fundamental
daquela visão. Af ln a l , jã e~_
tnmos distantes
da ipoca dos dinossauros
da indGstria
automolJi'lht1ca
nacional,
os "Aero-Willy~;1I ou "Dodge-Darts".
que
~rd~ O~ mod~los mais evidentes
de uma estratégia
das multinJcionais
de vir ao Brasil em busca de lucro~ marginais
sobre cquip&mentos
industriaisjmodelos
de vetculos ji totalmente ultrapassados/depreciados
nos paises centrais.
Esta
sstratigta
fazia sentido numa ipoca em que o ciclo de vida
ftsica dos pQu1pamentos
industriais
da IA eram mais longos
tant0 C~ trrmos absolutos
quanto em relação ao ciclo de vl
Ja mercadolõgico
dos veiculos
produzidos.
Hoje. os equipa~entos de ~om~ndo eletr5nicD
sio bem mais flextveis
em rel!
,DO ~·S v~rculos
febricados;
assim, a estratigia
acima esbo
é

í

(1) Having a hard time w1th just in time. Fortune.
June 9 •
1985.
(2) foIi1nsen, Jacquie.
Dcaling
•.dth
some db s t a c l e s to inovat o n -!rI tha wo'rj(, p le c e . üc ce sena l p ap e r n9 1, . November
1930. Ootario Qual1t~ of Working life Center. Canada.

NO BOJO

ç

·:.4
s le i ro s , dotados de peças e de ligeiras modificações de pr~
jeto. __que os qualifica
p-ara ,5 condições
de uso locais pr~
cãrias e anilogas is brasileiras.
No mesmo sentido, temos a
utilização
de um pessoal
de treinamento
para a necessãria nfraestrutura
de treinamento
de mão de obra de manutenção
e
comercialização
em condições
que guardam similitudes com as encontradas
em virias re~iões do Brasil.
Assim,
de uma forma lndireta,
o su~esso nas polfticas
de comircio
exterior de manufaturados
"prova" a realidade
da adaptação
í

çado,
atual

se algum
momento.

dia foi plenamente

real,

deixou

de s~-10

no

Au que parece, vivemos agora uma fase em que os l~
cros fáceis, dados pela exploração
de mercados
praticamente virgens e protegidos,
não são mais factlveis.
Naquele 019.
mento, o tipo de organização
~uper-centralizada
e
rigida,
esboç~da
no modelo do "re16gio",
era mais do que suficiente para as condições
de operação
vigentes.
Agora, dada
a
satisfação
primária e horizontal
do mercado,
num
ambiente
de concorrência
oligopoHstica
c on s o l d a de , são necessárias
estratigias
mais finas de adaptação
ao meio, isto i, mais
capazes de detectar as pulsações
discretas
do mercado e do
ambiente em geral, no sentido de bem se posicionar
frente
i concorrência
e i ecologia social local. Socialmente,
a
possibilidade
desta adaptação
mais fina ê dada pela emergê~
cia entre n5s de uma nova classe midia assalariada
"tecnocritica".
Isto quer dizer, imbuida socialmente
dos pressupostos ideo16gicos
da ordem econ6mica-social
do capitali!
mo monopolista
transnacional,
dotada assim de equipamento
cognitivo
análogo ao dos quadros da matrizes
das empresas
multinacionais
que aqui se instalam mas, com a importante
ressalva
de, a partir de uma socialização
primária
brasileira. ser capaz de "sentir" as pulsações
do ambiente e r!
traduzi-Ias
na linguagem
universalizante
do "tecnocratez~
í

(1).

Abl"e-se, a-ssim, o p o s s i b t l t d e da de uma adequação ao
mercado consumidor
e às necessidades
locais de gestão
de
mão-de-obra
(~mO) bastante
amplas e, ~~ !l!..edida
~ ser aiRda
de t e c t e d a , explorada
pelas emp re sa s . Considerando-se
as an~
logias de nossa posição mundial com os pafses do Terceiro
Mundo em geral. ê mais ou menos t i p i f t c a d o o sucesso
das
filiais brasileiras
das multinaciorrlis
em penetrar nos me!
cados latino-americano~.
dd Africa e dos patses
ãrabes em
gerai. Isto se dã não só pelo aproveltamentõ
das pol~t'cas
de reciprocidade
comercial
ahertas pela diplomacia,
como
tambem por causa da rel a t t v a d i f'ere n c i e âo dos produtos br~

í

fina.
No que tange is questões
de enquadramento
de MDO,e!
tamos diante de pressões
sociais evidentes
no sentido
da d~
mocratizaçio
da sociedade
que se traduzem, na IA,
por uma
estrategia
sindical
operária de contestação
bastante
ampla
do autoritarismo
mais ex~cerbado
e pela instalação
pratic!
mente geral do contrapode~
operirio
representado
pclas tomi!
5 Õ e 5 de F ã b ~ i c a (C F S },
nos a mb 1:e n te s de t r a b a 1 h o operã r i 05 •
Uma questão a ser explorada
i a de que. no atual
momento,
esses processos
de constituição e consolidação das Cf~s- a!:
solutamente
+n e dn i s s fve t s em lnstantes
anteriores podem
não ser anteg6nicos
~os objetivos
mais gerais das' empresas
de ponta do capitalismo
mundial.
A partir
do que jã se co~
vencionou
chamar de "crise da Taylorismo"
(popularizada
no
meio acad~mico,
principalmente
por Claude Durand(ll,i
de c~
nhecimento
geral que as estratigias
de aumento de produtivi
dade e de melhoria
da qualidadé
dos produtos
passa. necess!
r ame n t e , por uma p o lLt i c a de enyo1.vimentoda
MDO direta com
-a produção.
Isto objetiva,em
termos mais gerais, i diminui.
ia da ouantidade
de ~efugos, i promoção de pequefias
melh~
das n o s processos
de produção;
a t r e vê s de rudimentos
de an~
l t se de valor
e o melhor controle
dos estoques
intermediarios
Q

í

nece~~'rlos

i produçio.

