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CAPITULO I

I - CONCEITUAÇÃO DO PROBLEMA DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DA ADMINIS

TRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

. I. 1. Racionalidade Empresarial

A empresa, como sistema aberto, afim de sobreviver e

desenvolver, tenta incorporar a incerteza, reconhecendo a inte~

dependência com seu ambiente. Aqui considera-se a racionalidade,

que abrange ~o minimo as três atividades principais dos comp~

nentes (entrada, tecnologia e sarda) como fator que demanda cer
. .' (I )teza. Os seguintes pontos devem conflrmar-se :

1) Nenhuma organização ~.é auto-suficiente.

2) A organização deve te0 maior eficiência aos seus objeti

vos com maior certeza, ou seja, com a redução da sua incer-

teza percebida.
..Quando uma empresa tenta atuar no outro pals e estabelece a or-

ganização equivalente ao tamanho e a complexidade, ela não ne-

cessariamente pode esperar o mesmo desempenho pelos empregados

recrutados neste pais tanto quano no pars de origem.

(2 )Segundo Lawrence e Lorsch ,a divisão do trabalho

entre os depar~amentos e a necessidade do esforço unificado con

duzem a um estado de diferenciação e integração dentro de qual-
.

quer empresã como sistema aberto no meio ambiente. A diferericia

ção significa entre orientação cognitiva . e emocional nos di-

rigentes de diferentes departamentos funcionais. A integração d~

fine-se como a qualidade do estado de colaboração existente en-·

tre departamentos necess~riospara realizar a unidade de esfor-

ço de acordo com as exigências do ambiente. A idéia da integra~
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çao é bem significativa ~om relação a racionalidade empresa-

rial. Senão houver a integração, será quase impossível reali-

zar a racionalidade empresarial.

o problema da racionalidade empresarial destaca-se

quando a empresa atua~ em outro país, onde o costume e valores

dos empregados são diferentes do país da origem. O que chama

nossa atenção como administrador é o surgimento e a expansão das

empresas multinacionais.

1.2. Multinacionais e Administração Internacional

A expansão das multinacionais convoca nossa atenção

à eficiência da prática administrativa e as diferenças dos va-
..lores e.as atitudes dos empregados de um pals ao outro.

J. Feyermeather relaciona que a administração empre-

sarial tem o efeito universal enquanto ela funciona dentro do

país de origem, mas se a atividade da empresa ultrapassa a

fronteira nacional, tendo as fábricas e as subsidiárias nos ou

tros países, deverá considerar-se a especialidade dos proble -

mas adicionados(3). Na Figura 1, cada elemento da função em-

presarial mostra-se como "pleno" na etapa da administração do-

méstica, mas como "sólido" na etapa da administração internacio

nal.

PrDduçãoMerca
dologla

FIGURA 1 R 1 - d D ••. d Ad .. - (4)- e açao o omlnlO a mlnlstraçao
Entre Internacional e Tradicional
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o fator mais importante quanto ~ adaptaç~o do siste- I

ma administrativo é o problema dos elementos pessoais na ~area r
i

de relações industriais. Os valores e as atitudes dos emprega-

dos n~ organizaç~o internacional diferem independente dos pai- I~

ses.Bsta diferença provém da cultura própria de cada pais.

I.3 - Limitaç~o do Estudo CultUral ~ Administraç~o Intel~na
cional

Webber(S) relaciona, em termos da formalizaç~~ do va

lor e a atitude dos empregados nos vários paises, dois crité-

rios básicos, isto é, a força de·convergência e a de divergên-

Cla. A força de convergência, que provém da tecnólogia, a edu-

caça0 e a filosofia pragmática, domina a relaç~o semelhante en

tre o ambiente e a empresa ou entre os empregados e as tarefas.

A força da divergência, que provém principalmente da formaliza

ç~o diferente da cultura, influencia as relações interpessoais,

o modo de motivaç~o e a comunicação na empresa. Realmente, as

multinacionais sofrem por impactos culturais,:.que sao muito

abstratas para~serem analisados.

Foram feitos vários estudos em termos da comparação

de costumes e valores dos povos em vários paises. O levantamen

to de Baire, Ghisella e Poster(6) foi feito em torno de 3741

administradores da empresa nos 14 paises, investigando a dife-

rença das satis.fações, as atitudes a respei to ~s práticas admi

nistrativas e descriç~o cognitiva do papel gerencial. O Brasil

nao se incluiu neste levantamento, embora se tenha incluido o

Japão, que mostrou alguma diferença dos outros paises.

Onico levantamento, que inclui os brasileiros e os

japoneses foi de Dirota e Greenwood(7). Eles compararam as me-
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tas mais importantes ao trabalho escolhidas por uns mil vende

dores, t~cnicas e pessoas de ~erviço nos 25 pafses, concluindo

o Brasil e o Japão como "os pafses independentes", ou melhor

dizendo, ambas não pertenceram a nenhum grupo dos pafses.

CACHO PAís
:5

Anglo-Saxônio U.S.A., U.K., Cana da , África do Sul,
/

índia, Austrália, Austria, Suiça,No
. -

va Zelândia.

c.í a..

Norte Europa
Lat ln Am~rica do Sul

Normandia, Finlandia, Dinamarca

Argentina, Chile

Lat ln Am~rica do Norte Columbia, M~xico, Peru

França França, B~lgica

Independentes Japão, Brasil, Alemanha, Israel,Su~-

TABELA 1 - GRUPOS DE PAíSES(8)

Este tipo. de levantamento ~ interessante mas ne-

nhum deles consegue analisar as razões claras por que os Jap~

neses ou os brasileiros demonstram seus costumes e valores di-

ferentes dos outros pafses. Em outras palavras, nenhum deles

consegue propor qual sistema administrativo seja adaptável em

cada pafs.

I .4. Internacionalização do Capital Japonês

As empresas japonesas no exterior estão apalpandd ~s

escuras em termos da adaptação da sua forma da administração ,

que analisar-se-á detalhadamente no capftulo posterior.

da tipicidade da administração, as razões do atraso da sua adaE
_ . _ . (9)

taçao no exterlor sao os segulntes

Al~m
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1) As empresas Japonesas começaram a investir principalmente

no exterior após 11 Guerra Mundial, no entanto as empresas

européias e americanas começaram bem antes da Guerra.

2) Historicamente, as empresas americanas atuavam e cresciam

recebendo os imigrantes de vários países, porém o Japão não

tinha esta experiência.
3) Após a Guerra, as empresas európeias recrutavam os estran-

gelros devido a falta de mão-de-obra a fim de reconstruir

economia, mas o Japão não os recebia.

4) As atividades das empresas európeias e americanas, por

exemplo~a atividade mercadológica, faziam-se sob o ambien-

~e continental, porém, as attvidades das empresas Japone -

sas eram na área limitada geográficarnente.

5) As empresas européias tinham a acumulação suficiente das

experiências políticas e administrativas de fora de

países na era do colonialismo, mas o Japão não tinha.

seus

Estes fatos históricos das empresas eur6peias e americanas, os

quais facilitavam conhecer os costumes e valores de outros

povos, têm favorecido as suas atividades exterior mais do que

as japonesas.

o caso das empresas americanas facilita a explicação

sobre a formalização da universalidade da administração empre-
. (10) ...S. Hyner anallsa : a empresa multinacional e, emsarial.

primeira instãncia, um fen6m~no norte-americano. Sua percusso-

ra é a empresa nacional, criada no final do século XIX, quando

o capitalismo americano desenvolveu uma estratégia comercial e

industrial para cidades múltiplas e ãmbito continental. A ca-

racterística principal da empresa nacional era uma estrutura

administrativa complexa, necessária para coordenar e controlar
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a produç~o e a comercializaç~o em massa, em f~bricas e canais

de venda geograficamente dispersas.

Assim, a administraç~o das empresas se converteu em

um campo de atividade altamente especializada, o capitalismo

americano passou a frente em t~cnicas de ger~ncia e administra

ç~o superando a Europa, onde continuou a prevalecer o velho ti

po da empresa familiar. Corno Alfred Charidler(ll) verificou, as

empresas grandes americanas exploram o sist~ma específico no

processo da diferénciaç~o dos produtos na dispers~o geogr~fica.

f natural que a administraç~o americana assim desenvolvida fa-

vorecesse o avanço exterior do capital americano.

Pelo contr~rio, a administraç~o japonesa, que foi

elaborada em um ambiente de pouca dispers~o geogr~fica, s6 tem

sua efic~cia no mesmo ambiente, o qual embaraça o crescimento

das empresas multinacionais japonesas.

