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RESUMO
No momento atual;

dois eventos

cações nas características
vas tecnologias

buscar

do processo

e a conjuntura

A reaçao da maioria

concorrem para trazer
de trabalho;

de crise

~odifi-

a emergência de n~

e recessao.

das empresas industriais

a "racionalização"

profundas

de seus processos

brasileiras
produtivos

tem sido a de
e de criar

es-

quemas "participativos".
Pouca ênfase

tem sido dada ã questão

tecnológica,

o que a nosso ver se

deve ã complexidade e à amplitude

das mudanças envolvidas.

neste

de caráter

quadro dependem de decisões

e das prÓprias

empresas.

político

ao nível

Mudanças
do país
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"GERAÇÃO DE TECNOLOGIA E PROCESSO DE TRABAU-IO"
Afonso Carlos Corrê a Fleury

1. INTRODU;:Ao
No momento atual, dois eventos de natureza distinta - mas nem por isso
independentes - concorrem para trazer profundas alterações no processo
de trabalho: a emergência de novas tecnologias ea
e recessao.

conjuntura de crise

Frente a essa situação, as empresas industriais brasileiras

assumiram

nitidamente uma atitude conservadora, e reagiram através da intensificação dos processos de "racionalização" da produção.
Várias delas
não poucas -

introduziram ainda esquemas do tipo "participativo", co-

mo é o caso dos Círculos de Controle de Qualidade.
A nosso ver, porém, tais soluções são paleativas e mascaram a

questão

mais complexa que é a mudança nos padrões e processos de produção. Es
ta atitude, porém, pode ser justificada como um mecanismo de
defesa
frente ã complexidade e amplitude do problema.
Para estudarmos o que está sendo feito e o que não está sendo feito ao
nível das empres~,

e os impactos sobre o processo de trabalho, anali-

saremos inicialmente as estratégias de "racionalização" e de "participação", para então trabalharmos a questão da escolha e mudança de
nologia, procurando discutir esta problemática em termos das
nacionais.

tec

empresas

2. A ESTRAlliGIA DE "RACIONALIZAÇÃO"
A estratégia mais comum adotada pelas empresas industriais nos dias de
hoje é a que se denomina "Racionalização", e que implica, basicamente,
num maior esforço de planejamento por parte da administração

das

presas de forma a reduzir as ociosidades que porventura existam no

emSlS

tema de produção. Este esforço de planejamento tem se utilizado não só
das tradicionais idéias da Administração Científica, mas ainda
tem

•

f
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incorporado as novas técnicas de organlzaçao do trabalho - como o Enri
quecimento de Cargos e os Grupos Semi-Autônomos -, não deixando porém
de dar-lhes feições muito semelhantes àquelas típicas da Administração
Científica.
A racionalização do trabalho usando as idéias Tayl.o'ri.s tas não
exige
maiores discussões já que é um assunto por demais conhecido. O um co
ponto a ser enfatizado é de que permanece um esquema em que se usam as
idéias .de Tay Ior , e não as técnicas da Administração Científica buscan
do-se, de maneira heurística, dispensar parte do contingente de mão-de
-obra e intensificar

o ritmo do trabalho dos que ficaram.

Por outro lado, a Rotinização do Trabalho, que discutimos

em . outros

trabalhos (F1eury ,(1978), F1eury (1983)), tem permi tido a dispensa
mão-de-obra

"cara" e a contrataçãode

novos trabalhadores, com

de
salá-

rios mais baixos, para a execução da mesma tarefa.
O esquema de Enriquecimento de Cargos, é justificado na literatura, c~
mo uma "ampliação do trabalho de tal forma que isto traga maiores opO!
tunidades para que os trabalhadores desenvolvam um trabalho que os levem a atingir as características de personalidade

de pessoas maduras "