(1) - Dur~nd~laude.
Car

t

A crise

do taylor1smo.

m1meo.

DEP. UFS

s.d~

ç

{l}

_ Mais

detalhes
em GrUn. RobertD.
"A produç~o de
uma'
moderna: os b'ancãl"ios e a au t ome c âo :", disser
ta.ção de ~estrado.
PUC-/SP. 1935. a partir de
histõ
rias de vidas de bancirtos inseridos em bancos multI

empresa
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PARTICIPACIONISTA

Historicamente.
as tecnologias
sociais de
1nspir!
çio japonesa,
que objetivam
o envolvimento
da MOO com os o~
jetivos da empresa,
são precedidas
pela introdução
das
dj
versas tecnicas
de dinâmica
de grupos (OG). Esta relação s~
quencial
nia i gratuita.' Em seu momento ~e auge. a DG teve
como p~bltcc preferencial
as classes midias
n6rte-america
nas em processo
de àssalariamento.
constituindo-se
no cerne
do proc~sso
de reconversio
daquelas
camadas is' diretrizes!
manadas
das grandes corporações
- concretamente.
a transfo!
maçio do individualismo
do ,tipo "pioneiro
do oeste" de que
er~ imbufdo o imaginirio
pri-monopoltsta
para um novo
tipo
de individualismo
"coletivista",
que substitui
a famTlia "!
clear_pela
~r5pr~a corporação
monopolista
como unidade
de
referencia(·).
Ja se mostrou que. ideologicamente.
o Plano
Marshall
cumpriu o papel de difundir
a nova tecnologia
para
as economias
da Europa
Ocidental
e Japio.
Nio por acaso, no
mesmo ~omento
se promovia
a "adequação"
do perfil econ6mico
dos paises centrais
i então economia
hegem6nica
dos
EUA,
quando era fundamental
dotar aquelas economias
de
quadros
gestores
intermedtirios
similares
aos norte-americanos.
CO!
trapostas
ã ideologia
corporativista
do antigo patronato
1~
cal, as ticnicas
da DG irio a~arecer
como ~m mecanismo
85
senc1almente
demo~ritico
de aita rentabilidade
50c1al.(2). Ass<m, nio ~ por acaso que temos no Brasil~ num pr!
meiro momento,
com a expansiD
da ordem monopolista
e a
1~
'ternªcionalizaçio
da economia
advinda do "milagre
econ5ml
ca", um m~m~nto
de extrema difusão das ticni~as
de OG, a i~
·rQduçâo
mes~a dJ ps~calogia
no universo
crganiz~ctonal.Por
motivos que extrapôlam
o quadro do artigo atual. as -têcn!
'~as da DG não atingem o universo-~perãrio
em seu estado
p~
ro.
~a5. no momento
do auge econimico.
que tambim
i um auge
do '~isteml repre~sivo
sobre o movimento
operirio.o
prcblem~
da cooptaçio
aperirla nio apárec{a fulgurante.A'cris~
do !!
tigo sistema
de
gestio"repressivo1ri
revelar
~~essidade~de
,
•

.1

{n

I

Poitou •• J.P. "La dynam1qüe
de s+q roupes . livre idéologieau travail".
Paris, Ed. CNRS. 1978.
(2) Boltanski.
,l. "Les Cadres".
Paris. Ed. de Minuit.
1982

-

t,

.Assim,

re cup e rarmo s a impl e n t a ão do "management
moderno"
no Brasil,'
Ver'gmeS
'o seu grande
impulso no período
o 1111 ~ il9re e conôm co de 'fi ns 'dos an;s 60 e começo dos
anos
7a, ::: aí 'q\H? se impó'rt~ 'ili~ciçament~: junto com o capital t ri
gíVE:l
mu ltt n e c t on a l , 'as 'no'vas (entre nós) t e cn o lo çt a s de ge~
tão so r i a I o r i un d a's tia ,l\Gj• o peri.odo de c r-es c t me n t o h o r i zon
tJl d~ ipoca favor~cia
muito aquelas priticas.
pois tratlV!
ce , af:.1-n~l. áO-illooeflte--q-ue,nteda ~,ransl~çãc das classes méSe

ç

í

.••••••.
,••.
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dias para os grandes_aparelhos
das corpo rações que então se
transplantavam/formavam
entre n5s. Era o "trem da alegria"
,
das c)asses midias, a eufori~ do milagre,
De certa
forma,
~para a problemãtica
que estamos tratando,
aquele
pcrfodo
'; cumpriu a fase do Plano Marshall
na Europa Ocidental
e Ja'pão. Nesse perlodo se cria um corpo de especialistas
e,pri~
~ipalmente,
de divulgadores
de nuvas ticnicas
de controle
so~ial. que serão responsâvcis,
no novo perTodo que se abre
'a partir da, crise evidente
do milagre e do inicio
da reco~
+
POSi'ção do movimento
operário
no fim do s anos 70, pela
te.!:!
tativa de implantação
dos esquemas
de tipo CCQ e outras teE
nologias
de'participação
operiria.
, Considerando-se
J sua
área de atuação (sobre a classe operiria)', os novos mitodos participacionistasnão
podem
ser considerados
como "a~titayloristai",
como querem alguns
de seus ideõlogos.
Na verdade,
como demonstra
Palloix (3),
trata-se
de u~ "neofordismo"
ou, "neotaylorismo~,
um reconh!
cimento tãcito da incapacidade
daqueles
antigos sistemas
em
prosseguir
realizando
as tarefas
de diminuição
e controle da
porosidade
da jornada de trabalho
(WT). Primeiro porque
as
possibilidades
do taylorismo
e do fordismo
(Tr) esbarram r!
p~damente
nas possibilidades
reduzidas
de balanceamento
das
linhas de procução
(LP) reais onde, por causa dos gargalos.
o controle
derivado
diretamente
das miquinas
de comando
e
ajuste mecãnico
deixa um largo espaço em branco, mesmo
nas
planta~ trabal~ando
a pleno vapor. E, quando
pensamos
nos
longos ~errodos
de arrefecfmento
de vendas/consumo
que com!
çam ~ :e produzir
na economia
capitalista
em geral e na no!
5a particular
a partir do fim dos anos 70, leyando as plantas a traba~~arem
c~da vez mais em subcapacidade.
esse
pr~
blema e pa r e c e fulgurante.
Os ba1anceamentos,
donde se baseiam
os controles
mecinico~
~a porosidade
perdem qualquer
valid!
de. Para romper com esse ~ovo gargalo,
aparece a P?ssibil!
dade de romper com a esppcializ~çio
excessiva
das LP's ea!
s ne l a r , "a mesmo tr'abalLarlor,
tarefas diferentes
na
mesma
jornada.
d1~inuinoD
o seu tempo morto (observe-se
qtie. nes-.
se contexto,
as tarefas de supervisão
i~ediata
fordista
sio
'