Em·termos de estratégia e estruturas, as empresas j~

ponesas n~o destacam a diferença comparados com as americanas,

por~m, seu h~bito administrativo ~ bem diferente. O h~bito ad-

ministrativo na empresa n~o muda rapidamente, pois a cultura
Lnf'Lue nci.a sua f or-ma Ldza çao . Os·problemas. da admi.ni.st r-açáo ja-

ponesa ~ do h~bito administrativo. Corno relacionado acima,

havia historicamente chance de formalizar o efeito universal

-nao

da administraç~o japonesa no exterior .

.1.5 - Avanço das Empresas Japonesas no Brasil

No final de 1977, houve aproximadamente 600 empresas
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japonesas no Brasil Atê 1~59, existiam somente 45 empresas j~

ponesas e, na dêcada seguinte, se duplicou seu n~mero de 45 a

97. Porêm nos 7 anos da dêcada de 1970, sobretudo, houve a re

levância do avanço das empresas japonesas. Em termos do inves

timento acumulativo de capitais estrangeiros no Brasil, o Ja-

pao ocupou o sexto lugar com US$ 598 milhões no final ne 1974,

seguindo aos EUA e a Alemanha Ocidental. No final de 1977,s2u

investimento acumulativo atingiu a US$ 1.077 milhões. O n~~e-

ro das empresas j',aponesasno Brasil tambêm aumentou: 113 em-

presas em 1970, 437 em 1974, 600 em 1977. Sobretudo dentre

1972 e 1975, as empresas japonesas avançavam no Brasil' mais

do que os anos anteriores, por causa do "Brasil Boom" no Ja-

pao; os empresários japoneses começaram a prestar atenção ao

Brasil, onde tem abundantes recursos naturais, mão-de-obra ba

rata e enorme demanda potencial(12). Não há dGvida do que o

capital japonês tem se internacionalizado tanto quanto as mul:.

tinacionais ocidentais com objetivo da procura de recursos na

turais (inclusive mão-de-obra) e novo mercado por causa dasa

turação do mercado domêstico próprio. Para melhor compreensao

sobre o aumento agressivo das empresas japonesas no Brasil en

tre 1972 e 1975, alêm de "Brasil Boom",' pode adicionar-se um

fato de que o Governo japonês promoveu o investimento exterior

para aliviar ~ acumulação demasiada do superávit na balança de

pagamento.

A existência de descendentes japoneses chamados de

Nisseie Sanssei facilitou o avanço e a atividade das empresas

japonesas no Brasil. Chegaram os primeiros imigrantes japone-

ses no Brasil em 1908 e atualmente conta com 700 mil japone -

ses mais ou menos em todo o Brasil, que totaliza a maior colo

nia japonesa no exterior do Japão.
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1.6 - Reciprocidade e Entendimento Mútuo na Atividade das

Multinacionais

Embora as multinacionais tenham os aspectos negati-

vos como J. Galbraith(13) e Hunt e Sharman(14) chamam a vangua~

da do imperialismo Moderno e Neoclonialismo, elas também têm

as vantagens para realizar reciprocidade econ~mica entre os

países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Maurício V. de
. (15)Quelros indica os aspectos colaborativos das empresas mul-

tinacionais com as empresas nacionais brasileiras. Se conse-

guir resolver os aspectos negativos, as empresas multinacionais

poderão ter o papel importante de diminuir a desigualdade eco-

n~mica entre o Brasil e os outros países, cujos capitais avan-

çamno Brasll. Para realizar a reciprocidade, a necessidade de

entendimento mútuo entre o Brasil e os outros países. Além da

tecnologia e os recursos financeiros, as multinacionais trazem

sua cultura, que se destaca n~ seu sistema administrativo. Se.

o sistema da administração instalado pelas multinacionais nos

outros países não se adaptar bem é, em conseqüência, provocar

os conflitos com os empregados nestes países, a base do enten-

dimento mútuo desaparecerá.

Neste sentido, as empresas japonesas no Brasil ainda

estão no início da realização do entendimento mútuo com os bra

sileiros, tendo os seguintes problemas.

I.7 - Problemas Recentes das Empre~a~ Japonesas no Brasil

Foram estas algumas pesquisas práticas sobre as .em-

presas japonesas no Brasil. Através destas pesquisas, podemos

extrair os seguintes problemas:
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1) D h, 1 b '1' (16)escon eClmento pe os raSl elros :

Comparado com as empresas americanas e európeias no Brasil,

as empresas japonesas são mais desconhecidas pelos brasilei

ros. A pesquisa indica as razões:

i) Tamanho das empresas japonesas é ainda pequeno;

ii) Curto prazo da atividade no Brasil;

iii) Falta das relações públicas diárias.

o desconhecimento das empresas japonesas aumenta a possibilida

de de mau entendimento da administração japonesa.

2) H "f" , d d b ' , (17).armonla lnsu lClente com a SOCle a e rasllelra :

Os migrantes e suas famílias não têm harmonizado bem com a

sociedade brasileira. Os japoneses sempre se reunem junto e

carecem do contato com os brasileiros. ..•Este e o problema

provido de que poucos japoneses têm a experiência de ter in

tercâmbio pessoal com os povos dos outros países. As atitu-

des fechadas dos emigrantes e suas famílias diminuem as

possibilidades de conhecer os brasileiros, dando má impres-

são a eles.

Além disso, outra pesqulsa reportou os seguintes pro
- - ,b1emas, baseando-se na comparaçao com as empresas europelas e

americanas no Brasil.

3) Extraordinária lealdade dos migrantes japoneses à sua empre
(18)sa

Os emigrantes do Japão trabalham da mesma maneira como no

Japão, o qual parece estranha p-ra os brasileiros.
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4) A 'b •. , . - (19)utonomla o scura as matrlzes no Japao :

A autonomia das empresas japonesas no Brasil geralmente nao
..•e totalmente delegada pelas suas matrizes no Japão, o que

pode dar aos brasileiros a má impressão de que elas sempre

atuam em favor dos lucros das matrizes.

5) Barreira lingUísticae baixo entendimentos dos migrantes ja

poneses sobre o Brasil(20):

~Parece que a malorla dos migrantes vem ao Brasil sem os co-

nhecimentos necessários sobre o país e sua barreira lingUí~

tica prejudica a comunicação com os brasileiros.

6) L' it iz i.d d d b '1' (21)lml e rlgl o a promoçao os raSl elros :

Este ~ o que ocorre, principalmente, por causa do atraso do

"abrasileiramento" do capital japonês.

Os problemas aClma são citados do lado dos brasileiros. Pelo
, (22)contrário, outra pesqulsa ,do lado das empresas japonesas,

relatou os problemas tais como a alta rotatividade pessoal, a

baixp. lealdade e o salário mais alto do que no Japão para os

empregados do nível administrativo.

Corno Vlmos at~ aqul, os problemas das empresas Japo-

nesas no Brasil têm dois aspectos. Primeiro, ~.devido ;s dife-

renças culturais em termos da lingua, comportamento humano e o

valor de trabalho. Segundo, ~ devido ao atraso do abrasileira-

mento ou seja a internacionalização do capital japonês em ter-

mos da autonomia, a incumbência da autoridade e a promoção. O
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problema do atraso do abrasileiramento das empresas japonesas
~ um fen3meno no perfodo de transiç~o, o qual ser~ resolvido
com o decorrer do tempo. Aquilo que necessita sua resoluç~o ur
gente é o problema da administraç~o empresarial sobretudo na
área da administraç~o pessoal.

r.8 - ObjétiVo desta Dissertaç~o

Poucas empresas japonesas no Brasil conseguem estab~
lecer sua administraç~o. A maictriadelas, tendo as id~ias b~si
cas da administraç~o japones~; est~o apalpando ~s escuras em
termos da adaptaç~odo. seu sistema administrativo. Portanto ,
nesta dissertaç~o, é o objetivo procurar a forma adapt~vel da
administraç~o japonesa no Brasil. No entanto, n~o valeria a

pena fazer este ensaio sem compreens~o suficiente sobre a admi
nistraç~o japonesa. Comparando com a administraç~o americana

-a japonesa reflete aspectos estranhos aos brasileiros, porem,
ainda não há estudo em detalhe sobre ela no Brasil. A an~lise
sobre a administração japonesa, que tem sido estimada sua efi-

(23)ciência na Europa e nos E.U.A. nos anos recentes ,poderá
chamar os interesses dos administradores brasileiros. Pelo
menos, gostaria de tirar o mau entendimento sobre ela. Em resu
mo, esta dissertação tem dois objetivos: (1) Apresentação da

administração ja-
ponesa.

(2) Procura da forma
de adaptação no
Brasil.