(Argyris, 1973, p. 1S0). A proposta poderia ser atingida através de di
ferentes métodos:
a) Rotação de Cargos - .revezamento entre pessoas envolvidas nas

tare

fas ;
b) Ampliação Horizontal - agregam-se diversas tarefas de mesma nature-

- . cargo;
za num UlllCO

c) Ampliação Vertical - agregam-se diversas tarefas de diferentes natu

- . cargo;
rezas num UlllCO

d) Enriquecimento de Cargos - aplica-se a ampliação vertical e a horizontal num mesmo cargo.
O objetivo serla, então, o de ir criando tnn esquema no qual o trabalho
fosse gradualmente exigindo cada vez mais do trabalhador em termos
habilidades físicas, mentais e responsabilidade,

tornando o

de

trabalho

,..•.

..
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sempre novo e desafiador.

o

que tem se verificado

não corresponde exatamente a essa idéia.

ampliação, mas dentro de um esquema extremamente rígido

e formalizado.

Por exemplo, Orlean (1983) descreve a mudança no processo
de montagem de fogareiros
que era fabricado
so pessoa,

em uma indústria

Há a

metalúrgica.

de

trabalho

Este produto

em linha de montagem, passou a ser montado por

mas o enriquecimento

cepção que pouco diferia
única mudança visível

de cargo foi feito

dos princípios

é em relação

ja, não mais é entregue

balho e sim um conjunto de tarefas
to completo. Não obstante,

uma

dentro de uma con-

da Administração

ao parcelamento

a um trabalhador

,

Científica.

das tarefas,

uma parcela

A

ou se-

elementar do

tra

que levam à consecução de um produ-

as tarefas

em si continuam a ser planej adas

minuciosamente.
Os outros

exemplos de que temos conhecimento apresentam ·característi-

cas semelhantes.

Indústrias

domésticos têm utilizado
létricos

metalúrgicas

bastante

tambémo têm feito.

se esquema e a de evitar

Muito embora a proposta
em todo potencial,
dores:

controle

esse esquema. Fábricas

A razão mais plausível

a ociosidade

que apresentam dificuldades

de montagem

para os

de tarefas

aplicada
trabalha

e identificação

curiosamente,

há detenni-

se recusaram a trabalhar

do trabalho

em grupos seria

no

no

outra das novas formas recen

ao rol das empresas industriais.

"Umgrupo serni -

que executa,

cooperativamente

,

que são designadas ao grupo, sem que haj a um pré - definição

de funções para os seus membros" (Fleury eVargas,
ponto de vista
planejamento

da empresa esse esquema implicaria
das tarefas,

mantendo um alto
estruturação

des

permanecer ''na linha".

autônomo é uma equipe de trabalhadores

to de vista

às linhas

sensíveis

seriam algumas. Entretanto,

temente incorporadas

para a adoção

de Enriquecimento de Cargos nao seja

há algumas modificações

vo esquema, preferindo

de motores e-

de balanceamento.

nadas empresas em que os trabalhadores

as tarefas

intrínseca

sobre o ritmo , diversidade

do produto final

A organização

que produzem pequenos eletro-

incentivando

grau de flexibilidade

dos trabalhadores
de tarefas,

haveria

1983, p. 34).

Do

em menos esforço

de

os grupos à auto-regulação
no sistema
um relativo

o uso de habilidades

de

e

produção. Do pon-

grau de autonomia p~

múltiplas

e o desenvolvi

·,

,'
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nerrto de esquemas de grupo baseados em cooperaçao.