,

bastante-re~uzidas).
Assim, diminuindo-se
as quantidades
bricadas
nos lotes, por causa das retraç6es
das demandas,
diminuição
da especializaçio
das antigas linhas recompõe,
mesmo, acentua a intensidade
da jorna~a de trabalho.

f~

a
ou

Em segundo
lugar,' QS limites da especializaç~o
TF
aparecem em relação."aos
operãrios
considerados
enqua.!!,
to produtores.
A decomposição
excessiva
das tarefas torna a
participação
individual
dos trabalhadores
por demais
fragmentada,
liquidando
qualquer
interesse
intelectual
no trab!
lho. A isso se segue um aumento imenso no absentelsmo
e outras atitu~~~;"anãrquicas·
incontrolãveis
e,principalmente,
imprevislvei\~"O
que agora se chama de re c onpo s t c ão de tar!:.
fas ou de participação
não nega o que o taylorismo
ou o fo~
dismo tem de essencial
quanto i divisão entre trabalho
int!
lectua1 e tr~balho
manual.
Fala-se em recomposição
dentro
dos limites de ci1ulas,de
trabalho
jã fragmentadas.
A partl
cipação aparece nas empresas
onde a gerincia
jã acumulou
os
conhecimentos
necessirios
para . a "gestio objetiva"
~ proces-,
so de trabalho.
Como quer Caste1:,"0
problema
principal
não
i mais o de medir a rent~bi1id~de
~ossrvel
de um sujeito,
pois, melhor pe~;ando,
s~bemos muito bem o que i preciso p!
ra tanto. Se-ria mais importante
"motivã-lo"
a trabalhar, co!~
t ro l a r suas re e õe's , manipular
os seus afetos, entrar em co~
certo com ele de modo a que' participe
de sua prõpria alien!
ão , Não_mais
medir, pesar, 'dividi'r, objetivar,
mas
tnb~
lhar no subjetivo
e no total ~ara conformar
o indivTóuo
gl~
balmente
is novas' exigincias
da,instituição,
estas, por 5U8
vez, paralelamente
repensadas
numa perspectiva
dinimica
e
globalizante
pelos novos t cn l c o s de organização"
(1) .t\f'i rul ,
como quer o autor, no terne, Na partic1paçio
i o mecanismo
de,regulaçio
Que resolve a tensão, de~via a '~_agress1vidaae
para tarefas realistas
{e produtivas}
estabiliza
o 'sistema
no sentido da ~anutençio
do "siatus QUo"(2), ou seja, ~
i
,pr5pria t6~tativa
de'instrumentaçio
do descontentamento.
t amb âm

,

ç

ç

l'

ê

í

---------(1)

, C. "Le prccés de t.ravail:
du fordisme
nu
-fordisrne". l~ pens~e. fev 1976. pg. 37 a 60.

Pa l lo vx

neo -.

O p s c ana l t smo,
1978, p. 101~2.
(2) Idem, p. 104.
'
(1)

C e s t e l , R.

í

Rio' de Janeiro.