A fim de procurar a forma adapt~vel da administração
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Japonesa no Brasil, serla um meio fácil a comparação com as em

presas brasileiras privadas. No entanto, é uma pena que não ha

ja livros, que analisam "a administração brasileira". Melhor

dizendo, como o Pr-o f , L. B. Pereira relacionou no seu -livro "Em

presários e Administração no Brasil", nas empresas privadas bra

sileiras, que são libertados pouco a pouco do controle de uma
. (24)família, a burocracia começou a funclonar recentemente .Por

tanto, será o assunto para futuro a formalização da administra

ção típica brasileira. Antes, há possibilidade de que sua for-

ma típica não ter nascido no Brasil por'causa da forte influen

cia das empresas americanas.

,I.9 - Abordagem

Antes de começar a escrever em torno do primeiro ob-

jetivo, devemos esclarecer uma abordagem teórica. Roberto E.
(25) . ~Cole ,em termos de expllcar o emprego vitallcio da adminis

tração japonesa, relacionou três posições tais como "Structuralis

ta", "Culturalista" e "Functional Alternatives".

~ ."Structuralist" devota a teoria de convergencla de

que a administração japonesa igualará com a ocidental à medida

que a estrutura industrial do Japão identificará à do ocidente.

"Culturalist" devota a teoria de divergência de que

enfatiza a originalidade histórica-social e negligencia os po~

tos comuns. Esta dissertação aplica três posições, "Functiónal'

Alternativa"~ ou seja, a teoria de contingência de que não há

um único meio mas algumas alternativas para mover uma tecnolo-

gia industrial bem avançada, a qual poderá facilitar a análise

••
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sobre a administração. japonesa e procurar sua forma de adapt a-

ção no Brasil.



· 14 .

REFERt;NCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ql - James D. Thompson, "Dinâmica Organizacional".

Editora McGraw-Hill do Brasil, (1976) Capo 3 (p~gs. 41.55)

02 - P. R. Lawrence e J. W. Lorsch - "As Empresas .e o Ambiente

Editora Vozes (1973) - Capo 1 (p~gs. 11-40).

03 - J. Fayerweather - "International Business Management"

McGraw-Hill Book. (196a) p~g. 79-81 .

..•04 - Op. cit., pago 82.

05 - Ross A. Webber - "Convergence or Divergence"

Columbia Journal of World Business (May-June 1969), p~gs.

75-82.

06 - Mason Haire, Edwin E. Ghiselli e Lynan W. Porter.

"Cultural Patterns ln the Role of the Manager", Institute

of Industrial Relations (Feb. 1963) p~gs. 95-117.

07.- David Sirota & J. Michael Greeenwood

"Understand Your Onerseas Workforce"
Harvard Business Review (Jan.-Feb. 1971) p~gs. 53-60 .

..•08 - Op. cit., pago 58.

09.- Minoru Beika, "Keiei KankydoRon", (Ambiente da Adminis -

tração Empresarial), MaruZen (1970) p~gs. 83-84.

10 - Stephen Hymer - "Empresas Multinacionais: A internaciona-

lização do Capital" - Edições GRAAL (1978) p~g. 71.

11 - A. D. Chandler - "Strategy and Structure: Chapters in the

History of the Industrial Enterprise" - Miti Press (1962)



· 15 .

12 - Yoshi Aki Kuwamura - "Brasil: Henbosuru Keizai to Syakai"

(Brasil: Mudança de Economia e Sociedade)

JIJITSUSHINSYA (1975) p~gs. 268-269.

13 - John K. Galbraith - "A Economia e o Objetivo Rúblico"

Livraria Martins Editora (1973) p~g. 186.

14 .;.E. K. Hunt e Howard J. Sherman - "Macroeconomia"

Petr6polis (1977) p~gs. 11-12.

15 - Maurício Vinhas de Queiroz e Peter Evans

"Um Delicado Equi.líbrio: o capital internacional e o lo

cal na industrialização brasileira" (no Caderno Celerap

28, 1977) Editora Brasiliense, p~g. 33.

Os autores falam o seguinte:

O capitalismo nacional independente est~ claramente des

falecido. No entanto, os malores grupos .locais descobri

ram que a incorporação à rede do capitalismo internaci~

nal nao significa necessariamente ser engolido por uma

multinacional .
......... Eles se tornam, em poucas palavras,_membros

respons~veis da comunidade capitalista internacional.P~

demnão ser os seus membros mais poderosos ou centrais,

porém são membros, e não marginais.

16 - "BRASIL NI OKERU SYUYOOKOKU KAIGAI SHINSYUTUNO KIGYOO

SENRYAKU" ( Estratégia empresarial dos países princi-

pais, que avançam no B~asil).
~KIKAI SHINKOO KYOOKAI KEIZAI KENSYUUJYO (1975) pago 143

17 - "BRASIL KOJUNI OKERU KEIZAI KOODOONO GUTAITEKI SHISHIN"

(Metas concretas para as atividades econômicas no Bra-

sil).
NIHON ZAIGAI KIGYOO KYOOKAI (1976) pago 102.



· 16 .

18 - (19) (20) (21)

"BRASIL NI OKERU GAISHIKEI KIGYOONO JINJI ROOMU SEISAKUNO

JITTAI" ( Os reais na polItica da administração pessoal

das empresas estrangeiras no Brasil)

NIHON BOOEKI SHINKOOKAI (1975) págs. 1-3.

22 - "BRASIL NI OKERU NIKKEIKIGYOONO JITTAI CYOOSA HOOKOKUSYO"

(Relat6rio da pesquisa prátita sobre as empresas japone -

sas no Brasil)
-NIHON ZAIGAI KIGYOD KYOOKAI (1978) pago 5.

23 - Luiz C. Bresser Pereira - "Empresários e Administradores

no Brasil" - Editora Brasiliense (1974) pág. 67.

24 - Robert E. Cole - "Permanent Employment ln Japan: Facts and

Fantasies".
Industrial and Labor Relations Review - vol. 26 Nov/Oct

1972 - págs. 615-630.



.17 .

CAPITULO 2

11 - SISTEMA DA ADMINISTRAÇAO JAPONESA

INTRODUçAo

As características da administração japonesa, em pr~

meiro lugar, foram estudadas pelos administradores estrangei-

ros. Os seguintes administradores analisaram a administração

japonesa:

(1)J. C. Abegglen (The Japonese Factory 1957), E.
(2)Gutenberg (Uber Japnische Unternehmunger), F. H. Harbison &

Myers(3), "Management inthe International World",

Levine(4), "The Industrial Relations in Postwar Japan".

S. B.

<.

Eles indicaram que a administração japonesa se basea

va no emprego vitalício, a ordem hier~rquica por antigUidade e
.. - 1" f - d . . (5 )a admlnlstraçaocentra lzada com a unçao e Rlngul ,e suge

rlram que as empresas japonesas deveriam superar a este tipo

do sistema anacr~nico a fim de desenvolver no período de lnova

ção e concorrência internacional. Estimulados por eles, os s~-

bios e os empres~rios no Japão opinavam a modernização da admi

nistração japonesa para a forma ocidental. No entanto, os ele-

mentos b~sicos deste sistema não têm se alterado, melhor dizen

do, não têm sido intensificados. Além disso, a administração

japonesa é agora avaliada como uma das razões do alto desenvol

vimento econ~mico do Japão.

Antes de analisar os pontos característicos da admi~
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nistraç~o japonesa, devemos estudar seus aspectos hist6ricos-s~

ciais, porquanto a formalizaç~o de um sistema administrativo ~

influenciada pela base hist6rica-social, de cada país. No enta~

to, a compreensao rie st es aspectos nào obj etiva simplesmente de~

tacar a base diferente dos outros sistemas administrativos mes

mo quando "Culturalist" e também n~o objetiva prever simplesme~

te sua identificaç~o no futuro com a administraç~o ocidental

mesmo quando "Structualist". O estudo da base hist6rica-social

da administração japonesa ajuda nosso entendimento mais pro-

fundo sobre ela, e, indiretamente, podemos saber quais caracte

rísticas dele são mais influenciadas, o~ seja, mais limitadas

por esta base. Com a abordagem de "Functional Alternativa", po

demos saber quais aspectos dela são adapt~veis fora do Jap~o ,

superando a limitação pela típica cultura japonesa.

11.1 - Aspectos Hist6ricos

Ap6s o término da fpocado Tokygawa em 1867, o Japão,

que começou a caminhar ao feudalismo ao modernalismo, tem de-

senvolvido tanto quanto ninguém previu. Sobretudo, seu'rápido

desenvolvimento econômico depois da 11 Guerra Mundial é expli-

cado como o Milagre Japones. Nesta parte, em primeiro lugar

mencionar-se-~ a breve hist6ria em termos da formalização des-

te sistema e, em segundo lugar, da macrOVlsao, mencionar-se-~

sua natureza criada historicamente no processo da industriali-
- .zaçao Japonesa.