Em alguns tipos
tria

de indústria

química e petroquímica

- como é o caso da siderurgia

indús-

- o uso de grandes equipamentos automatiza

dos levaria

quase que naturalmente

No entanto,

a prática

cionalizados

ou

à formação de grupos semi-autônomo~

demonstra variações

os grupos,' decorrentes

na forma corno foram institu-

não só das práticas

vas das empresas cornotambém de reações dos próprios

administrati

-

trabalhadores

e

dos sindicatos.
e Marx (1983) estudaram uma empresa s i deriirgi ca em que"

Zilbovicius

operação da usina era feita
traditórios

por equipes",

do esquema: o primeiro

apoiados pelo sindicato

observando dois aspectos

era a atitude

de trabalhar.

forma iria

resultar

Por outro lado, a atitude

çar" a capacidade de trabalho
çoes no caso de faltas

de um cargo para cada pes-

num modomais "taylorizado"
da administração

das equipes,

dos operários,

reduzir

de padronizar

sem, além de investir
sentido de tornar

todas as atividades

-

era a de "fo!.

não providenciando

Concomitantemente, estava a administração

ços no sentido

que

reposi

ou demissões e, baseando-se na habilidade,

nhecimento e iniciativa
-obra.

con

desenvolviam uma campanha contra o "desrespei-

to a função" que implicava na reivindicação
soa, o que, de certa

dos trabalhadores

a

o contingente

-

co-

de mão-de

desenvolvendo

esfor

que assim o permi tis-

em novos equipamentos e sistemas

de controle

no

aventada

pe-

o trabalho mais automatizado.

3. A ESTRA'ffiGIA DE "PART1CIPAÇÃO"

°

uso de esquemas partlclpativos

las empresas no sentido

e a segunda alternativa

de enfrentar

as atuais

idéia é o desenvolvimento de processos
que do esforço

coletivo

na fábrica

sensíveis

organizacionais

se supere os próprios

capacidade do equipamento e se atinja
prejuízos

possibilitando
lirni tes

da

novos padrões de qualidade

sem

de quantidade.

Entre os chamados esquemas partlclpativos,
Brasil

condições de mercado. A

o que teve maior difusão no

é o dos C. C. Qs. - Círculos de Controle de Qualidade. A aceit~

ção da idéia na comunidade empresarial

pode ser medida pelo número de

empresas que formalmente já havia assumido a implantação do programa :

.5.

em 1980 eram 100 empresas, 130 em 1981, sendo que a real
se deu de 1982 para cá (*).

disseminação

A aceitação do CCQ se deve tanto a sua operacionalidade

nao

exige

quase nenhum ínvestimento, nem altera a estrutura formal da empresa

-

quanto à sua abrangência - praticamente aplicável a qualquer organização. Assim, vemos o programa sendo implantado em indúStrias (metalúrgi
cas, químicas, têxteis, gráficas, etc) , serviços (bancos, serviço público) e até há especulações sobre CCQ numa fazenda.

A idéia do que seja um COQ pode ser bem esclarecida pela definição

de

alguns institutos e/ou empresas que o divulgam:
"Cí rcul.os de controle de qualidade são pequenos grupos de funcionários

voluntários, que se reunem periodicamente para analisar

e propor l-

déias no que tange a melhorias e modificações.
Esses grupos sao normalmente constituídos de 6 a 10 funcionários, formando uma equipe de trabalho, ou podemos chamar de um time.
Este time recebe orientações quanto ao desenvolvimento operacional

do

sistema e a utilização de recursos metodológicos para análise de pro~
blemas e situações.
A motivação básica do CCQ e a participação.
Círculo de controle de qualidade e a fusão de esforços a seYVlço da co
munidade empresarial" (IOORT)
A atuação dos círculos é calcada principalmente na resolução de probl~
mas de redução de custos, de refugos, melhoria da qualidade. Um levantamento preliminar sobre 1420 projetos de círculos de 6 empresas reve-

(*)

Mora

o Japão e os países asiáticos de sua influência, o Brasil

é

considerado um dos países onde o programa de CCQ está mais desenvol
vido. Vide Toledo, J.C. 1982. Controle de qualidade e círculos de
controle de qualidade. Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ - Produção
meo). Os dados numéricos são do lOORT de São Paulo.