re ,

Gr s a l ,
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&. MiLITÃNCIA

OPERÃRIA

E PARTICIPAÇÃO

No confronto
entre as estrategias
das
multinaci~
nais e as dos seus operários,
a CF tem um papel singular
e
contraditório.
que só pode ser avaliado
a partir de uma
r~
cuperaçio
bistitica
de sua apariçio
entre nós, ainda que €!
quemãtica.
Podemos constatar
que esta forma
organizativa
surge., pela primeira
vez, fulgurante
no, sindicalismo
combativo de Osasco ~p55. uma fase subterrinea
de gestaçio
soc!
al, onde a comissão
da Cobrasma
será fundamental
na tomada
do sindicato
peloi militantes
combativos
que irio deflagr~r
a greve de 196B(1).
No perlodo de intensa repressão
policial e patronal
que se seguiu, a id~ia permaneceu
como um po~
to de resistencia
ligado, principalmente,
às oposições
si~
dicais do 'chamado sindicalismo
"classista",
que tinha
como
representante
maior a oposição
meralúrgica
da cidade de são
Paulo. Quando se configura
o "sindicalismo
autintico",
a
partir dos metalúrgicos
de ~io Bernando,
estes veem as CF's
como uma forma de paralel1smo
sindical
que deve ser combati
da, contraposta,
em tempos normais i figura do delegado
s1~
dical de fábrica,
previsto
pela CLT, mas pouco
implantado
a prática,
devido ao desinteresse
da maioria
dos
sindic!
tos burocratt~ados
e i resistencia
patronal
contra a inst!
laçâD de um cont~apoder
sindical
a nfvel de fibrica.
As 1~
tervenç~es
seguid~s
do MTb nos sindicatos
de SBCD e
Sa~to
Andre (S~) durante as greves ,do fim dos anos 70. colocou
a
questio da necessidade
de formas de organizaçio
e moGil1~!
çio a nTvel de fibr1ca como uma questio de sobrevivincia
do
sindicalismo
auti~tito.
Assim, as CFs ressurgiram
e ro~ust~
ceram-se,
de um lado a partir das comiss5~s
d~ mobil \zaç;o
ligadas ao sindicato
e de outro
lado a partir do desenvolvi
mento interno da m1l~tincia
a nlvel de fibrica
(~
segunda
forma apareceu
mais em SA, a primeira
em SBCD). O reconheci
mento legal das CFs nos ac5rdios
trabalhistas
acabou se da!
do. em regra, .ressalvando
o poder de avo~açio
dos
s~ndtc!
tos.
Desta forma, os m111tentes
de base conquistaram
uma
forma organtz3tiva
pr5prta e o ~1ndicato
manteve
o poder ~e
ingerencia em seu funcionamento.'
I

(1) Weffort.
F.C. Participaçio
gem _ Osasco. Cadernos

e conflito
industrial
Cebrap,
nQ 4.

i
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A ideia de CF ganhou verossimilhança
social no ambiente da fábrica
t ay lo r i z a d a , onde a ideologia
i mpl Icit a da
gerincia
tinha como pressuposto
bisico a visão do operirio
COIIIO
um "homo economicus"
individualista,
como se tivesse s2do cumprido
o ideal exposto no capo "Sa15rio
por peças· dIa
Capital.
Nesta fibrica não existem contrapoderes
reconheci~os. e a CF aparece,
praticQmente,
como ulllaafirmação
da c!
dadania dos operãrios.
os quais, antes, dentro dos
canones
v i 9 e n t-es , ti n h amos
seu s' de se j o s t ra ve s t i dos de" n e c e 5 s i d!
des", interpretadas,
sem nenhum emcanismo
de controle,pelos
Srgãos de pessoal das empresas. ·Assim. nesta ginese, a CF ~
um órgão inequlvoco
de de se qu t l Ib r i o de situação' de autoritarismo exacerbado.
Quando a s0ciedade
começa a colocar incisivamente
a
questão da democracia,
a 'importaçio
das tecnologias
partic!
p e c o n i s t a s irá tentar
r-e s pon de r (ou antecipar-se)
no unive.::
50 das organizações,
às demandas
expllcitas,
ou ainda difusa5, do pessoal por ~las abrangido.
Essas tecnologias
serio
colocadas
em prãtica num esforço para mudar as relações
sociais no trabalho.
A participação
serve, do ponto de vista
produtivista,
çomo um mecanismo
de controle
da porosidade
a
s ar adotado
quando os mê t o do s de inspiraçio
taylorista
jã e~
gotaram o seu potencial
e/ou t~m a sua eficiincia
contestada. Sendo expressão,
na sua origem, de um equilfbrio
entre
capital e trabalho
muito menos assimitrico
do que o existe~
--fj entre n55, essas técnicas
iria aparecer
como
instrumen.tos sumamente
democrittcos
quando confrontados
com a realidade fabril
brasileira.
ReconhecendD
uma certa potencialid!
de criativa
nos o pe r r i o s manuais,
as novas t e cn t ce s acabam,
a ~t r a n c e. p o r n~c o n h e c e r a c i da d a n i a o p e r ã r i a { 1 } ,
í

â

como as ticnicas
irio ser recontextualizadas
no nosso amb1ente
caracterizado
por um autoritar1smo
i
- --- ---- - to d a -p r-o I}: a, é IJ ma que s tão fJ u e a i nd a d e v u ã se r e s tu d a d;;
com bastante
cuidado.
Afinal. vivemos numa sociedade
Que pratica grande segmentaçio
de mercadds
de trabalho.
~anto a nivel de 5e~ores diferentes
dJ economia,
quanto
internamente
is empresas,
onde existem leques salariais
imensos quando comparados
com outras economias
capita listas.
ou mesmo com' plantas estrangeiras
de multinacio
~ais que aqui operam.
(1)

A maneira
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Operando agora num ambiente mais nuançado,
a hostilidade antagônica
entre a CF e a direção da empresa cede l~
gar para um relacionamento
mais ambTguo, onde a CF pode ser
vista como um 6rgio potencialmente
Gtil, se cooptado.
Evi~entemente>
a cooptação
não pode ser absoluta
sem que o Srgão perca credibilidade
perante a ~ua base, o que não quer
d i ze r que os Srgãos de pessoal modernizados
das empresas não
deixem de persegir esse ideal: como a realização
mesmo
da
"famTlia orgãnica"
de inspiração
durkheiniana
em que se in!
piram os diferentes
programas
de envolvimento
da mdo com os
objetivos
da empresa.
De seu lado, a CF não p o d e r t a j.s t mp Ie s
mente, negar as tentativas
de envolvimento,
uma vez
que
atrativos
como a participação
no planejamento
'estratégico, ou
mesmo titico da fabricação
permitiriam,pelo
menos, o conhecimento antecipado
das linhas de desenvolvimento
que
as
plantas terão pela frente, ou seja, o conhecimento
dos "movimentos
do inimigo".
Alim disso, a não ocupação
de um esp!
ço aberto' pelas empresas
pode representar
a sua
ocupação
por pessoal realmente
cooptado que, a partir daT,
poderia
construir
uma esfera própria de influência.
Assim, a questão q~e poderTamos
enunciar
como
um
"i mb rogl i 0" d amo c r a ci ai pa rt i c ipação/envol v imento/ coop tação/
organicidade
(DPEECO), aparece como um espaço de luta simbQ
l1ca de suma ,importÊ.ncia para o futuro das relações
de trabalho e,porque
não d ze r , do padrão de democracia/conflito
de
classes do perfodo que se abre com a volta da pres~dência c~
vil. Quando U5amo~ a abreviatura
DPEEGO, queremos
dar
uma
medida dapoli5~emia
i mp r Lc i t a nos usos sociais
que se faz
de cada uma das pal~vr35/conceitos
do "Imbroglio~)
e tambim
chamar a atenção para a luta social, relativamente
obscura.
que se trava em torno da definiçio
do significado
"correto",
ou melhor, concreto.
de cada uma daspalavr~s.
que perspassa todo o nosso imaginãrio,
sendo particularment'e
quente no
chão vda fãbrica mobilizada.
Desta forma, nesta luta 'simbõl~
ca. "estamos
diante de universos
diferentes
usando, de for-