11.1.1 - Breve Hist6rica: O ProcessO da Formalização

Com o início da fpoca do Tokygawa em 1603,
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completou-se a obra de unificar do Japão e estabeleceu uma no-

va ordem feudal bem centralizada e, em 1639, fechou-se o .•.pa1s

para o comércio externo com exceção da Holanda e China. Depois

da longa noite feudal, nasceu a aurora da Reforma de Meiji em

1868, que conduz o Japão a uma época de veloz crescimento(6)

A administração empresarial no Japão começou no início da fpo-

ca de Meiji, quando foram introduzidas as indústrias modernas

e as organizações empresariais dos países ocidentais, especia!

mente da França e da Inglaterra. Diferentes destes países, no

entanto, a industrialização do Japão baseou-se no paternalismo

proveniente do feudalismo, ou seja, da fpoca de Tokugawa. Nos

países ocidentais, após a queda do feudalismo, o surgimento do

individualismo econ~mico foi a oportunidade do desenvolvimento

da industrialização. No Japão, porém, o paternalismo não decli

nou pela introdução do empreendimento moderno, mas ligado com

o empreendimento moderno, tornou-se um esteio para o desenvol-
. .. (7) A .. - . 1V1mento da econom1a Japonesa· . admln1straçao empresar1a

no Japão nao caminhou a imitar simplesmente a dos países oci

dentais, mas tem desenvolvido na sua forma própria.

Ainda nao há a teoria unificada sobre o iní

C10 da formalização da administração japonesa. f melhor pensar

que este sistema administrativo tenha sido formalizado pouco a

pouco no processo da industrialização japonesa. Por exemplo,no

final da década de 1890, Mitsui iniciou sua contribuição empr~

sarial ao fundo para os retirantes. Depois de alguns anos,

Mitsui introduziu o plano de "profit sharing bonus" para os em

pregados. Na década de 1900, Kanebo Textile implementou sua

própria versão de paternalismo pela oferta para residência sub
'do b f ...· (8)Sl lado, outros ene 1C10S etc. .
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As variações destacadas, que influenciaram

a administração empresarial
. (9) -Guerra Mundlal . O Japao,

do Japão, ocorreram depois da la.

que não participou desta Guerra,

desfrutava de razoável prosperidade, porém ocorreu a inflação

doméstica e se restringiu a vida dos trabalhadores, o que sus-

citou numerosas greves deles para suas proteções econômicas.N~

quela época, ainda não era sistematizado o emprego vitalício e

havia alta rotação de pessoal das empresas, e exceto as empre

sas relacionadas acima, a maioria das empresas ofereciam só o

salário básico. Como resultado das greves, as empresas começa-

ram a oferecer os benefícios extras-salariais, tais como ajuda

para custo de transportes, o fornecimento de resid~ncias, re~

taurantes no trabalho etc. Além disso, na década de 1910,ocor

reu uma mudança em termos das relações entre os empresários e
. (10)os empregados. O Prof. Hazama relaClona:

a elevação do movimento liberal e democrático na

década de 1910 encurtou a distância do status en

tre os empresários e os empregados. O sistema

de familiarismo foi instalado pelas empresas mo-

nopolistas, o qual foi um acordo delas com os mo

vimentos radicais dos trabalhadores.

Como assim, a idéia do familiarismo começou a ser utilizado c~

~o um método administrativo. Naturalmen~e, esta idéia instala-

da pelas empresas foi uma provid~ncia contra a relevância da

política e da opinião pública. Naquela época, foram introduzi-

das os métodos administrativos modernos tais como a administra

ção científica de Teylor e Controle de Orçamento, porém, a for

ça motor da administração empresarial foi a idéia do familia-

rismo.
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As mudanças decisivas na administraç~o em-

presarial do Jap~o decorreram depois da II Guerra Mundial. O

Jap~o foi ocupado pelas Forças Aliadas (realmente pelos Esta

dos Unidos) e houve a grande mudança social-política-econômica.

A fim de estabelecer a nova ordem baseada na id~ia de democra-

cia, eliminavam-se as forças mal~ficas do militarismo expansl~

nista. As id~ias imperialistas foram erradicadas do .. .esplrlto

do povo. Em 1946, o General Douglas Mac Arthur dissolveu os

Zaibatsu (conglomerados econômico-financeiro) que foram consi-

derados como a força motor da participaç~o na Guerra. Foi pro-

mulgada a Nova Constituiç~o em 1945, que declarou n~o partici-

paç~o em nenhuma guerra com outros países e define os direitos

humanos mais livres do que antes. A propósito, quando foi admi

tido o di~eito de associaç~o, os trabalhadores nao reestrutura

ram o sindicato da mesma forma que antes da Guerra tal como o

sindicato por indGstria e profiss~o, mas estruturou.o sindica-
(11)to por cada empresa . Estes sindicatos fizeram esforços na

.estabilidade do emprego, mais do que na elevaç~o salarial, pr~

movendo o estabelecimento do emprego vitalício e a ordem hierár

qu~ca por antigUidade. Aconteceu o avanço grande na área das

relações industriais e firmou-se a base do sistema recente da

administraç~o japonesa. Sistematizou-se o salário da ordem hie

rárquica por antigUidade mais corretamente do que antes da Guer

ra. Ao mesmo lado, as empresas se esforçaram na plenitude dos

recursos assistenciais e tenderam a nao desempregar os empreg~

dos com facilidade, embora entrassem na deterioraç~o de sua

cond.içáo financeira ..

Observando estes fatos históricos, podemos resumir

o seguinte:
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(1) A id~ia de paternalismo criada ao longo hist6ria da socie

dade feudal dava ~s influ~ncias positivas ~ industrializa

ção japonesa.

(2) Na d~cada de 1891 a 1900, a id~ia do familiarismo começou

se encaixando na administração empresarial, por exemplo,

na Mitsubishi, na Mitsui e ~a Kanelio.

(3) Esta id~ia começou a ser utilizada ativamente como método

administrativo depois da I Guerra Mundial, que foi uma

provid~ncia empresarial contra o movimento liberal e demo

crático.

(4) As mudanças relevantes ~ forma presente da administração

japonesa ocorreram depois da 11 Guerra Mundial. O emprego

vital!cio e a ordem hier~rquica por antigUidade tornaram-

se sistematizadas nas empresas japonesas.

II.1.2 - Administração Japonesa no Sistema Econômico

dO Japão

No processo da industrialização, a adminis-

tração Japonesa, do ponto de vista global, passou a ter os se-

guintes aspectos hist6ricos no sistema da economia japonesa.

(1) Objetivo Nacional - Orientação ao Lucro Nacional

Os economistas descrevem que é o objetivo em

presarial perseguir os lucros para si. Porém,os empres~rios ja

poneses das empresas grandes, desde o in!cio da industrializa-

ção, tinham a idéia de que as empresas eram as entidades para

" "
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I' id d '1(12) ,rea lzar a prosperl a e naClona . As empresas prlvadas no

Jap~o eram fundadas pela liderança do Governo, que achava a ne

cessidade de contratar com os capitais estrangeiros a fim de

cumprlr a prosperidade nacional. De outro lado, o Jap~o indus-

trializou-se sem formalizaç~o da sociedade civil com a base do

individualismo e os empregados também tornaram sentir facilmen

te que podiam ser uma "portinha" para desenvolver a economia do

país, ou seja, eles tornaram ter orgulho de trabalhar na empr~

sa sob o objetivo da prosperidade nacional.' Esta tendência dos

empregados favorecia a formalização do coletivismo nas empre-

sas~ Os empresários utilizavam esta tendência, estabelecendo

as normas de procedimento empresarial e o hino empresarial, os

quais envolvem a idéia moral da contribuição ao país e à comu-

nidade.

(2) Apoio Mútuo nas Atividades Empresariais

O fato de que as empresas grandes no Jap~o
-competiam sob o objetivo nacional facilitava a cooperaçao

. . ' 1(13). Elas, às vezes, sacrificavam os lucroslnter-empresarla
de curto prazo, Por exemplo, para ajudar o avanço das empresas

navegantes na linha internacional, as empresas de textil ativa

mente fizeram os contratos de fretamento com elas, embora sua

tarifa fosse um pouco mais caro do que as estrangeiras.

Este tipo de cooperaçao inter-industrial ou

inter-empresarial é também uma das características da adminis-

tração japonesa.

