Qualificação versus Competência: um comentário bibliográfico sobre
um debate francês recente*
Leonardo Mello e Silva

No debate da sociologia do trabalho
francesa, a organização do trabalho está inti
mamente relacionada com a questão dos li
mites, da persistência ou das rupturas com o
taylorismo. Com respeito a esse tópico, o de
bate é bastante rico. Isso provavelmente tem
a ver com razões tanto internas ao campo in
telectual quanto externas a ele. Em primeiro
lugar, deve-se ter em conta a própria tradição
nacional da sociologia do trabalho, na qual o
tema aparece na forma do travail en miettes
de Georges Friedmann (1956), do travailenchainé de Claude Durand (1978) e depois na
associação com o “trabalho heterônomo” de
André Gorz, apenas para ficar em marcos
dessa literatura. Em segundo lugar, o taylo
rismo desempenha um papel crucial na con
formação da relação salarial (traduzindo aqui
rapport salarial) fordista, ocupando nessa
medida um dos suportes-chave do perfil societal dos “Trinta Gloriosos”. Essa última in
terpretação ficou consagrada a partir dos tra
balhos desenvolvidos pela chamada “Escola
da Regulação” (Boyer, 1986), e que influen
ciou muitos estudos em sociologia do traba
lho, desde o final dos anos de 1970. Prova
velmente, a capacidade persuasiva do segun
do elemento é poderosa à medida que extrai
sua força daquele patrimônio comum conti
do no primeiro elemento. O u seja, quando
os regulacionistas demonstraram que a qua

lificação é um dos componentes da relação
salarial (ou, mais simplesmente, do contrato
de trabalho assalariado), havia já uma vasta
trajetória percorrida de estudos e discussões
teóricas sobre o tema, permitindo então de
certa forma uma “ponte” entre as análises
macroeconômicas dos países e a situação de
sua força de trabalho.
H á pelo menos duas décadas o debate
em torno da organização do trabalho tem gi
rado em torno de se o novo modelo produ
tivo saído da crise do fordismo configura um
pós-taylorismo ou se reafirma velhos princí
pios em um neo-taylorismo, por vezes disfar
çado (“taylorismo doce”), por vezes aberto
(“taylorismo duro”). Com um a ambas as
“saídas” situa-se o imperativo de flexibilida
de (do trabalho, das máquinas e equipamen
tos, da relação com fornecedores), de manei
ra a responder ao novo cenário da qualidade,
diversidade e prazos de entrega cada vez mais
curtos levando à pesquisa e inovação cons
tantes. Dizendo de outro modo, qualquer
que seja a avaliação dirigida à organização do
trabalho dominante, a convivência com o
dado da flexibilidade é incontornável.
Em anos mais recentes, dois modelos
interpretativos se desenvolveram com o in
tuito de dar conta da incorporação do impe
rativo de flexibilidade nos processos produti
vos e em particular os seus efeitos na organi-
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zação do trabalho. De um lado estão os estu
dos que propõem uma análise em termos de
um “novo modelo produtivo”, sistematizan
do as contribuições da escola regulacionista
para uma análise que focaliza basicamente os
aspectos envolvidos no processo de trabalho
(cooperação, consenso, hierarquia, salários,
tecnologia etc.). Nesse caso a preocupação é
com a articulação entre as mudanças obser
vadas em nível “macro” (regulação, em sen
tido lato) e as mudanças observadas (e estu
dadas) em nível “micro” , isto é, as empresas.
O conceito que tenta fazer a mediação entre
os dois níveis é o de relação salarial (tradu
zindo aqui relation salariale ).’
De outro lado está a corrente do “mode
lo da competência”. Também nela as m u
danças no modelo produtivo estão contem
pladas, porém a ênfase e o modo de articula
ção entre “macro” e “micro” são diferentes,
sendo o seu ângulo de ataque o que poderia
ser designado como uma desagregação dos
modos operatórios do trabalho, indo até o
plano do indivíduo-assalariado (o que, por
outro lado, constitui para os partidários do
“novo modelo produtivo” um problema).
Aproximadamente, e de maneira parcial
com respeito a uma série de questões, pode-se
dispor os dois modelos ínterpretativos men
cionados acima diante do dado da flexibilida
de da seguinte maneira: enquanto a análise
baseada no “novo modelo produtivo” se mos
tra bastante crítica, pondo o acento sobretudo
no aspecto desorganizador de solidariedades
coletivas consagradas, o modelo da compe
tência vê aí uma oportunidade de mudança
em um sentido progressista, uma vez que o
acento recai na superação da lógica do posto
de trabalho, característica do taylorismo.
Um a outra maneira de colocar o proble
m a seria se perguntar sobre as formas con
cretas de aplicação do taylorismo, tanto do
ponto de vista histórico como em formações
sociais diversas convivendo em um mesmo
momento.2 Aflorariam aí, necessariamente,
as apropriações do “modelo” por atores, clas
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ses ou sujeitos, e configurações ricas (ou pelo
menos mais complexas) impediriam um jul
gamento talvez demasiado peremptório quer
sobre a permanência, quer sobre a superação
dele. Em vez disso, a realidade do terreno
pode muito bem demonstrar uma adaptabi
lidade ou uma transformação seletiva do
modelo, retirando certos elementos e apro
veitando outros.
Flexibilidade é um termo muito impre
ciso para designar as mudanças no modelo
(ou no “sistema”) produtivo. N o entanto,
seu valor heurístico está em que ele sinaliza a
crise do taylorismo. Mas é preciso justamen
te, para avaliar a amplitude dessa crise, colocar-se de acordo sobre o que consiste o “sis
tema Taylor”, quais os seus traços definido
res elementares e fortes.
Algumas perguntas designam já os ca
minhos a seguir nessa via:
0

Taylorismo cancela completamente a
cooperação entre os operadores. É certo
que ele não pressupõe a cooperação,
mas será mesmo possível evitar toda
transgressão (para menos ou para mais)
da norma de trabalho (tempos impostos
e suas cadências previamente anotadas e
“devolvidas” aos operadores)?