ma-tliferenciada.
códigos par-cialmente comuns COI1 todos
-os
tipos de jogos estrategicos
complexos
que se tornam
possl
veis t a n t o do lado do acordo como do mal-entendido,,(l)
pod!:,
Por se tratar de uma luta em procp~So,
pouco
alem
mos adiantar a respeito
do seu desenrolar
concreto.
das possibilidades
polares dentro das quaís o conflito deve
se balizar. a menos, ev~dentemente.
de rupturas
revolucionf
rias ou reacionirías
(neste caso o campo mudaria totalmente
e~ suas linhas de força, mas dadas as estruturas
de capital
colocadas
em pritica, menos do que imaginam os inginuos
de
ambos os lados). As macro posições dizem respeito a ati,que
ponto a democracia
irã conseguir
penetrar na fabrica e
a
sua r~cfproca
em termos de envolv1mento.

í

(1)

Bourdieu.
P., Chartier,
R., Oarnton, R. "Dialogue
ã pro
pos de l'histoire
culturelle".
Revue "Actes de ' li
recherche
en sciences sociales.
nQ 59, p. 93}
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E A VACA 'BRAVA

- paralisação
apenas das empresas
montôdoras,
levando
os f~
bricantes
de autopeças
a produzirem
estoques
elevados
que
não podiam ser vendidos,
devido ã paralisação
da demanda.

A campanha
salarial
do Sindicato
dos
MetalGrgicos
de SBC e ~iadema,
em 1985. procurou
explorar
um aspecto novo no enfrentamento
com as empresas
do setor automobilfstico. 'Essa ação sindical, que ficou conhecida
como "Operação V~
ca Brava",
significou,
pela primeira
vez. uma tentativa
de
elaborar
uma visãb globalizante
do setor, levando em conta
a interdependincia
entre as empresas montadoras
e as empresas de autopeças.

A denominação
"Vaca Brava" buscava caracterizar a imprevisibilidade.
para as empresas,
do momento de deflagração dos movimentos
nesta ou naquela empresa,
tornando
dificultosa uma ação empresarial
unitãria,
na medida em que
a
concorrincia
entre montadoras
ou entre subsetores
fabricantes de componentes
passava a ser uma arma nas mãos
dos si~
dicatos~
em certos casos, a oportunidade
'de se tornar forn!
cedor Gnico de um dado componente
poderia levar uma determ!
nada empresa de autopeças
a se tornar mais flexlvel
na mesa
de negociações,
abrindo
a possibilidade
de um acordo vantajoso para os trabalhadores.
O mesmo poderia ocorrer na co~
~orrincia
intermontadoras,
que aproveitariam
a oportunfdade
de normalizar
sua produção
antes dos concorrentes,
ou mesmo
pressionariam
as autopeças
a assinarem
rapidamente
acordos
localizados.

A categoria
metal~rgica
da região abrangida
p~o si~
dicato não se compõe exclusivamente
de trabalhadores
nas e~
presas do setor automobi11stico,
mas os resultados
obtidos
no enfrentamento
com .s s t a s tem
dado a tônica
dos . resultados . iI
..
..'
obtidos nos acordos com a maior parte das empresas da re~io.
De qualquer
modo, a campanha
de 1985 modificou
uma caracterização ate então feita pelo sindicato:
anteriormente,as
n!
gociações
eram diferenciadas,
basicamente,
entre
empresas
grandes
(as montadoras}
e pequenas
(autopeças
e outras não
ligadas ao setor de veiculas).
Em 1985, a estratégia
sind!
cal procurou
elaborar
uma caracterização
do setor automobilístico como, um todo, explorando
fragilidades
advindas --ãaint~gração
crescente·do
setór.
,

"

Assim, durante o mis de abril de 1985~ a direção do
sindicato
procurou
montar um esquema or9an~zado
que permiti!
se "planejar"
a ocorrência
de movimentos
grevistas
que
1m
plicasse~
n~ desorgan~zação
do fluxo ,de co~ponentes
e ~ati:
rias, prima entre as montadoras
e seus fornecedores.
A organizaçi~ sindical
pretendia
paraliiar,em
~ados momentos.
a
produção
de componentes
que
comprometessem
a
produção
de
ver
,
culos (tais como: pneus. freios, farõis, e t c .'),de tal manei
ra a tornar desnecessãria
a deflagração
de movimentos
greyis
tas nas pr5prias
montadoras,
impedidas
de fabricar
os Y~lcu
105 por falta
de componentes.

,

"

'

Em outros momentris. de acordo
....'-com a evolução
gociaçõ~s
,com o empresartado,
a estratigt~
passav~
.'