(3) Complementaridade com o Governo
Se o Governo toma o papel de ~rganlzar as
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atividades bem harmonizadas das empresas, sugere-se nas empre-

sas estrangeiras que as indústrias

como se fosse "A Sociedade Anônima

do Japão são bem
(14 )Japonesa" .

integradas

o Governo

ativamente tem promovido a realização dos apoios mútuos da em-

presas japonesas. A industrialização japonesa, como dito ante-

riormente, foi fortemente lidarada pelo Governo, e as ajudas

governamentais eram indispensáveis contra a ameaça das empresas

estrangeiras, que usavam a penetração no mercado japones. Sob

esta condição, de um lado, as empresas japonesas têm obedecido

às guias governamentais e, por outro lado, o Governo tem res-

peitado à liderança e independência delas.

o livro, "The GOvermentBusiness Relationship"

(15) escrito pelo U. S. Department of Commerce exprime esta

função do Governo nas empresas, dizendo que quando acontece a

confrontação inter-industrial, o Governo ativamente tenta har-

monizar, errando o acordo inter-industrial.
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11.2 - Aspectos Sociais Culturais

Antes de começar a relacionar o assunto desta parte,

devemos escutar a palavra de Tie Nakane, isto é, "1ndustriali-

zação modifica a organização social rapidamente, mas não modi-

f" " 1 - id ,,(1)lca a estrutura SOCla tao rapl amente .

A industrialização, à proporção do seu desenvolvimen

to, leva-nos quase ao mesmos fenômenos em todos os países tais

como a urbanização, a sociedade mais burocratizada, o aumento

dos assalariados e da classe média, o surgimento da família nu

clear e a alta escolaridade etc. Como assim, modifica-se a or-

ganização social rapidamente pela industrialização.

Porém não muda rapidamente a estrutura social tal co

mo as relações humanas na vida diária e o moral social. Com o

desertvolvimento da industrialização, surgiram os empreendimen-

tos complexos e grandes, que causavam as várias teorias organi

zacionais e os métodos científicos, os quais t~m o efeito uni-

versal e adotam-se no mundo inteiro. Neste sentido, as grandes

empresas neste mundo são organizadas surperficialmente da mes-

ma maneira, sem relação com sua nacionalidade. Em termos da br

ganização e estratégia, as empresas no Japão fazem o mesmo co-

mo os outros países. No entanto, é diferente seu hábito adminis

trativo tal como os benefícios coletivos à empresa, o emprego

vitalício e a ordem hierárquica por antigUidade. O hábito admi

nistrativo de cada país provém dos valores e costumes dos em-

pregados, ou seja,baseia-se no aspecto social-cultural dele.~o~

tanto a análise deste aspecto é indispensável para nossa com-

preensão mais profunda na administração japonesa. Em primeiro l~

gar,relaciona-se-á as características da sociedade japonesa,e,
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em segundo lugar, analisar-se-~ o aspecto social-cultural da

administração japonesa.

11.2.1 - CaracterIsticas da Sociedade J~ponesa

1 - Homogeneidade

o Japão tem uma característica bem des-

tacada comparado com os outros países, isto é, a homogeneidade---=----
~2). O Japão consiste em uma raça étnica e foi f~cil for

mar a mono-cultura, ou seja, a mono-sociedade. A época de

Tokugawa (1603-1868), quando não havia intercâmbio com outros

países, promoveu"a integração cultural dos japoneses. H~ as

diferenças regionais caracterizadas geograficamente, no entan-

to elas não são absolutas, mas relativas. Em outras palavras,

os pontos comuns em termos do perrsamerrt o e costume do povo do-
. 1 - . T' N k Laci (3) . . .mlnam as re açoes pessoals.. le a ane re aClona em prlmel-

ra categoria as relaç~es pessoais, que tem o significado malS

importante para a socialização dos indivíduos. O Japão tem sua

premissa d~ que "Nós nos entendemos" e "Nós somos mesmos". A

sociedade homogênea, como o Japão, facilita a compreensão .•mu-

tua e a integraç~o do povo.

2 - Coletivismo

O coletivismo é a maneira de prevalecer

os interesses do grupo mais do que os dos indivíduos. Compara-

do com os povos nos paIses ocidentais, dizem que os japoneses

possuem a tendência do coletivismo mais do que do individuali~

mo. Nos países ocidentais,o indivíduo liga a sociedade através.

da qualificação profissional com o contrato. No Japão, porém,o
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indi v í duo liga-sea sociedade através de um grupo determinado tal

como a empresa, e a consciência ao contrato é relativamente bai

xa.

(Sociedade Ocidental)

individuÓ·~· Qualificação Profissional -f> Sociedade

Contrato

(Sociedade Japonesa)

indivíduo ~ Um Grupo determiniado ~ Sociedade

Pertença

Tabela I - Estrutura da Sociedade Ocidental e Japonesa(4)

Por exemplo, quando o japonês se apresenta em termos da

profissão, geralmente fala o nome da empresa onde trabalha e

não fala sua qualificação profissional. Em outras palavras, p~

ra localizar o status social do indivíduo, é mais importante o

nome da empresa, incluindo sua poslçao nela, do que sua quali-

ficação profissional. Esta consciência do japonês se destaca

na conversa de que uma pessoa exprime a empresa onde trabalha

como "minha" e a empresa onde o outro trabalha como "sua". Nes

ta expressão, vê-se a integração psicolôgica do indivíduo à em

presa (um grupo determinado). Neste grupo determinado,criam-se

facilmente o ambiente familiar pelos membros, pois menos res-

peitos à qualificação profissional dificulta a mudança indivi-

dual de um grupo ao outro e ele tende ficar num grupo ao longo

prazo. Nesta condição, o indivíduo não hesita sacrificar sua

vida privada para não estar fora do ambiente familiar.
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11~·2.2 ~ Aspecto Social-Cultural na Administração Ja
ponesa

No próximo capítulo, apresentar-se-ão 5 ca-

racterísticas da administração Japonesa:·

(1) A pertênça coletiva dos empregados aem ,~.-

presa

(2) O emprego vitalício

(3) A ordem hierárquica por antigUidade

(4) A ambigUidade entre autoridade e respo~

sabilidade

(5) Sindicato empresarial por cada empresa

Das 5 catacterísticas, a formalização dê (1), (2) e (3) ~ mais

influenciada pela sociedade japonesa, ou seja, elas apresentam

o aspecto social-cultural da administração japonesa malS do

que outras características. O aspecto social-cultural da per-

tença coletiva já foi relacionada em termos de coletivismo nes

ta parte.

(1) Emprego Vitalício

As relações pessoais favoráveis, que podem

ser um tipo de capital social do indi~íduo, não se formalizam

no curto prazo. Sobretudo, na empresa, depois de trabalhar por

5-10 anos, q capital social que o indivíduo acumula ~, cada

vez mals, fortalecida sua perten~a ã empresa. Este elemento

nao pode ser transferido à outra empresa, o qual significa que

terá grande prejuízo para o indivíduo se ele mudar à outra em-
'1,', ..,.' .•..

'('1-5)-presa' -" Nas empresas japonesas, os jovens mudam de uma em-

presa ã outra mais do que os velhos. Eles não recebem tantos

prejuízos quanto os velhos, pois a acumulação de seu capital
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social (relações pessoalS favoráveis) é ainda baixa. Em outro

lado, os empregados nas empresas pequenas mostram sua mudança
. . (6) .malS do que os nas empresas grande~ . O estabelecimento eco-

nômico-social das empresas pequenas é menor do que o das empr~

sas grandes, portanto, o valor da acumulaç~o de capital soc{al

do empregado nas pequenas é relativamente baixo e o prejuízo

ocorrido pela mudança é conseqUentemente pequeno. No Jap~o, em

termos da mudança à outra empresa, o sucesso é limitado nas se
. d" - (7)gu í.rrtes con lçoes· .

a) Conhecer direto ou indiretamente o superior na outra

empresa;

b) Ser predominante na tecnologia e capacidade da sua pro-

fiss~o;
c) Mudar para empresa nova, a qual significa que os camar~

das nela também ainda n~o acumulam o capital social (re

lações pessoais favoráveis).

Na sociedade ocidental, já que o indivíduo se liga com a empr~

sa através da sua qualificaç~o profissional, é mais fácil mu-

dar para outra empresa. Neste caso, embora haja algum prejuízo

em ter~os de relações pessoais, a qualificaç~o profissional do

indivíduo elaborada numa empresa pode ser a base do seu suces-

so na outra empresa.

(2) Ordem hierárquica por antigUidade

Em·quaisquer sociedades, há 2 tipos da ordem hierár-

quica: por antigüidade e por capacidade. Nas empresas japone -

sas, d~o-se mais respeito à ordem herárquica por antigUidade.