•

Se essa transgressão é observada empiri
camente —como parece ser o caso3 então
o que leva esses trabalhadores a em
preendê-la? Um interesse material? Uma
solidariedade de grupo (tácita ou explí
cita)? Um a comunidade partilhando de
valores comuns?

•

Trata-se simplesmente de uma questão de
reconhecimento (material e simbólico)
dessa inteligência criativa4 que os opera
dores colocam em jogo mesmo sob os
constrangimentos do sistema taylorista?

•

D a mesma forma que o modelo que vai
substituir o taylorismo não está “dado” ,

também é o caso de se perguntar se o
taylorismo como modelo realizou todas
as suas promessas (isto é, de controle to
tal como condição para obtenção de
uma maior produtividade do trabalho).
Se é assim, isto é, se o taylorismo é um
modelo imperfeito, então seria interes
sante percorrer a sua evolução (Linhart,
1993), a fim de levar em conta no que e
onde ele foi mais bem-sucedido e onde e
no que ele não o foi. Em outras palavras,
perguntar-se, a propósito do taylorismo,
tanto sobre as mudanças como sobre as
continuidades em relação a um tal “mo
delo” de organização do trabalho.

O Modelo da Competência
Um dos problemas não menores da
abordagem da competência, como de outras
noções saídas da mesma família semântica
(tais como: autonomia, responsabilidade,
iniciativa), é justamente a circunscrição mais
ou menos exata de seu significado. O que
quer dizer exatamente possuir “autonomia”
ou ser um trabalhador “autônomo”? Muitas
respostas podem ser dadas a essa pergunta.
Porém, para o que interessa, isto é, para a
avaliação da competência profissional, ou
para a avaliação das situações de trabalho,
autonomia (assim como responsabilidade e
iniciativa) refere-se à capacidade demonstra
da de exercer esse atributo diante de um
evento (que é, por definição, imprevisto) ou
de um disfuncionamento de um processo re
gular de trabalho.
Portanto, não se trata - para a aborda
gem da competência - de um atributo abs
trato, considerado “em si mesmo” ou “em
geral” . Desse ponto de vista, a construção de
sistemas de classificação em empresas parti
culares fornece um exemplo prático da ten
tativa de pôr em ação, de fato, o que se en
tende por aqueles atributos. Ali eles apare
cem como componente (das competências

individuais) que será em seguida cruzado
com o componente dos “saberes” ou dos “co
nhecimentos” profissionais requeridos pela
empresa (ou pelo ramo também), produzin
do então uma espécie de m atriz de qualifica
ção razoável porque operante. O momento
de captura dos atributos da competência em
formatos institucionalizados, como é o caso
dos sistemas de classificação, é muito impor
tante entre outros motivos pelo fato de que
esclarece um dado fundamental da aborda
gem da competência, muito sensível a distor
ções: trata-se do campo em que são conside
radas as disposições de caráter individual —
muitas vezes tomadas como traços de com
portamento: esse campo é aquele das situa
ções concretas de trabalho,5 e não, pois, de
qualquer situação de encontro social.
Do que foi dito acima decorre que todas
aquelas “qualidades” (ou “competências”)
trazidas de outras esferas da vida são impor
tantes ou, dizendo de outra maneira, são le
vadas em conta na avaliação profissional na
medida em que são utilizadas em situações
de trabalho. A quantidade de atributos pos
síveis nesse aspecto é tão grande quanto os
adjetivos existentes para designar traços da
pessoa (voltaremos a esse ponto mais à fren
te). Fica, contudo, registrado que as formas
de socialização de fora do trabalho, trazidas de
esferas da vida exteriores à vida profissional,
são, na abordagem da competência, reco
nhecidas. Cada grupo social traria, assim,
um aporte específico, devido às característi
cas de socialização que lhe são próprias.
Esse é um caso tipicamente pensado
para a realidade do trabalho feminino. Nos
estudos sobre qualificação do trabalho ficou
clássica a demonstração do peso que os atri
butos socialmente valorizados como “pró
prios das mulheres” jogavam na definição
ordinária e mesmo nas classificações de pos
tos.6 D a mesma forma, uma forte pertinên
cia de uma cultura democrática pondo
acento e contribuindo para fazer circular va
lores de civilidade também influiria na
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construção das competências que os assala
riados terminam por trazer e apresentar nas
situações de trabalho.7 No entanto, a despei
to do reconhecimento da importância das
formas de socialização diferenciadas oriun
das de espaços externos à vida profissional,
uma observação que poderia ser endereçada
à abordagem da compêtencia diz respeito à
articulação entre tais formas de socialização
e a competência profissional propriamente
dita: a necessidade dessa articulação está
enunciada, porém não está demonstrada.
Qual é o peso relativo do componente exter
no ao trabalho - seja ele traduzido por “espa
ço/trabalho doméstico”; por “vida privada”;
por “m undo vivido” ou mesmo por “cidade”
ou “vida civil”, na formatação das compe
tências ou da competência?8
Registre-se que cada uma daquelas no
ções não corresponde às outras mas pode-se
afirmar que elas convergem, todas, quando
se trata de estabelecer um contraponto com
o chamado “mundo do trabalho” , ou com o
objeto privilegiado pela sociologia ou os es
tudos do trabalho: a vida profissional, a or
ganização ou a empresa, com suas situaçõestipo (já mencionamos esse aspecto - que é
no fundo uma escolha metodológica - pre
viamente).
Dessa maneira, o foco da relação entre
trabalho e o seu “exterior” desloca-se e muda
muito, de acordo com o significado atribuí
do ao segundo termo: se o “exterior” for en
tendido como espaço doméstico, então a
corrente da divisão sexual do trabalho pode
legitimamente levantar a objeção de que
todo o repertório das atividades efetuadas ali
servem para redefinir a próprio conceito de
“trabalho”, uma vez que são também “traba
lho”, conquanto fora de uma determinada
divisão social do trabalho dominante. Nesse
sentido, seria o caso de alargar o conceito de
“trabalho”, ao invés de o continuar enun
ciando de forma restritiva e rente a uma con
figuração histórica precisa que define, enfim,
os termos do debate.
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Se, por outro lado, o “exterior” for en
tendido como “vida privada”, então ás com
plicações são ainda maiores pois a significa
ção do termo não é unívoca: ela inclui, com
certeza, o trabalho doméstico (no capitalis
mo, dentro da problemática da reprodução)
como uma variante, mas também pode in
cluir as esferas da intimidade e do sagrado,
como outras variantes. Se o “exterior” for en
tendido como “mundo vivido” , são princi
palmente as últimas variantes que são leva
das em conta, e a ênfase é sobretudo posta
no “exterior” do trabalho como um espaço
onde os constrangimentos típicos da produ
tividade e do poder seriam menos determi
nantes para a socilização. Se o “exterior” for
entendido como “cidade”, então fica-se a de
ver uma aclaração dos níveis de análise: a
empresa, a organização e o trabalho podem
ser vistos como traduzindo uma situação que
faça abstração da relação salarial? A relação
salarial - ou antes, para ser mais preciso,
uma “socialização pela relação salarial”, para
retomar os termos nos quais Zarifian põe a
questão - entendida como o campo em que
dominam as regras e os valores do mercado
e em contraposição à “socialização civil” não
partilha de nenhum ponto de contato com a
vida “pública”? Nesse caso, de que período
histórico estamos falando? D a modernidade
capitalista? Da Grécia Antiga?
A relação entre as competências exerci
das em situações-tipo, no trabalho, e aquelas
que são originárias de outras fontes de socia
lização, sua articulação e a dosagem mais ou
menos desagregada de suas influências recí
procas resta, por isso, como ponto sensível
do modelo.