,

-

dasne
a ser a,

No bojo da problemitica
apontada,
a "Operação
Vaca
Brava" em si, teve um vivenciamento
bem diferenciado
entre
os diversos
segmentos
por ela afetados.
No polo coer-ãr+o , que
aqui nos interessa
mais de perto, constatamos
divergências
não' negl igenciãveis
entre os membr-o s das CFls entrevistados
e membros
da diretoria
do sindicato.

'.-

I

I

No primeiro
lado, aparecem
d~vidas quanto i exequibilidade
dest~ forma de luta. Vivenciando,mais
de perto
os
humores da base o pe r r i a a ser mobilizada
e desmobilizada po.!!
tualmente
em -junção de uma coordenação
geral do processo, que
'escapava
da esfera de apreensãotmediata
surgida a partir do
"chão da fábrica",
a função das CF's se tornava mu1 t as 'vezes incômoda,
numa situação
em que seus membros ~nham,nece!
s a r t enen t e , de obedecer
às ordens do "Estado Maior" sindical.
sem poder "passar o quadro"
de conjunto
do movimento
para
as bases. de fOt~a ripida e compreenslvel.
Isso sem ~ontar
os problemas
de transformi~l~s
em um "exircito~,
um colet!
~~ d~ lutas. onde se cult~a~ os pr~ced1mentos
democriticos.
Considerando-se
a 'tensão e s pe c If ca de que."se revestiu
a rus
á

í

I

\
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tôria das CF's em São Bernardo do Campo, como vimos nas p~
ginas anteriores,
numa relação com o sindicato
que bnha el!
mentos objetivos
de concorr~ncia
intern~ pela representação
da mesma população,
está montado o caldo de cultura para i~
terpretações
divergentes
do mesmo fenômeno.
Isto,apesar
das
d~onstrações
rituais- de harmonia que aparecem de lado a l~
do quando se pergunta aos interessados
diretamente
sobre
a
tensão CF's X Sindicato
-- afinal, inteligíveis
pela nece~
sidade de se demonstrar
a coesão das fileiras frente ao pGblico externo muitas vezes hostil.

b) a outra fonte de reservas aparece no discurso quando
os
membros das CF's, instados a falar sobre a especificidade da "Vaca Brava", descrevem-na
como a extensão do pri~
cípio da "greve pipoca" ~
que paralisa setores ou trechos das linhas de produção,
desfazendo
o balanceamento
das cargas de mãquina e de lotação de pessoal,
causando
prejulzos
ampliados
às empresas,
por conta do retrabalho
necessãrio
para to~nar os produtos fabricados,
durante o
movimento,
funcionais,
alem da recomposição
dos estoques
intermediários.
com seu custo de fabricação
e horas par~
das dos outros setores da fãbrica ate eles
atingirem
ni
veis operacionais.
Por outro lado, esse tipo de greve re~
guarda a maior parte do coletivo de trabalho das possíveis represálias
patronais,
incluindo
aí,prin,cipalmente,
a questão das "horas paradas",
dando maior peso relativo
aos fundos de greve e outras formas de auto ajuda.
No
atual estigio da "tecnologia
de contestação"
operante e~
tre nõs, esta e a forma mais avançada de luta interna às
fábricas.
Assim, no entender de membros proeminentes das
comissões
de fibrita, a "Vaca Brava i a greve pipoca
a
nTvel geral •.. ". O ceticismo
da viabilidade
de sua exte~
são a nível da articulação
entre virias plantas
aparece
nos discursos
quando anotamos:
"A vaca brava i coisa
do
X (diretor do sindicato
centralizador
do processo),
na
pritica não i bem isso, vale mesmo i a pipoca ... ", afi!
mação que encontra eco favorivel em outros setores do si~
,dicato. Um outro problema correlato
aparece na necessid~
de imperiosa
de se conhecer os planos de suprimentos
e
planejamento
da produção num nTvel de detalhamento
que
permita ao polo operirio preparar as contra-aç6es,
isto
é. saber de antemão os gargalos no aprovisionamento
de
autopeças
e de subconjuntos
de montagem
para
interceder
nos coletivos
das fábricas correspondentes
e manter a p~
ralisação
da produção
(mais propriamente,
do faturamento
das empresas montadoras)
durante a duração do contencio50. Para is~o.
faz-se mister uma aproximação
fina c?m os
trabalhadores
"~ensalistas".
que manipulam
essas informa

Assim, na anãlise do discurso das CF's, encontramos
duas vertentes
de reservas quanto à estrategia
de 1985, q~e
. poderiam ser explicadas
a partir do que descrevemos
acima:
a) de um lado as dificuldades
com o "stóp-and-go"
característico da Vaca Brava: " ... a gente começou a gre~e,veio
a ordem (instrução)
de voltar, a gente voltdu, depois f!.
laram para a gente parar de novo ... , foi dif;cil
explicar para a peãozada.
a turma ficou confusa ... ". A novid~
de dos procedimentos
de, greve tornava a sua
estratigia
pouco transparente,
mesmo para setores do sindicato,·to~
nando difícil a busca de informações
nas fontes 'trad\ci~
nais. Em que medida esta estrat~gia
deslocou o eixo
de
poder internamente
ao sindicato,
e uma questão para a pr~
xima fase de campo. E. entretanto,
evidente que ela col~
cou no centro dos acontecimentos
os setoresJindiv~uos
oois
encarregados
da "centralização/planejamento",
em detrimento dos setores/indivíduos
mais encarregados
da "mob!
lização".
Mais do que is~o, deu centralidade
is articula
ções intersindicais
que viabil'izavam a troca de informações sobre as ~ãbricas de autopeças
e montadoras
situadas fora da irea de atuação institucional
do sindicato.
Um corolãrio
imediato da questão aparece com as
greyes
por fibrica caracteristicas
do pertodo "p5s-pacote"
- em
que medida elas podem ·ser entendidas
como~o reverter
da
balança interna de poder dent~o do polo ~peri~{o.
tornase outra atraente questão de campo.