(mi~
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Ia que 77% deles envolvem redução de custos e apenas 6% envolvem melho
rias.na segurança ou condições de trabalho.

o

funcionamento dos círculos implica na montagem de uma estrutura pró-

pria, (comitê de organização, coordenadores, líderes, secretários)

pa

raleIa à estrutura formal da'empresa, o que absolutamente não significa a "quebra da hierarquia" ou o desenvolvimento de relações laterais.
Em relação à organização do trabalho, nada garante que um programa de~
te nível vai alterar conteúdo de tarefas, formas de realização do trabalho, mecanismos decisórios. Porém, há a possibilidade disto ocorrer
desde que os grupos de comportem de'maneira adequada e desde que a administração seja receptiva a tal tipo de mudança, pois, em última análise, é ela quem decide sobre a implantação ~u não dos projetos elabo
rados pelos trabalhadores envolvidos no programa.
As empresas, ao implantarem os círculos, acentuam bastante o fato

de

que uma série de problemas podem (e devem) ser resolvidos por quem

os

presencia cotidianamente. Ou seja, há um reconhecimento explícito

da

capacidade de melhorias no processo de trabalho por parte de quem dele
diretamente participa.
Apesar de que a operação normal de várias empresas prevê alguma autono
mia a certos grupos de trabalhadores, isto não é comum de ocorrer. Então, nas reuniões do círculo, fora do âmbito direto de trabalho,
os
participantes

têm a possibilidade de discutirem alguns tipos de probl~

mas que enfrentam e proporem as modificações necessárias.
A recompensa pela participação é simbólica (troféus, viagens,

diplo-

mas), mas a idéia de se atribuir prêmios em dinheiro para os projetos
aprovados vem ganhando corpo.
Afora toda a carga ideológica envolvida no treinamento e funcionamento
dos círculos, há aspectos que são de bastante importância para o desen
volvimento pessoal e profissional do pessoal envolvido (desde métodos
para formulação de um problema até témicas de metrologia e desenho).
Por outro lado os resultados têm sido extremamente positivos para
as
empresas em problemas que a princípio, mereceriam pouca atenção da adminis tração.

,

.
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A implantação de programas de COQrequer alto nível
parte

de seriedade

por

da empresa e não é pequeno o número de programas que já foi desa

tivado após pequeno período de funcionamento.
Há outros esquemas participativos
des empresas multinacionais

que estão sendo implantados em gran-

, cornoé o caso dos programas de

Qualidade

de Vida no TrabaTho, mas as informações são muito poucas para que
possa falar

em seu objetivo

se

e alcance.

4. CONTORNOS DA QUESTAO ·TECNOLdGlCA
A análise

da estratégia

da incorporação

de novas temologias

no proce~

so de produção exige que coloquemos a questão em o~tro plano.
Dada a complexidade das relações
ciedade atual,

torna-se

muito difícil

ra se fazer uma avaliação
bre o processo

isolar

políticas

debate sobre essa questão,

da so-

a dimensão Tecnologia pa-

do impacto de suas atuais

de trabalho.

ce a eventos recentes

econômicas, sociais,

características

so

Por outro lado, não pretendemos retomar
mas apenas encaminhar algumas reflexões,

que permitem avaliar

a correção de preVlsoes

o
fa
fei

tas anteriormente.
Consideramos temologia
ções témicas

(tanto

mação dos produtos

corno "o conjunto de objetos

físicos

e

opera-

de máquinas cornomanuais) empregadas na transfor-

de urna indústria.

Temologia

significa

bas rcament;e

o sistema mecânico de transformação,

seu tipo e nível

de mecanização e

inclui

e as habilidades

humanas requeri-

também o conhecimento témico

das no sistema produtivo".
Deste ponto de vista,

o momento atual já apresenta

alguns indícios

evolução da questão do impacto da automação sobre o processo

da

de

tra-

balho.
Há urna antiga polêmica,
quando vários

autores

adrnitiram uma reversao

colocada no fim dos anos 50 e

de

60,

(Blauner (62), Walker (57), Mann e Hoffrnan (58))
nas tendências

degradação nas condições do trabalho,
automatização

início

ou mecanlzaçao.