Qual a Relação entre a Abordagem
da Competência e os Chamados
“Métodos de Gestão Japoneses”?
Mesmo considerando a grande hetero
geneidade de fórmulas de gestão do trabalho

e da produção abrigadas sob o termo de
“método(s) japonês(es)”, é inegável que, ao
menos quanto à organização do trabalho e
no que elas se distinguem da filosofia taylorista,5 algumas semelhanças podem ser per
cebidas. O fato é que, na França, ambos os
“modelos”, tanto o japonês como o da com 
petência, têm histórias razoavelmente distin
tas e de certa forma autonômas. Embora no
debate acadêmico da sociologia do trabalho
esse último esteja associado às reflexões e à
obra de um autor como Philippe Zarifian,
esse modelo estava sendo implantado sobre
tudo no meio gerencial e empresarial, e não
se limitava de todo modo — nem quanto à
sua vertente mais teórica — àquele autor.10
N o entanto, é possível buscar alguns pontos
em comum entre o que se pode designar ge
nericamente como “filosofia japonesa” de or
ganização do trabalho baseada na qualidade
e a abordagem da competência. Tais pontos
em comum giram em torno basicamente da
aproximação entre o kaizen, um procedi
mento de melhoramento contínuo baseado na
aprendizagem a partir de casos concretos que
se apresentam aos operadores, e o enfoque no
aspecto da tomada de iniciativa do assalaria
do, isto é, ao fato de que esse último, de ma
neira reflexiva, se interessa pelo próprio tra
balho, “responsabilizando-se” de certa forma
por ele.
M as se há pontos de convergência, há
também aspectos em que ambos os modelos
se afastam. Caso se traduza os “métodos ja
poneses” unicamente pela experiência dos
Círculos de Controle de Qualidade (há que
se ter em conta aqui aquela heterogeneidade
mencionada anteriormente) então a distân
cia com relação à abordagem da competên
cia é enorme. Todo o aspecto da extrema
formalização dos Círculos e da disciplina
que decorre daí é estranho à abordagem da
competência. Também a identificação de
“métodos japoneses” com “flexibilidade”"
concorre para um afastamento entre os dois
modelos.

Por isso, dependendo do que se esteja
realmente considerando quando se fala em
“métodos japoneses”, sua relação com a
abordagem da competência pode ser de
aproximação ou, por outro lado, não guar
dar qualquer semelhança com ela. Está claro
que no caso do kaizen, pela sua natureza de
“princípio” mais ou menos geral concorren
do para a qualidade do produto, sendo uma
noção que pode ser aplicada a qualquer si
tuação de trabalho, as afinidades se sobre
põem às dissonâncias.
Por fim, é preciso registrar que existe
ainda uma acepção mais restrita de “métodos
japoneses” que os associam meramente a es
forços de certificação do tipo ISO . Nesse
caso, a redução do termo “qualidade” a nor
mas de certificação de qualidade11 é evidente
e conduz o debate para um terreno total
mente deslocado daquele das questões cen
trais envolvidas na competência.