Esta característica v~-se em toda hist6ria da modernizaç~o ja-
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ponesa desde Meigi a revoluç~o de (l868). A ordem Hier~rquica

por antlgUidade foi fortalecida na 11 Guerra Mundial e, de-

pOlS, vem sendo aperfeiçoada pelo movimento do sindicato traba

lhista.

o pr~-requisito de tomar esta ordem ~ aquilo que a

diferença na capacidade dos indivíduos ~ avaliada mínima, e

mais, ela é avaliada independente da escolaridade do indivíduo

':8). A ordem h í.e r-àr-qu.í ce dos empregados, é definida pelos anos

de serviço. O indivíduo, que trabalha numa empresa ao longo

prazo, acumula seu capital social (relações pessoais favorá-

veis) mais do que outros que trabalha~ nela em prazo curto. A

influência pessoal dele nesta empresa torna-se fortalecida ca-

da vez mais. Al~m disso, na sociedade japonesa, onde n~o há

tanta mudança dos trabalhadores, a permanência na mesma empre-

sa por longo prazo significa o aumento da experiência e a cap~

cidade na tar~fa. Como assim, a ordem hierárquica por antigUi-

dade na .empresa tem sua eficácia na sociedade japonesa.
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11.3 - As· Características da Administração Japonesa

Até aqui, através da análise sobre o aspecto histori

~ co-social da administração japonesa, relacionei uns pontos im-

portantes dela. Nesta parte, integrando de novo, analiso asc~

racterísticas com intercalação dos assuntos reais e os dados.

Como já descrito na parte anterior, a administração japonesa

principalmente tem 5 características como seguem:

(1) A
•..pertença coletiva dos empregados a empresa

(2) O emprego vitalício

(3) A ordem hierárquica por antiguidade

(4) A ambigtiidade entre autoridade e responsabilidade

(5) O sindicato trabalhista formalisado por cada empresa

Na administração japonesa, cada característica não funciona ~e

paradamente mas todas as elas funcionam organicamente .

.•..,...••.
~ ·~7--;'

'i~ 'II:::3~;:1- Pertença COletiva

Nas empresas japonesas, ve-se os seguintes

assuntos sistematizados ou não sistematizados para elevar a

pertença coletiva dos empregados.

(1) Plenitude de benefício extra salarial
.••• ~ 11.

Tabela:~, mostra os benefícios extras malS comuns

Maioria deles são instaladas como o meio do bem estar empresa-

rial aos empregados, os quais podem ser vistos nas empresas oci

dentais.
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partamento vlagem juntos por um dia de s~bado ou domingo.

Faz-se a festa de recebimento e da despedida dos membros

na seção. Estas coisas também são feitas para manter as rela-

ç6es pessoais familiares. Podemos ver a idéia de familiarismo

na alocação do escritório. Prof . Mito f aLa> - que a diferença

entre a administração japonesa e a ocidental destaca-s8 nessa

alocação Nas empresas japonesas, os membros do departamento e

seu gerente trabalham juntos numa sala grande sem d i.v i.s Sr-La ..So

bretudo nas empresas grandes, os v~rios departamentos em cada

andar do edifício se alocam sem divisória. Somente o diretor

geralmente tem sua-~alaprópria. Assim sendo, torna-se f~cil

a comunicação entre o gerente do departamento, os chefes da se

ção e os seus subordinados, aumentando a integração deles~

Através destes assuntos, criam-se o ambiente familiar
-por seçao e por departamento.

(3) Normas de Procedimento da Empresa

Quase todas as empresas japonesas, para elevar a

filiação psicológica dos empregados a elas, estabelecem as nor

mas, que incluem os conteúdos morais.
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NUMERO
ITENS CONTEUDO DAS

EMPRESAS

Em termos das rela- Acord. , Cooperação, Amizade, 39- pessoais Harmoniaçoes

Em termos de perso- Gentileza, Agradecimento ,Jus
nalidade tiça, Amor, Rapidez, Franque 48sa, Es f cr-ço s , Confiança, Ho=

nestidade, Reflexão, Auto-
Reali.zação.

Em termos do traba- Plano e Prática, Eficiência,
lho Segurança, Sanidade, RaciOna 39

Li.s.rno -

Em termos da Contribuição "- prosperidadeempre- a
sa da Empresa, Orgulho na Empr~ 10

.sa

Em termos de fre- Contribuição a freguês, Con- 24gue.s "- fiança.

Em termo da socieda Contribuição •.. sociedade 24a
de -

Em termos da tecno- Produtos Novos, Conhecimentos, 34
logia Produtos Bon s .. . . . I

TABELA 3 Conteúdo das normas nas 59 empresas grandes

Á Tabela 3 mostra o exemplo das normas das 59 empresas grandes,

cujas ações empresariais são tratadas no Mercado de Ações em

Tokyo. f interessante que o contêudo em termos de personalida-

de seja mais adotado do que outros. A respeito deste contêudo,

as normas da empresa seriam: Ser gentil, Ter amor aos seus ca-

maradas, Fazer os esforços sempre, Ser honesto etc.

<..
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o emprego vitalício significa que os forma-

dos numa escola entram numa empresa, recebendo os treinamentos'

para se adaptarem às tarefas e posições hierárquicas, conti- ';

nuando a trabalhar até a idade de aposentadoria (53-58 anos)

decidida pela empresa. Quando os jovens se formam na escola,

eles tendem a escolher a empresa com pré-requisito de que con-j

tinuem a trabalhar até a idade de aposentadoria. A empresa,por
\

outro lado, seleciona da mesma maneira. Espera que os recurta-

d ' b h ...• í d d . (4) Oos contlnuem a tra al ar ate a 1.ade e ret1.rante . empre

go vitalício não significa que os empregados trabalham numa

empresa até o fim da vida, mas significa que os empregados te.!:!.

dem a permanecer numa empresa por longo tempo e as empresas te.!:!.

dem a rtao desempreg&-los.Na depressão econõmica, por exemplo,

mesmo que se diminua a quantidade do trabalho. periodicamente ,

as empresas não tendem a desempregar os empregados supérfluos,

mas tende a guardá-los até a recuperação econõmica. ConseqUen-

temente a rotação pessoal da empresa japonesa é relativamente

baixa, comprados com os outros países, A Tabela 4 mostra a com

paração internacional de torn-over nas empresas.

/
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PERCENTAGEM M~DIA POR M1:S

~ °I JAPÃO E.U.A. AUSTRALIA

1955 1.8 3.3 7.8

1960 2.1 4.3 6.2

1965 2.3 4.1 7.9

1970 2.3 4.1 7.5

1973 2.0 4.6 8.0

1974 1.9 4.8 -
1975 1.7 4.2 -
1976 1.5 - -

TABELA 4 Comparaç~o Internacional da Rotaç~o Pessoal-da
.~... .110

Empresa (r50~

-A Tabela nao mostra a diferença darotaçao pessoal tanto quan-
~
to testemunha o emprego vitalício nas empresas japonesa,ali~s,,
o cont~udo dos nGmeros ~ importante. Nos E.D.A. i na Australia,

o desemprego por causa da condiç~o empresarial ocupa-se a,pro-

porç~o grande na rotaç~o pessoal, por~m no Jap~o, os aposenta-t ...:....."

d . . 1 t I ;(.'6·)1os ocupam-se prlnclpa men e ne a' .

Em conclus~o, devemos notar o seguinte -para que nao

entendamos mal sobre o emprego vitalício na administraç~o Jap~

nesa:

i) O emprego vitalício n~o ~ atributo legal mas um h~bito ad

ministrativo;

ii) A empresa recruta os novos formados geralmente uma vez

por ano (em abril) ..
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Se a capacidade potencial do candidato "".e

- ..alta~ nao e exigida sua qualidade profissional.

iii) A empresa não tende a desempregar os empregados, senao

eles cometem os erros graves no trabalho.

iv) Cada empresa determina a idade de aposentadoria, -a,
mente, na faixa de 53-58 anos de idade.

v) Admite-se a saída espontânea dos empregados.

iiv) O emprego vitalício ~ mais popular nas empresas grandes do

que nas pequenas.

Este fenômeno significa que, além da habili

dade e a capacidade na tarefa, a idade (os anos de serviço) ""e

bem respeitada para decidir o nível de salário e a promoção. A

ordem hierárquica por antigUidade co-existe com o emprego vita

lício na administração japonesa.

A ordem hierârquica por antigUidade inclui

os dois aspectos; A promoção por idade,é a remuneração por ida

de.

i) A promoçao por idade

O requisito de promoção é satisfazer algum

nível de anos de serviço e, depois, avaliam-se o desempenho, a

capacidade, a atitude diária e a lealdade ã empresa etc.

-A Tabela 5 mostra o sistema de promoçao de

uma das grandes empresas de comércio. Concordando com idades
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-,

(que significa os anos de serviço no emprego vitalfcio), esta-

belecem-se as posições hierárquicas.

idade 18-19 20.2.1. 22-27 ..28-31 32:-34 35-:-37 38-41 42-44 45-49 50-55 56 ...