.

,

'

-,
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ções. Embora o sindicato
em questão seja totalmente
"colarj
nho azu)", sendo essa, sem dGvida, uma marca importante
de
identidade
num universo onde o patrão i impessoal
e aparece
na for~~ de seus delegados
"engenheiros",
alguma permeabili
dade exi_.e entre os extratos "horistas"
e "mensalistas"
de
trabalhadores,
sem d~v~da devido i forte legitimidade
do si~
dic~to alem dos seus quadros. Mas, em medida ainda a ser e!
tudada, o fluxo de informações
no processo foi - aquem do
necessãrio,
dando margem a cenas pateticas
de trabalhadores
vasculhando
as latas de lixo atrãs de listagens
que
pudessem conter alguma informação
valiosa ("patéticas"
para
os
anal istas - em que medida t amb êm o fi para os extratos
Op!
ririas i outra pergunta de campo: numa situação do tipo "pi
poca" ou "vaca brava" ações que poderiam ser lidas externa·mente como vandilicas
são plenamente
coerentes.
Afinal, Op!'
ririas não têm o arsenal para a p r-o du ão de violências
verbais próprio do extrato intelectual,
sobrando-lhes
a possibilidade quase ~nica de violência
fisica. Em alguma medida.
impugnar suas ações f Ts i c a s , "sua Illalandragem",seria destruir
elementos
importantes
de sua auto-identidade).
Assim, apr~
fundar as ligações com os setores administrativos
das fibri
cas, dentro de um quadro de continuidade
e aperfeiçoamento
de movimentos, do tipo "vaca brava, seria uma necessidade
i~
periosa. Para tanto, as dificuldades
não poderiam ser sube~
timadas: a. imagem construída
do níic le o duro da categoriafundamental
no ato de ce r ra r as fileiras
pura o empreendime!!.
to coletivo de alto risco que e a greve que, como vemos, tem
uma dinâmica entre nós cada vez mais contestatãria,.correria
altos riscos de se diluir, solupando
o espaço pre-p~l~co
d~
.ramente construido,
que fornece a po~sib{lidade
mesma
da
ação coletiva.
Assim, no esforço de contar mais organicame!!.
te com as camadas d& trabalhadores
mensalistas.
o que só p~
deria ser conseguido
com a inclusão daquela categoria
entre
os associados
do sindicato,
poderiam sobrevir
serios probl!
mas de identidade.
ç

No lado do aparato sindical
de X (o diretor "pai da vaca brava

P

)

en co n t ramo s - da parte
um discurso que cite
-

_ gava is raias do triunfalismo,
onde os problemas
relatados
pelos membros das. CF's não tinham lugar. A greve surge aqui
como uma resposta i altura frente is novas estratigias
patronais, num exemplo de combatividade
e de organização
op!
riria (OBS. de diversos dirigentes
sindicais
entrevistados
desde 1977, notamos a criação progressiva
de um discurso e!
. tereotipado.
o que torna a busca de informações
naqueles age,!!
tes quase um jogo de ~divinhação
- uma "kremlinologia"caboela _ pesquisar
a v·eracidade desta impressão e ,em caso positivo. as fontes desse discurso opaco para fora do meio s!
-ria uma questão para o futuro}. Cruzando o conte~do da entrevista com informações
secundãrias
e as prestadas ~r age~
tes colocados
em posições distintas,
extraímos
a ideia
de
que, mais do que a greve 'real. trata-se da greve ideal..!.que
deveria ser' feita na nova situação criada pelo advento
das
novas tecnologias
de produçio e organizacionais.·
Assim.cla!
siftcamos
seu discurso como o enunciado
de um programa
a
ser perseguidO
- enfim, um ideal de o rq an z e çào operãri.a,

'

í

sindical.
Dada a estrutura
micropolttica
que esboçamos
do lado operirio.
nio temos condições de indicar os rumos
mais
proviveis
de evolução do sindicalismo
"autintico
de S. Be!
nardo do Campo. De um lado, temos a possibilidade
do priyilegiamento
de metodos de luta que passam diretamente
pela
organização
recente da CUT e:. de outras formas de articulação
plurisindical
mais tipificadas
na Vaca Braca e,de outro lado, o elemento que caracteriza
a movimentação
de 1986 - as
greves por fãbrica.
Isso sem falar na imensa zona de possibilidades
de concertação
de estratégias
entre os dois eixos .
Com os dados conseguidos.
nio,dispomos
da possibilidade
de
~mpreender
uma anillse de fatores que testasse
a consisti~
cia, para alem do perlodo analisado,
dos polos esboçados
no
pre~ente ensaio, que assim pudesse prever
desdobramentos
a
partir desta tensão. Uma anilise deste tipo, com a qual pr!
tendemos coroar 23ta parte do trabalho -- teria
tambem
de
dar conta da maneira
diferencial
(ou não) com que os diye~
50S agentes
(ou 5ubclasses
de agentes) do pol~ operirio '1nU