Como Negociar a Competência?
Se a competência pode parecer uma
noção fluida e pouco específica, então o
momento da negociação deve obrigá-la
quase certamente a uma definição dos seus
contornos para os atores sociais, uma vez
que ali as partes são confrontadas a uma
norma ou, caso se queira, a uma convenção
sobre o que é aceitável como definição
m esm a do problem a. A pergunta que
emerge, portanto é: sobre que base nego
ciar a competência?
Um a das críticas mais freqüentes dirigi
das à abordagem da competência é de que
ela contribui para enfraquecer a negociação
coletiva, uma vez que baseia-se em uma lógi
ca de avaliação individual do assalariado.
Aqueles autores que contrapõem uma abor
dagem em termos de qualificação do traba
lho (mesmo que isso não signifique uma
concordância em associá-la imediatamente à
qualificação do posto) à abordagem da com
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petência em geral identificam esse como um
problema maior daquele enfoque.
Os atores coletivos, entre eles os sindi
catos, temem uma deriva em direção ao ultraliberalismo, enquanto o patronato — ao
menos uma fração dele —prefere a seguran
ça de uma negociação em que os termos e as
regras do jogo são conhecidos, benefician
do-se muitas vezes deles para extrair uma
produtividade que a lógica do posto escon
de e por isso não consegue traduzir com fi
delidade. Nesse último caso, a estratégia
consiste em aproveitar a institucionalização
dominante em termos da classificação e dos
salários apondo-lhe um conteúdo novo, não
reconhecível no sistema de localização dos
conhecimentos fragmentado e superespecializado (no sentido clássico do termo)13 da
organização tayloriana.
Ora, um dos pressupostos básicos da
abordagem da competência é de que a crise
da organização científica do trabalho é pro
funda. A gestão das competências não passa
mais pelo posto de trabalho e isso seria reco
nhecido na prática pelas empresas. A questão
estaria exatamente na maneira de sancionálas, isto é, o encaminhamento e as formas de
validação: aí confrontam-se duas “saídas”.
Uma seria compreender a competência como
uma aquisição na direção de uma maior au
tonomia dos assalariados e também como
parte integrante de uma autonomia coletiva
que, ainda que por vezes possa não ser reco
nhecida, deve ser conquistada. Não haveria
assim incompatibilidade entre autonomia in
dividual e autonomia coletiva; a primeira não
concorreria para solapar a segunda e, dessa
forma, os temores do mundo sindicai revelarse-iam no mínimo exagerados. A outra “saí
da” seria uma gestão completamente à parte
e indiferente a qualquer ingerência externa e
portanto fora de um marco institucional: as
empresas sancionam as aquisições de compe
tência de seus assalariados através principal
mente de prêmios concedidos aos indiví
duos. Nesse caso, o perigo de individualiza

108

ção é real. N a França, uma experiência im
portante de implantação do modelo da com
petência em uma grande empresa do ramo de
alimentação teve exatamente o seguinte des
fecho: todo o esforço de elaboração de um
novo sistema de classificação baseado em cri
térios que obedeciam ao cruzamento entre
“saberes” e “competências de fundo”,14 e que
desembocou na proposta de um acordo, foi
recusado pelo sindicato.
N a hipótese de uma “saída” em que o
sindicato ou outra representação coletiva dos
assalariados assume a negociação da compe
tência, mesmo daquele componente chama
do “de fundo” e que remete a traços tidos
como de comportamento, então existem
precedentes como as “comissões de arbitra
gem” ou, em nível de ramo industrial, o re
curso a uma comissão saída de um acordo da
metalurgia em 1990, acordo esse considera
do marco na tematização da competência no
interior da relação capital e trabalho.
O importante a compreender é que
aquilo que dá força de persuasão para a argu
mentação pró-competência é a sua associa
ção com a noção de autonomia. Nesse senti
do, a tendência em direção a uma diferencia
ção individual dentro do universo profissio
nal não seria um passo de recuo mas antes de
desenvolvimento de reivindicações históricas
do movimento social e do movimento ope
rário em particular, na medida em que con
densa toda uma crítica importante da orga
nização do trabalho. N ão é necessário aqui
relembrar a riqueza do debate político em
torno justamente da irrupção de temas ca
racterizados como “libertários” no interior
do discurso militante e estritamente corpo
rativo do mundo do trabalho, introduzindo
as chamadas “questões de sociedade”15 na
agenda das lutas dentro e fora dos sindicatos.
O taylorismo e sua divisão extrema das tare
fas era encarado sobretudo como fonte de
uma atividade sem significação e desumanizante. Naquelas lutas, a tensão entre classe
(remetendo ao coletivo) e indivíduo (reme-

tendo à esfera da ação, liberdade e autono
mia) foi um ponto alto dos debates, de tal
maneira a redefinir — ou ao menos tornar
mais complexo - o que se entendia por atri
butos da “esquerda”.
Assim, recusar o enfoque na avaliação
da competência do indivíduo em situação de
trabalho em função de um temor de dessolidarização profissional (a “individualização”)
traz também o perigo de colocar de lado
uma tradição emancipadora associada às lu
tas sociais modernas. Isso é tão mais verda
deiro quanto a avaliação e a classificação das
competências já vêm sendo feitas de fato,
concretamente e sem esperar qualquer aval
dos sindicatos ou da opinião pública, dentro
das empresas.
E útil também contextualizar o proble
ma da “individualização” . Ela foi uma ban
deira sindical na França durante o período
saído das lutas de 1968, a qual sedimentouse em um processo de negociação que durou
quatro anos (entre 1969 e 1974), culminan
do com o acordo do ramo metalúrgico de
1975. Tal acordo teve um significado muito
importante pois tratava-se de uma iniciativa,
partindo do lado do trabalho, que buscava
introduzir critérios de classificação distintos
daqueles até então em vigor, com efeitos so
bre a qualificação e os salários. Entre esses
critérios estavam “responsabilidade” e “auto
nomia”, além do critério clássico do “nível
de formação” —identificado de fato com o
diploma possuído. No fim, a fórmula encon
trada foi um compromisso entre, por um
lado, autonomia coletiva e individual (a qual
recobre determinados elementos que atual
mente aparecem como traços comportamentais: interesse e envolvimento como contra
partida de um trabalho “significativo”) e, por
outro lado, os definidores tradicionais do
emprego, com o conseqüente ranço de hie
rarquização que eles ao mesmo tempo con
firmam (o que pode ser remetido a uma ca
racterística societal, com raízes culturais e
políticas)16 e reproduzem.