19 29 39 49 59 69 79 grau (chefe)
grau grau grau grau grau grau graue 89 grau (chefe)
(tí- (for (for (Sub-
tulo) mados mados che- 99 grau(Sub-gerente

de 29 da fa fel•. culddru- 109 grau (g~
veL) de) - rente)

Dire-
tor

TABELA 5 Ordem Hierárquica por Antigüidade na Mitsubichi
. :107~)~\

Sho j l' •

Nesta empresa, todos os empregados podem promover automaticamen

te de 19 grau at~ 69 grau por 17 anos. O salário básico aumen-

ta de acordo com idades e, sobretudo, o aumento de salário re~

salta quando o grau eleva mais alto. Depois de 69 grau, a cap~

cidade, o desempenho antigo, a atitude diária e a lealdade
~
a

empresa começam a ser avaliadas mais rigidamente. No entanto,o

requisito de promoção é satisfazer mínimos anos de serviço em

cada g~au. Por exemplo, antes de satisfazer os 3 anos em 59

grau, o empregado não pode ser o candidato para 69 grau, mesmo

que ele seja, muito competente no trabalho. Nesta empresa, a ida

de de aposentadoria ~ 55 anos e ,exceto:o::-diretor,osempregados d~

vem sair da empresa. Como a tabela mostra, não se empregam os

formados de escola secundária. Os formados de nível superior

começam-se de 19 grau e os de nível universitário começam de

39 grau. Depois de 69 grau, enq~anto os graus sobem restam

menos empregados e a organização man t ern a forma piramidal.
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2) O Salário por Idade

Nas empresas Japonesas, há uma tendência de que o s~

lário nao é remunerado por tarefa, mas por capacidade pessoal.

Porém, realmente, é difícil avaliar cientificamente a capacid~

de pessoal numa tarefa~

(2) Trabalhador no Escritório,
incluindo os En enheiros(1) Trabalhador na Fábrica

I 20
200 .

Japão 18
180

160
160

14140
Fy-ªuç.a-------~

120
___-...-------Ítália 12.., _.-.------- ----- -~ Alemão Ocidental

100 10

mais que 20

Japão

__ Itáli
,'"

~
»-:" _--- Franç

r .••","- ,,"
",',
- ~- -=--- -.-Alemao OCldental

2 2- 4 5- 9 10-19 mai s cju e :-2O

(índice 100 = salário para os trabalhadores que trabalham me-

in3')
GRÁFICO 1: Comparação Internacional sobre Diferença Salarial

nos que 2 anos)

Como o Gráfico 1 mostra, a estrutura salarial do Japão aumen-

tam com b passar dos anos de serviço, bem mais do que em ou-
.•.tros palses.

O pré-requisito para a ordem hierárquica por antiglii

dade é que os empregados adquiram a habilidade e a capacidade. .
na tarefa e melhorem suas personalidade cbm decorrer dos anos

de servlço.
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na tarefa e melhorem suas personalidades com o decorrer dos

anos de serviço.

(9)Complemento : Vantagens e desvantagens do emprego vitalício

e a ordem hierárquica por antigUidade.

Vantagens

i) A segurança do emprego e dé!-remuneraçao causa a tranqUi-

lidade psicológica dos empregados.

ii) Em particular, o aumento da remuneração e a promoção por

idade satisfazem o desejo econômico e não economlCO dos

empregados, e facolitam a elevação do espírito de grupos
•..e da lealdade a empresa.

iii) Facilita-se o treinamento de longo prazo dos empregados

e, conseqUentemente, a transferência tecnológico, também,

torna-se fácil.

DesVantagens

i) O emprego vitalício causa a inflexibilidade de mão-de-

obra, sobretudp na época da recessão econômica.

Providência Empresarial: O emprego vitalício tem sido

apoiado pelos "Ringikou" (os operários periódicos) ,os

quais são recrutados quando há boa condição econômica

e são demitidos na recessão. Utilizando o "Ringikou",

a empresa mantém a flexibilidade de mão-de-obra.
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ii) Embora um empregado nao fizesse os esforços, ele poderia

atingir a algum nível da posição hierárquica.

Providência Empresarial: Depois de alguns anos de ser

viço, a capacidade do empregado é avaliada cada vez

mais rigidamente para a promoção. Algumas empresas i~

trouuzem o sistema de exame para decidir a promoçao.

iii) O aumento automâtico daremuneraçao por idade enfraquece

a flexibilidade financeira da empresa.

Pr-ovi.denci.a: Estabelece-se a parada ou a lentidão do

aumento da remuneração para os emprega -

dos cua contribuição não será muito gran

d~ depois de alguns anos de serviço.

No entanto, realmente, as empresas japonesas entram na

época em que elas devem fazer as providências mais efeti

vaS contra estas desvantagens. Analisar-se-ão os proble-

mas recentes da administração japonesa mais detalhadamen-

te nas páginas que seguem.

Ir-: 3:.4 - Ambigüidade entre Autoridade e Responsabili-
dade

A administração japonesa importa-se de "WA" ,

que significa o acordo dentre os membros, ou seja, a atitude

cooperativa dos membros. Para realizar "WA", nas empresas jap~

nesas, d~-se importância ã flexibilidade? ou seja, ambigüidade

entre autoridade e responsabilidade do que definição formal a

ambas, evitando-se assim a rivalid~de profissional. Segundo
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Prof. Hiroshi Hasama, a conferência e o sistema de "Ringui" são

úteis para realizar a flexibilidade, ou seja, a ambigtlidade en
id d bi id (10) ,tre autor1 a e e responsa 111 ade . Nas empresas Japonesas,

executam-se freqUentemente as conferências nos v~rios n!veis

dos empregados, O princípio nestas conferências não é maioria

de notas,mas concórdia total. A freqtlência de conferênr.ias pr~

vém da constituição fundamental da administração japonesa de
que as tarefas 'não são dadas a cada .i.nd.iv i duo ,mas,ao grupo ,porta22

to a decisão não é tomada pelo indivíduo,mas pelo grupo. Os

membros do grupo, têm a consciência de co-responsabilidade e

co-autoridade.

Além das conferências freqUentes, o sistema de

"Ringui" cumpre b papel importante em termos da tomada de deci

são coletivamente. "Ringui" é um sistema de decisões, que 1n-
, .( 11)'ClU1 o processo como os segu1nteS" :

i) fazer-se o esboço da decisão por um empregado

ii) circula~se este esboço nos outros membros e, se inclui

alguns problemas "nele, fazem-se as sugestões por

eles.
iii) este esboço é estudado até todos os membros aceitarem.

iv)depois, este esboço elaborado chega ao líder do grupo

por exemplo, o chefe da seção. Ele toma a decisão quanto

a este esboço. Se ele concorda com o conteúdo do esboço,

este esboço torna-se a tomada de decisão do grupo. Se o

l!der acha o problema nele, ele discute com os outros mem

bros até realizar a concordia de todos.

Como aSS1m, o sistema de Ringui tem sua natureza como uma deci

sao coletiva de baixo para cima. Este sistema vê-se em v~rios
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níveis da hierarquia organizacional tais corno entre os subordi

nados e o chefe da seção, entre os chefes e o gerente do depaE,

tamento, entre os gerentes e o diretor da divisão e entre os

diretores e o presidente. Neste sistema, os membros têm a cons

ciência de participar na decisão. Assim sendo, as empresas ja-

poneeas evitam o conflito causado da regra rígida da autorida-

de e responsabilidade. Portanto, o papel mais importante do lí

der no Japão é o facilitador da tornada de decisões do que o
. (12)emlssor '.

Richard Tanner diz .que a ambigüidade fornece o

método de legitimidade para o controle relaxado, o qual os ad-

ministradores permitem em certa condição de que levar~ certo
~ I I

tempo para realizar á. concor-d.i.a" - r: '.; A idéia dele indica a es-

sência da ambigüidade entre autoridade e responsabilidade.

II.3.5 - Sindidat6 p6rCada Empresa

Geralmenteh~ três tipos do sindicato traba

Ih ista no mundo:

i) Sindicato por cada indústria;

ii) Sindicato por tarefa profissional;

iii) Sindicato por regiões.

No Japão, 'porém, estes tipos de sindicato não são comuns. H~

aproximadamente 40.000.000 trabalhador~no Japão e aproximada-

mente l2.5DO.000 trabalhadores pertencem aos sindicatos, porta~

to dois terços dos trabalhadores principalmente nas'empresas m~
- - . .' . .. (1'+ )dias e pequenas nao sao organlzados em slndlcatos' Dos

12.500.000 trabalhadores,s6 os marinheiros formam o sindicato

por indústria e só 300.000 trabalhadores das empresas pequenas
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formam aproximadamente os sindicatos por regi~es. o sindicato

por tarefas profissionais existia antes da 11 Guerra Mundial ,
- -porem nao existe mais. A maioria dos 12.500.000 trabalhadores

fQrmam os sindicatos por cada empresa. Como j~ mencionado,ap6s

a 11 Guerra Mundial, os trabalhadores organizaram este tipo de

sindicato, é que não se vê sua analogia no mundo inteiro. Os

sindicatos P?r cada empresa não funcionam por si, mas iúte-

gram-se ã União por cada indústria.