em direção

a uma sempre

em função de um maior nível

maior
de

<

•
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Os estudos diziam respeito especialmente ao trabalho em indústrias com
sistemas de produção em fluxo contínuo (siderúrgicas, químicas, pe t roquímicas) em que a organização do trabalho em um esquema de Grupos Serni-Autônomos era praticamente um imperativo colocado pelas próprias ca
racteTÍsticas do equipamento de produção.
No entanto, já em 1958, Bright (em trabalho posteriormente

recolocado

por Braverman(1977) ), observa que a reversão citada pelos autores era conjuntural e que na medida em que a tecnologia fosse evoluindo, di
rninuiam todos os requisitos sobre o trabalhador da produção, em quant.i
dade e qualidade.
Esta hipótese passou realmente a se verificar com a introdução da

ITIl-

croeletrônica nos sistemas de produção. Esta inovação permitiu um avan
ço sensível no grau de automatização dos sistemas
eram considerados automatizados, e um salto no grau

de produção que
de

já

automatização

dos outros sistemas de produção, fossem eles sob encomenda ou de prod~
tos de consumo em massa. A máquina-ferramenta
tomou

de comando numérico

se

o modelo dos ''modernos''sistemas de produção sob encomenda, as-

sim cornoo robot se tomou

o modelo nos sistemas de produção em massa.

Nos sistemas de produção em fluxo os sistemas de controle tomaram - se
totalmente automáticos e integrados. Com isto, há necessidade de menos
trabalhadores, que por sua vez são menos qualificados.
O que é novo neste quadro, e que não havia sido previsto é o brutal im
pacto dessas novas tecnologias ao nível do trabalho de escritório,
e
de supervisão da produção. A introdução do computador nas tarefas técnicas e administrativas da empresa se deu naqueles casos em que

havia

grande volume de informações quantitativas para ser processado. O desenvolvimento da novos equipamentos e especialmente da rnicro-informáti
ca, porém, vieram a dar outras características ao esquema de

uso

do

computador na empresa. Sem discutir os desenvolvimentos específicos
sua utilização (CAD - Compute r Aided Design, CAM -

Compute r

e

Aided

Manufacturing, Office Automation, filosofia de redes, ...) o resultado
é a integração vertical e lateral de informações na empresa,

indepe~

dentemente de seu volume, qualidade ou aplicação.

O resultado é que não so a produção é automatizada, mas principalmente

, '

., "

os escritórios o sao, e o resultado final e uma "nova organi21ação",b~
tante diferente da anterior. Não só o trabalho do pessoal da produção
é afetado, mas especialmente o da supervisão da produção e da administração média (incluindo engenheiros, administradores, vendedores, etc)
que são eminentemente processadores de informações.

o

resultado da introdução dessas inovações são organizações menores (com menos pessoas), cuja pirâmide organizacional é muito achatada, pr~
ticamente sem fronteiras internas na medida em que a integração de

in

formações é total. Implica ainda na quase que completa obsolescência dos conhecimentos acumulados em Administração, na medida em que as características e as estratégias operacionais são bastante
diferentes.
Por exemplo, os critérios de planejamento e controle da produção

sao

totalmente distintos, em razão ~as características diferentes dos

no-

vos sistemas de produção.
Nos países desenvolvidos, as empresas que entraram nesse estaglo de a~
tomação reduziram consideravelmente o número de empregos, muito embora
os dados existentes não permitam isolar o efeito da automatização

dos

próprios efeitos da recessão econômica (*). Esta redução é ainda justi
ficada pelo reconhecimento da ineficiência das grandes organizações em
geral e a busca da manutenção de plantéis mínimos para operá-Ias, aumentando a flexibilidade e rapidez de resposta, indispensáveis no

mo-

mento atual.
Por outro lado, as novas tarefas que estão surgindo com essa nova tecnologia (por exemplo, o desenvolvimento de "software") ficanentregues a
pequenas empresas especializadas, que tem possibilidade de

acompanhar

o rápido ritmo de desenvolvimento do campo. Em alguns casos estas

em-

presas se tornam satélites de organizações maiores.