Porém, o que é decisivo no ensaio do
acordo de 1975 é exatamente a colocação em
causa desse último aspecto, pois com ele
abala-se todo um passado ligado à tradição
profissional. Em suma, o acordo de 1975 da
metalurgia propunha uma forma de avalia
ção que considerasse, além da estrutura for
mal hierarquizante, a dimensão individual
da relação dos assalariados com o seu traba
lho, demandando a inclusão dessa dimensão
entre os critérios de classificação (norma).
N a prática, isso significava uma quebra da
quela estrutura formal. Naquela altura, era o
patronato que se aferrava a esta última, jo 
gando todo o peso na lógica do emprego: de
acordo com ela, a maneira mais segura de
identificar o lugar dos assalariados nos siste
mas classificatórios era medida pelo diplo
m a.17 E isso era tudo. Em meados dos anos
de 1970, portanto e curiosamente, as posi
ções estavam invertidas em relação ao que se
constata no final da década de 1990, com os
sindicatos defendendo um padrão “indivi
dual” de avaliação e os empresários fincando
pé no “coletivo” . Depois de 1975, com o im
pulso de modernização das empresas, enfati
zando a expertise e a contratação de firmas de
consultoria especializadas em fórmulas de
cargos e salários e seus sistemas de avaliação
em geral formalizados, o movimento toma
um outro rumo e a lógica do posto de traba
lho enfim se impõe. De todo o modo, é in
teressante ressaltar que o acordo da metalur
gia constituiu um modelo para todos os ou
tros acordos de ramo, a partir de então.
Nele, o papel generalizante do ramo (ou se
tor) tinha uma função sobretudo de enqua
dramento ou pano de fundo, o essencial das
negociações desenrolando-se concretamente,
de empresa a empresa.18
O acordo da metalurgia de 1975 ficou
consagrado como o ponto alto do desejo de
atrelar os critérios classificatórios da organi
zação ao indivíduo.
No contexto atual de flexibilização, a ra
dicalização da lógica de 1975 pode ser extre-
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mamente perigosa para os assalariados e isso
é levado em conta pela abordagem da com
petência. O deslocamento em direção a uma
avaliação individual carrega certamente o
risco de se tornar incontrolável, tanto por
quaisquer instâncias coletivas quanto pelo
próprio indivíduo, o que nesse caso aumen
taria enormemente as margens de poder da
gerência. Esse é um problema real.
Por conseguinte, a questão da institu
cionalização dos novos atributos profissio
nais permanece como um tópico crucial,
nessa altura, para a abordagem da competên
cia. Pois se a qualificação é descartada por es
tar associada a uma qualificação do posto e a
uma modalidade de formalizar as coopera
ções que se criam e se mantêm nas situações
de trabalho (portanto necessariamente presa
a uma lógica taylorista e que muitas vezes
não corresponde hoje mais à realidade), não
se pode perder de vista que ela constituiu e
constitui ainda um móvel de disputa exata
mente porque se presta a uma forma de normatização, e portanto de referência. É nesse
ponto que os marcos de contratação coletiva
desempenham um papel importante, a fim
de evitar o risco de perda de controle men
cionado anteriormente. A resposta encontra
da, pois, para traduzir uma nova referência
que possa ser mobilizada nas ocasiões de ne
gociação e que, ao mesmo tempo, não esteja
presa à lógica do “emprego”, é o métierP
Evidentemente que quando se fala em
métier não se está pensando no conteúdo do
trabalho que ele recobria em séculos anterio
res mas como conversor institucional para
um agregado mais ou menos aproximativo
de situações de trabalho que possam conver
gir para uma espécie de situação-tipo. Com o
a possibilidade de criar uma referência relati
vamente estável para os atores a partir de tais
situações-tipo é remota, dada a necessidade
de um longo processo de maturação social, e
levando-se em conta igualmente a dificulda
de de enquadrar o conteúdo preciso das in
tervenções no trabalho real (Em que ponto

110

começa e termina exatamente uma tarefa ou
função; pode-se deixar de lado na definição
delas o lado “fornecedor” ou “cliente” dentro
de uma cadeia a que o próprio trabalho está
associado? Com o incorporar o acompanha
mento tanto da qualidade do produto no
momento da produção quanto da destinação
final na condição de serviço? Com o contro
lar e em seguida codificar a interveniência de
eventos, por definição imprevísiveis, porém
cuja existência é atestada com freqüência pe
los operadores? Enfim, essas são apenas algu
mas das questões envolvidas), então o métier
aparece como tradutor daquela complexida
de no campo do pertencentimento profissio
nal, o que permite ao fim e ao cabo a enun
ciação de direitos, demandas erc. Com o des
coberta histórica tipicamente nacional, ele
pode ser comparado à noção de profession in
glesa. Em torno do métier se organizam, de
forma mais ou menos estável no tempo, as
negociações, as quais podem variar do âmbi
to da empresa ao ramo. Negociações seto
riais sobre o conteúdo da organização passa
riam agora pelos métiers (assim corno antes
passavam pelo “emprego”).
O que é decisivo na retomada da noção
de métier é o fato de que ela recupera uma
idéia de profissionalidade. Mas não se con
funde com a competência. Tão-somente ten
ta capturar os dois componentes básicos de
que é composta a competência — conheci
mentos (ou “saberes”) e “competências de
fundo” 20 —encaixando-os em dois conjuntos
de referência: o de “saberes profissionais”
vinculados a situações-tipo, por um lado, e o
de comportamentos relacionados àquelas si
tuações-tipo, por outro.