0\.0

-t~

trojetam ~ compulsões
do me t o ambiente
externo,
em p a r t i cu
lar, dos polos empresarial
e governamental
antagônicos
(i~
to ê, qual a "leitura"
das situações
que fazem os diversos
agentes e a partir de quais referenciais).
Uma possibilid~
de atraente
para a tabulação,
que c~ poderia ser verificada
na anilise
fina de dado~ adequadamente
produzidos.
i a da
existincia
de um "gap" de formação
explicado
por
superpos!
i;:ãode camadas geracionais
distintas
- geração aqui entendida enquanto
estrutura
de atributos 'sociais tipicos de um
modo de socialização
dominante
para uma classe num determinado perrodo.
Neste caso, os si~dicalistas
"articuladores",
de alguma forma ainda a ser investigada,
estariam
se sobrepondo aos "mobilizadores",
caracteristicos
da fase
herõica
da primeira
intervenção
e momentos
seguintes
de r-e s ts t.ê n c t a
às pressões
patronais
e govername~tais.
,
O tipo-ideal
de "agente mobilizado~"
passou no chão
da fábrica os anos da década de
70, destacando-se,
e
g~
nhando representatividade
entre seus pares, na mobilização
fibrilosa
que tornou-se
vis1vel 'a partir da greve de 76 da
Scania e que, em termos de verossimilhança
social, deixa
a
condição
de paciente
da hist5ria
nos epis5dios
das primei ras greves gerais da categoria
a partir de 1978. A tentat
va governamental
de desestruturar
aqueles movimentos
reinvl
dicat5rios
a pirtir da intervençio
nos sindicatos,
mostra
ao mundo a existência
de uma rede de agentes mobilizados
que continua
a dirigir o movimento
a ~artir das fábricas
- temos enfim um tecido consistente
de militãncia
entre
os
nossos operários-massa.
Assim, nosso mobi11zador
típico
é
um migrante,
com pouca escolaridade
formal, extrar~o
enfim
da amostra de seus colegas,
forjando-se
na "escola
da vida"
na dupla luta contra o autoritarismo
patronal
e as expect!
t i v a s de ascens_ão, individual
d'e,seus colegas de fd'brica.
O
sucesso de sua atuação está justamente" em transformar
o
!
giomerado
de colaboradores
dàs empresas
em um coletivo
de
lutas operáriO.
Em contraposição,
o nosso agente "articulador"
!i.P.l
co às vezes ~ntra na fábrica mobilizada
- ou em in1c10
de
mobilização.
Dispõe de uma especialização
certificada
instl
tucionalmente,
quando não um titulo u n t ve rs t t r t o
obtido
concomitantemente
ã atividade
operária.
Já nasce em cidades
grandes e, em medida a ser testada,
a condição
operária
p~
á

de significar-lhe
um xeque em expectativas
de inserção
s~
crar-mã1s ambiciosas.
Adere ao projeto da forja de uma ide~
tidade o~erária
positiva,
trabalhando
pelos agentes
pré-existentes
e, graças ao seu capital cultural
e social
dif~
renciado
da massa que lhe di suporte,
é catapuitado
para p~
sições importantes
no comando operário-sindical.
E bom
le!
brar, como fator conjuntur~l
que. a p01itiça
de
demissões
de militantes
nas fibrica~.
assim como as cassações
de dir!
gentes dos sindicatos
pe~patradas
pelo MTb devem ter favor~
cid~ bastante
a "circulaçio"
e renovaçio
dos quadros,
dando
assim o espaçõ necessario
para a rápida aparição
desses
no
vos atores.
Os atores "articuladores",
estando mais pr5xtmos
s~
cialmente
das classes medias tecnocráticas.
irão
sentir
mais t n t e n same n t e a necessidade
de "dar uma resposta
ã alt~
ra" às in~ciativa5
pat~onais
de inovaç6es
tecno16gicas
e
ganizacionais,
procurando
os pontos de atuação naquele
me~
mo imaginário
social. Assim, tornam-se
propugnadores
nat~
rais das articulações
do tipo da I\~aca Brava", Outra
que~
tio a ser estudada,
para a gestaçio
desta forma particular
de luta e o papel do contato dos nossos sindicalistas
com
outras realidades
de conflito
de classes,
a partir das
vi~
gens f~equentes
que eles passam a empreender
no inicio
dos
anos 80. Afinal. a "Vaca Brava" é o~emplo de um tipo de m~
vimento praticado.
por exemplo,
pelos militantes
da UAW nor
te-americana
na dicada de 40 e inicio da aicada de 50(1).

0r

"--As caracterizações
Que esboçamos
acima devem ser e~
tendidas
como construções
teóricas
neces~ãrlas
para a elab~
ração de matrizes
de oposiçio.
Portanto,
os "sujeitos"
des~
nhados ni~ ~em necessariamente
correspondincia
direta
cem
os encontrados
empiricamente,
tratdndo-se
mais propriamente
de "sujeitos
epistêmicos"-estruturas
de atributos
de comp o sn s
com a finalidade
de se encontrar
opDsições
significativas.
(1)

Lichtenstein,
Factory

. 67.

nQ

N. "Aut cwo r ke r Milita~
and St r u c t u r e o
Life~ The Journal or~E!rfcãnlrlfstory.~~
2. sep. 1980, pgs. 335-353.
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geradoras
-estudada~.
rizados,
des deve

das tensões que explicam
a dinâmica
das situações
Evidentement~s
atores reais estão menos
pol~
mas a mecânica
de suas tomadas de posições
e atit~
ser explicada
na análise das oposições.
Sem podermos
extrair da análise
conclus5es
fechadas
quanto ao rumo das estratégias
operário-sindicais
dos met~
lürgicos
de são Bernardo
e recusando-nos
liminarmente
a
E
pontar caminhos
de forma prescritiva,
podemos entretanto
dl
zer com razoiv~l
chance de acerto que a exist~ncia,
no col!
tivo operário,
das tensões observadas.
longe de ser um pr~
blema de. falta de unidade,
sio um {ndice bastante
segure da
sua capacidade
de adaptação
ás conjunturas
moventes
com ge!
tação de respostas
ricas. Em suma, um índice tranquilizador
quanto ã capacidade
do movimento
operário
estudado
em resi!
tir ã sua cristalização
em aparelhos
burocráticos
fechados
.dentro de si, que parecia ser até então o destino
inelutã _
vel das tentativas
de organização
das classes
subalternas
entre nós.
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