(*)

Informações divulgadas na imprensa dão conta de que algumas fábricas nos E.U.A. reduziram o quadro em até 40% (Business Week, April
25, 1983)

.'

.
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. 5. A PERSPECTIVA BRASILEIRA

Em termos bastante sintéticos, o quadro atual sobre a questão da geração de tecnologia e processo de trabalho apresenta diferenças entre em
presas de países desenvolvidos e as empresas brasileiras em geral.

No

primeiro caso, a ênfase tem sido dada ao processo de geração de novas
tecnologias com a consequente automatização do·processo produtivo e ai
ministrativo, enquanto que no caso brasileiro esta ênfase se

.desloca

para o binômio "racionalização/participa<jão".
b preciso, entretanto, distinguir entre as empresas brasileiras: aquelas de capi tal nacional e as transnacionais.
Para estas Últimas, o interesse em investir

em novas tecnologias

den

tro do território brasileiro é relativo, não só devido ã redução da van
tagem comparativa (o custo da mão-de-obra), como ainda pela prioridade
que terá que ser dada ã questão do emprego em seus países de

origem.

Outrossim, mesmo as transnacionais que permanecerem e se automatizarem
exigirão menor contingente de mão-de-obra, na rnedi.daem que as decisões e até o próprio acionarnento das máquinas poderá ser feito instantaneamente, nas matrizes, através de telecomunicação.
Já no caso das empresas brasileiras, o que se pode observar além

dos

já discutidos esquemas de "racionalização e participação" é um
baixo
investimento em novas tecnologias e uma hesitante e tímida atitude em
termos de criação de capacitação para lidar com essas novas
gias.
Dois tipos de explicação podem ser aventados para este quadro.

tecnolo-

A pri-

meira - e mais óbvia - diria que as condições po li t i co-económi cas

do

país não favorecem investimentos de risco, como os acima citados.
A segunda explicação se situa ao nive l da própria empresa e diz respe~
to aos aspectos técnicos e comportamentais envolvidos. Do ponto de vis
ta técnico emerge claramente a idéia de que as empresas brasileiras não
contam com técnicos habilitados para orientar investimentos em
novas
te cnologi as , e que pelo lado comoortamental, os administradoresnão tem interesseem criar essa capaci tação, na

medida

em que este tipo de mves

·

,
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timento, num futuro não muito longínquo, pode vi r a ameaçar seus

pro-

prios cargos.
Estas duas explicações podem ser consideradas complementares e just.ifi.
cam o quadro paradoxal que se apresenta.
Ao mesmo tempo, a adoção de estratégias de "racionalização e
pseudo-participativos"

esquemas

é coerente com as hipóteses acima colocadas, na

medida em que não alteram as estruturas de poder nas empresas e dão uma aparência de movimento e modernidade aos estilos administrativos.
Permanecendo estas tendências, um dos cenários futuros que a nosso ver
teria maior probabilidade de se realizar consiste num parque

indus-

trial composto por menos empresas trans~acionais do que hoje

existem

em nosso país, baseados em eletrônica, com sistemas de produção automa
tizados, utilizando poucos técnicos tanto ao nível d'aprodução quanto
da administração e, por outro lado, empresas brasileiras assumindo, de
maneira nítida, as indústrias pesadas, de base metálo-mecânica,especialmente aqueias que ainda operam com altos níveis de poluição.
Em suma, a questão da geração de tecnologia e processo de trabalho
volve prioritariamente dimensões políticas, seja ao nível do país

en
ou

ao nível da empresa.
A montagem e realização de cenários alternativos vai depender da dinâmica das forças políticas, econômicas e SOClalS num
proXlffiO.

-

futuro

bastante
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