Um Processo já em Andamento
Com o já foi mencionado, a construção
de novos sistemas de classificação baseados
na competência já vem sendo feita em algu
mas grandes empresas na França. Mas não é
apenas nesse nível que a questão tem sido co-

locada, embora ele seja crucial. N o âmbito de
atores coletivos, deve-se registrar a existência,
há pelo menos cerca de três anos, de um gru
po de trabalho entre sindicatos e patrões
(portanto bipartite), dedicado à discussão e
reflexão sobre a competência. Não se trata de
um grupo deliberativo mas a representatividade e o escopo denotam um investimento
não negligenciável, revelando a amplitude
que o tema assume ou tende a assumir na so
ciedade. Quanto à representatividade, ressalte-se a participação das cinco confederações
sindicais mais importantes (CGT, CFGT,
C G C , FO e C FT C ), além da “central” patro
nal (o M E D E F)21. Quanto ao escopo, vale
notar o aspecto da busca de uma linguagem
comum22 entre as partes, por definição con
flitantes, o que revela um procedimento fun
damental da negociação.
Por outro lado, as associações de classe
são atravessadas internamente por posições
(em última instância, juízos) diferentes com
relação ao tema, o que explica ora o seu im
pulso, ora o seu travamento. É sabido que,
dentro do M EDEF, por exemplo, o apoio as
sim como o suporte às politicas de compe
tência tem partido de uma fração “humanis
ta” e católica, opondo-se a uma ala (hoje tal
vez dominante) resolutamente liberal e hos
til a qualquer discussão nesse sentido, prefe
rindo insistir sobre a flexibilidade do merca
do e a segurança da lógica do posto como
balizadora dos sistemas classificatórios (duas
orientações que, afinal, mostrar-se-iam in
compatíveis do ponto de vista de uma coe
rência do modelo produtivo).
Portanto o tema da competência tem já
uma certa história nas relações entre capital
e trabalho, uma história de reconhecimento
e de negociação, e que vai conquistando o
seu lugar entre os grandes temas da pauta societal - assim como o são o seguro-desemprego e a própria Previdência e Assistência
Social - e sustentada pelos atores coletivos
decisivos (os chamados “parceiros sociais” se
gundo a terminologia francesa consagrada

para as relações industriais). Assim, dentro
de uma tal lógica institucional mais comple
xa, a tematização mesma da competência
como prioridade vai obedecer à situação em
que se encontram os “parceiros” em termos
de balanço de forças e de ajuste junto a ou
tros temas politicamente mais capitais. Esse
é tipicamente o caso na atualidade: em virtu
de da conjuntura turbulenta dos últimos
tempos por causa da confrontação entre as
confederações e dessas com o M E D E F em
torno de um novo formato para o seguro-desemprego, a discussão sobre a competência
encontra-se bloqueada. Mas nada impede
que ela possa ressurgir depois.

O Modelo da Competência e as PMEs
A abordagem da competência é utilizá
vel fora do âmbito de grandes empresas com
alta performance? Pode ela ser pensada para
descrever a realidade produtiva de pequenas
e médias empresas (PMEs)?
Essa questão, que busca traçar algumas
limitações ao modelo, pode ser encarada em
dois níveis diferentes: se pensada do ponto
de vista do movimento em direção a uma
maior autonomia, então ela é pertinente
também para as PM Es, uma vez que não fa
ria sentido vedar-lhes essa possibilidade, ins
taurando uma segmentação por tamanho de
empresa. M as as dificuldades existem e
pode-se dizer que o gênero de problemas que
aparecem nesse caso reproduzem mutatis
mutandis o gênero de problemas que apare
cem na negociação sobre a redução do tem
po de tempo para 35 horas, um outro tópi
co importante da pauta das relações de tra
balho na França, e que afeta também o deba
te na sociologia do trabalho (se bem que
mais particularmente a sociologia do empre
go).23 Por outro lado, em um outro nível, é
inegável que o movimento de propagação
ocorre no sentido das grandes para as médias
e pequenas, isto é, provavelmente os acordos
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sobre situações-tipo substituiriam os crité
rios classificatórios baseados no “emprego”,
nessas últimas. No caso de PM Es com alto
conteúdo de inovação e com assalariados
com forte carga profissional, tais característi
cas as aproximam das grandes.

O Limite da Aplicação da
Lógica-competência nas Empresas
O movimento defensivo das empresas
expresso no fato de não levar às últimas con
seqüências a lógica-competência, ou ainda
de aplicá-la de modo parcial (híbrido), fa
zendo conviver lógica do posto com lógicacompetência, não decorre apenas do perigo
de impulsionar a individualização de manei
ra desmedida a ponto de torná-la (a lógica
competência) uma terra de ninguém. Ele
está relacionado também a um ponto bem
preciso: o temor de que a desorganização de
procedimentos consagrados de formação do
valor dos produtos, dadas as novas formas de
cálculo da produtividade, possam conduzir a
uma situação de “perda de controle”. Em
uma palavra, é no momento de converter os
ganhos de eficiência produtiva em rentabili
dade do capital que os limites do modelo fi
cam mais evidentes, porque isso significaria
trocar o relativamente conhecido - porém
controlável —pelo novo, do qual não se co
nhece todas as conseqüências.
Haveria ainda muitos outros pontos obs
curos que têm sido levantados em diálogo
com a abordagem da competência: a relação

entre trabalho feminino e lógica-competcncia;24 o confronto entre lógica-competência e
regulamentação jurídica;25 a abrangência da
lógica-competência nos setores mais diversos
de atividade 26 e em diferentes regiões,27 bem
como o confronto da lógica-competência
com outras disciplinas,2“ além de apreciações
de conjunto, de caráter mais téorico.2‘;
Duas observações, por fim.
Primeiro: embora, conforme se fez refe
rência acima, o conceito de “profissão” {métier) tenda a uma revalorização com a abor
dagem da competência, isso não significa
uma recuperação ou uma aproximação com
a linha da sociologia das profissões, tal como
esta é entendida na tradição da história da
sociologia. Enquanto essa última carrega um
forte matiz institucionalista, a abordagem da
competência é preferencialmente fenomenológica, já que é dada ênfase à situação de in
teração entre o profissional e o seu trabalho,
compreendendo o ambiente, os instrumen
tos e a cooperação, de forma ampla.
Segundo: a lógica-competência não foi
confrontada com a lógica do modelo produ
tivo,30 o que é uma limitação importante
para uma consideração abrangente do tema.
Com isso, foram forçosamente abstraídos
problemas tais como a situação do mercado
de trabalho, a conexão entre regime de acu
mulação e configuração das empresas, no
que afeta as cadeias produtivas e o movimen
to dos assalariados em seu interior (subcon
tratação, precarização, casualização) etc.
Isso seria mote, contudo, para um outro
artigo.

Notas
1.

Ver «Introdução» de Jean Pierre Durand em Durand (1998).

2.

Posição, por exemplo, de Linhart (1993).

3.

Ver principalmente as pesquisas dos ergonomistas. Um artigo clássico sobre essa questão
é Daniellou et al. (1989).
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4.

Com o insiste Christophe Dejours em seus trabalhos. Ver em português Dejours (1993).

5.

Zarifian (1999) designa tais situações concretas de trabalho como “situações-tipo” .

6.

Ver principalmente os trabalhos de Dannièle Kergoat e Helena Hirata.

7.

Um autor como Philippe Zarifian desenvolve explicitamente essas questões em Zarifian
(1997).

8.

Ainda seguindo um autor que é referência quando se trata de “modelo da competência”
- Philippe Zarifian - registre-se que a diferença entre “competências” no plural e “com
petência” no singular é decisiva, e não apenas uma nuance. Se o objeto do presente tra
balho fosse uma exegese da abordagem do modelo da competência, seria o caso de se de
ter mais sobre esse ponto.

9.

O que é discutível. No debate francês a esse respeito, já um tanto datado porém nem por
isso menos rico, é possível identificar uma posição como a de Coriat (1991), em que é
demonstrado que o ohnoísmo partilha da mesma raiz “clássica” da escola de racionaliza
ção do trabalho do Ocidente. Um a posição contrária, realçando mais as rupturas do que
as continuidades, é sustentada por Zarifian (1993).

10. Basta observar, por exemplo, o número da Revue Française de Gestion de jan./fev. 2000,
com um dossiê dedicado ao “modelo da competência” .
11. A propósito dessa identificação quase imediata, é curioso e ao mesmo tempo elucidativo
relatar uma curta entrevista que teve lugar em janeiro de 2000, no comitê de empresa da
C F D T ( Confédération Française Démocratique du Travaií) da fábrica Renault de Flins,
quando, indagado sobre a influência de métodos de gestão japoneses no processo de tra
balho, o informante, de forma quase instantânea, o associou primeiro à flexibilidade e,
em seguida, a experiências de modularização da produção, ressaltando no seguimento que
tais experiências não teriam muita chance de sucesso na França em função do peso dos
sindicatos, contrários a uma organização do trabalho que dispõe trabalhadores sindicali
zados (e, por isso, de certa forma protegidos) e não-sindicalizados (portanto, não prote
gidos) praticamente lado a lado, sob um mesmo teto.
12. Para uma discussão das normas de certificação da qualidade, consultar Mispelblon
(1995).
13. Tal sentido clássico é tomado da definição de divisão do trabalho feita por Adam Smith
no capitulo inicial de “A Riqueza das Naçoes” . As vantagens da especialização serão de
senvolvidas por autores como Andrew Ure e Charles Babagge, até chegar a Taylor.
14. “Competências de fundo” é a tradução de “ compétences d ’a rrüre-plan . A relação entre savoirs e compétences d ’arriere-plan encontra-se em Zarifian (1999).
15. Trata-se de uma forma particular de designar os assuntos sociais ou políticos que mobili
zam o debate público no país, tais como as demandas oriundas dos movimentos feminis
ta, ecológico, de afirmação de identidades sexuais e regionais etc.
16. Essa é a hipótese que orienta trabalhos como o de Michel Crozier Ver principalmente
Crozier (1963).
17. Não foi possível identificar o papel jogado pelo item “experiência” nesse caso, mas prova
velmente ela deve ter tido um papel importante uma vez que ela entra como componen
te nos sistemas classificatórios.
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18. A idéia é de que é na empresa que se (re)encontra o profissional e é lá que se exercem as ca
pacidades de cada um, únicas e insubstituíveis; tratando-se portanto do espaço de exercício
de autonomia do indivíduo. O grande nível de negociação da autonomia, naquela conjun
tura, era a empresa, não o ramo.
19. Para a explicitação desses pontos muito ajudaram as intervenções diretas de Philippe Zarifian, como por exemplo no Centro Pierre Naville, em junho de 2000.
20. Compétences d ’arrière-plan.
21. Mouvemment des Entrepeneurs Démocratiques Français
22. “Colocar-se de acordo sobre os nomes” , segundo a formula proposta por Philippe Zarifian.
23. A bibliografia sobre a “partilha do tempo de trabalho” é vastíssima e foi corao que impul
sionada pela deliberação governamental de reduzir o tempo de trabalho de maneira linear,
a partir de janeiro de 2000.
24. Séverine Lemière e Rachel Silvera, “Les approches de la compétence en termes de genre” .
25. Wilfred Samba-Sambeligue, “Notion de compétence et implication en Droit Français du
Travail”; Vicent Wauquier, “Repères collectifs et compétence”.
26. Dimitri Mouffet, Muriel Bossut, Véronique de Keyser, “Une G R H axée sur les compéten
ces au sein de l’administration publique” ; Cédric Frétigné, “L’évaluation des compétences
en entreprise d’entrâinement”; Louis-Marie Barnier, “Le système compétence à Air Fran
ce; un nouvel épisode du rapprochement ouvriers/employés?”.
27. M. Vigezzi, “Les comportements et représentations de dirigeants de PM E face aux démarches-compétences: le cas d’entreprises piémontaises”.
28. Philippe Eray, “Le management stratégique des compétences, comment concilier
employabilité à long terme et performance immédiate?” ; Dominique Thiebaut, “La théo
rie économique a t-elle quelque chose à dire sur les compétences” .
29. Henri Jacot, “Le débat compétence(s)/qualification(s)’ au coeur de la relation salariale”;
Guy Friedman, “Conditions de travail et jugement de compétences: vers une conflictualité diffuse”; Jean-Pierre Durand, “Le modèle de la compétence: nouvel avatar pour une
vieille lune”. Todos os trabalhos citados nesta e nas cinco notas imediatamente anteriores
foram apresentados no Colóquio Travail, Qualifications, Compétences: débats, perspectives,
pratiques sociales, que teve lugar em Rennes, em outubro de 2000. Um a apreciação bastante crítica da abordagem da competência pode ser encontrada ainda em Rozenblatt
(1999). Consultar ainda a excelente monografia de Pialoux et al. (1998).
30. Consultar a comunicação de Jean-Pierre Durand, referida na nota anterior.
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Resumo
Qualificação versus competência: uyn comentário bibliográfico sobre um debate francês recente
O texto traça um panorama do debate corrente na sociologia do trabalho francesa sobre as di
ferenças entre a qualificação do trabalho e a abordagem da competência. Uma ênfase maior é
dedicada a essa última abordagem, procurando os contornos de uma definição socialmente
aceitável. Com isso, surgem os problemas envolvidos na “lógica da competência”. Inicialmen
te, ela é confrontada com o chamado “modelo japonês”, ressaltando as semelhanças e as dife
renças. Em seguida, são analisadas as modalidades de negociação da competência, enfocandose o significado das formas sociais consagradas pelos atores coletivos nas normas conhecidas
como “critérios de classificação” da população assalariada. O texto aponta para o perigo de uma
avaliação individualizante associada à lógica da competência e lista os contra-argumentos da
queles que a defendem. Por fim, demonstra-se a correspondência desse debate nas práticas so
ciais dos atores coletivos no mundo do trabalho, bem como as possibilidades de sua aplicação
em pequenas e médias empresas, deixando indicados os limites possíveis do modelo.

Palavras-chave: Qualificação do trabalho; Competência; Taylorismo; “Modelo japonês” ;
Negociação coletiva.

Résumé
L a qualification face à la compétence : un commentaire bibliographique à propos d ’un débat fran 
çais récent
L’article présente un bilan du débat de la sociologie française du travail à propos de deux ap
proches : l’une centré sur la qualification et l’autre sur la compétence. L’accent est mis sur cet
te dernière, en cherchant une définition socialement acceptable. Surgissent, alors, des problè
mes liés à la “logique de la compétence” qui est, dans un premier lieu, confrontée au “m odè
le japonais” , dont les ressemblances et les différences sont révélées. Ensuite, l’attention est por
tée sur les modalités de la négociation de la compétence, notamment sur le sens des formes
sociales consacrées par les acteurs collectifs dans des normes appelées “critères de classifica
tion” de la population salariée. Le texte souligne le danger d’une évaluation centré sur l’indi
vidu, associé à la logique de la compétence et énumère les arguments contraires du débat. Fi
nalement, nous essayons de démontrer la correspondance entre ce débat et les pratiques so
ciales des acteurs collectifs du monde du travail, ainsi que les possibilités de son application
dans les PM Es, tout en indiquant les possibles limites de ce modèle.

Mots-Clés: Qualification du travail; Compétence; Taylorisme; “Modèle japonais”; Négocia
tion collective.
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Abstract
Skill versus Competence: a bibliographical comment on a contemporary French debate
The paper draws an overview on the contemporary debate o f the French sociology o f work in
matters o f difference between the skill and competence approach. A more comprehensive em
phasis is placed upon the latter, searching for a socially sustainable definition o f it. From this
point on, the problems related to the competence approach appear. Firstly, that approach is
confronted to the so-called Japanese Model, focusing on their similarities and differences. Af
terwards, the paper introduces the range upon which competence can be negotiated among
social partners, drawing the attention on the meaning o f established social patterns as profes
sional norms among work people called “classification criteria . The essay pinpoints the dan
ger o f a professional evaluation based on the individualisation such competence model brings
up and ranks counter-arguments competence model supporters make use of. Finally, it high
lights how the debate is anchored to the social practices played by collective actors in the glo
bal industrial relations system, as well as the possibilities and limits o f the model’s use while
applying it to small and medium enterprises.

Keywords: Labor skill; Competence; Taylorism; Toyotism; Collective bargaining.
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