Os sindicatos fazem.uma luta associada sob a instru~

ção da União a que pertencem. Por exemplo "SYUNTOH" (uma luta

dos trabalhadores para a elevação salarial, que se executa uma

vez por ano na época de primave~a) é feito sob instrução inte-

grada por cada União; a união da indústria siderúrgica e da

construção naval'etc. No entanto, este tipo de luta associada

não é tão poderosa quanto a luta na Europa e nos E.U.A. Exceto

"SYUNTOH",'geralmente não há a luta associada no. Japão. O sin-

dicato por cada empresa, como relacionado, tende a predominar

a segurança do emprego mais do que a elevação salarial, porta~

,to cada sindi"cato não requeria a negociação rigorosa se a seg~

rança do emprego fosse ameaçada por causa disscJtEsta natureza

do sindicato por tada empresa causa urna tendência de limitar a

esier~ de negociação coletiva e restringe· a"evolução de cons -

ciência da classe trabalhadora contra o capitalista(15) No

entanto, esta "natureza, não necessariamente, causa a subordina

ção de tràbalhadores ao capitalistas. Antes, o sindicato tem

sido uma existência bem "influenciada ã empresa. Se a empresa

não consultasse o sindicato com antecedência, seria muito difi

cil executar urna polftica empresarial, que influenciasse a Vl-

da dos empregados.
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Em vez da integr~ç~o forte para cada Uni~o, cada sin

dicato consegue integrar fortemente os trabalhadores dentro da

empresa. Os trabalhadores na empresa, como mencionado, têm a

consciência da importância .da empresa onde trabalham, portanto

a integraç~o deles é t~o forte que a empresa n~o pode negli-

giro

Assim, vê-se que há relaç~o harmonizada entre o sin-

dicatoe a empresa, o que é também uma força motor da alta

produtividade nas empresas japonesas.

11·;4 -Racionalidade da Adrn:inistr·aç~oJaponesa

Na segunda metade da década de 1950, a administraç~o

japonesa era considerada anacrônica, comparada com a adminis -

traç~o americana, que foi avaliada mais moderna e cientIfica
. (16 )pelos administradores Japoneses . No entanto, na década de

1960, pela queda relativa da economia americana, e pela eleva-

ç~o da economia japonesa, ocorreu a tendência de procurar os

aspectos valorosos e efetivos da administraç~o japonesa. E des

de o inicio da década de 1970, aumentou o desejo de se reava -

liar a administraç~o japonesa. Nesta parte, analisar-se-á a

'racionalidade da administ~aç~o japonesa.

11.4.1 - Formaç~o da AltaLe~ldade

-Dizem que a alta lealdade provem da caracte

rIstica psicológica dos japoneses, isto é, coletivismo. No en-.

tanto, os empregados japoneses n~o têm a alta lealdade ao en-\

na empresa. A lealdade se forma com o decorrer do tempo, sob o



• 48 .

emprego vitalício e a ordem hierárquica por antigUidade. O em-

prego vitalício garante a segurança do emprego e oferece ' a

tranqüilidade psico16gica aos empregados. Na ordem hierárquica

por antigUidade a remuneração aumenta em proporção aos anos

de serviço e ~ oferecida de acordo com as despesas necessárias

na vida dos empregados tais como o casamento, o nascimento do

filho e a educação familiar.

Al~m disso, a ordem hierárquica por antigUidade sati~

faz o desejo não econ5mico dos empregados, garantindo algum

nível da posição hierárquica na empresa com decorrer dos anos

de serviço. Por outro lado, não há tanto fluxo inter-empresa ~

rial de mão-de-obra no Japão. Quando os empregados envelhecem,

torna-se difícil procurar outras empresas que ofereçam o mesmo

nível da remuneração e posição empresarial.

Assim sendo, cada vez malS, os empregados não podem

sair da empresa levianamente, ou melhor dizendo, eles acham
-que so a empresa onde trabalha pode proteger a vida da sua fa-

'''1' (17) ,ml ,la. Neste processo, a lealdade deles torna-se alta po~

co a pouco e de forma naturail~8)~ O suficiente bem-estar em-

presarial e as normas da empresa tamb~m auxiliam na formação
'. .

da alta lealdade.

, .LL, 4. Z - Competição dos Empregados

vidade ou a eficiência s6 pela alta produtividade. Pois, os

-A empresa nao pode realizar a alta produti-

benefícios provindos do emprego vitalício e a orde~ hierárqui-
- '" .-ca por antigUidade, os quais sãG a ~azao prlnclpal da formaçao

da alta lealdade, podiam tornar-se o direito existente para os

empreg~dos e não podiam lidar com a alta produtividade.
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-pregados provem da

A força motriz da alta produtividade dos em
(19)competição de~es no longo prazo . sob o

emprego vitalício, a ordem hier~rquica por antigUidade, a ava-

liação dos membros é executada acumulativamente e a -promoçao

não é feita agressivamente. Realmente, nem todos os empregados

conseguem as "cadeiras altas". Com decorrer do tempo, um dos

empregados, que entra no mesmo ano, são selecionados para as

"cadeiras altas" através da avaliação contínua·e acumulativa,

e, depois dos 20 ou 25 anos, s6 resta uma pirte deles como os

candidatos para a gerência e direção.

Nestes 25 anos malS ou menos, executa-se a

competição dos empregados no longo prazo para conseguir as "ca

deiras altas". Os empregados, que deixam a competição não sao

desempregados facilmente, porque trabalham diligentemente.

Senão houvesse a competição dos empregados

no longo~prazo, que produz a alta produtividade conseqUentemen

te, o emprego vitalício ~ a ordem hier~rquica por antigtiidade

não valeriam a pena como um sistema administrativo da empresa.

Por causa disso, a administração japonesa tem sido mantida ou

aperfeiçoada, mesmo tendo alguns defeitos comparado com a admi

nistração americana e ocidental.

11.4.3 Livre Fluxo de Comunicação

Em termos da pertença coletiva, relaciona-

ram-se v~rios esforços di~rios da empresa tais como o contato

fntimo com a vida individual dos empregados, o entendimento

di~rio dentre o chefe e os subordinados e ensinar freqtientemen
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te o valor do trabalho. O aspecto mais importante n~o s6 forta

lece o ambiente familiar, mas também pode fomentar a elevaç~o

da produtividade através do livre fluxo de comunicaç~o. Segun-

do P. M. Blau, o lívre fluxo da comunicação contribui para a

solução de problemas, para a tomada de decisões e para um pen-

t cr-L adore 21). Quer a o - - o -samen o organlzaçao mecanlca, quer a orga-

nica, a empresa pode elevar a produtividade quando consegue o

livre fluxo de comunicaç~o entre colegas. Neste sentido, além

dos esforços diários relacionados em cima, R. T. Johnson & W.
- ""'~ --* ••

G O h í f' d·· (22)' .• UC l lzeram .um estu o lnteressante • Eles pesqulsaram

nas 20 empresas japonesas de setor produtivo nos E.U.A., e con

cluiram que. estas empresas conseguiram a produtividade .mais

alta do que as empresas americanas do mesmo setor. Eles rela-

cionam que a diferença da produtividade, principalmente,provém

da diferença da formulação administrativa. Quanto às empresas

japonesas nos E.U.A., os 5 pontos sao observados por eles:

(1) Dar ênfase ao fluxo de informações e iniciativas de baixo

para cima.

(2) "Top management", em termos. da tomada de decisões, faz o

papel do facilitador mais do que o emissor.

(3) Salientar o consenso como o caminho de tomada de decisões.

(4) Usar "middle management" como o ímpeto e fresadora para a

solução de problemas.

(5) Dar a atenção íntima para a vida confortada dos emprega-

dos.
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Estes são os pontos do livre fluxo da comunicação na organlza-

ção empresarial japonesa.

o estudo do R. T. Johnson e W. G. Ouchi mos

tram-nos outro aspecto importante da administração japonesa~i~

to ~, os pontos universais que podem ser adaptados fora do Ja

pão. Embora a ordem hierárquica por antigUidade e o emprego vi

talício não possam ser introduzidos diretamente fora do Japão,

por causa da diferença social-cultural, os pontos em Clma da

administração japonesa podem ser adaptados, antes, podem ser

a causa da produtividade alta, superando'a barreira culutral-

social.

11.5- - _ .. - .. Impactos Recentes na AdrninistraçãOJapOnesa

Como menc i.cne na p.arte 11.1, a administração japone-

sa vem sendo a perfeiçoada no processo da industrialização f
no desenvolvimento econ~mico do Japão. Em outras palavras, ela

tem sido elaborada cada vez mais com as mudanças ambientais

Nesta parte, são relacionados .os impactos recentes à adminis-

tração japonesa.

Takazawa diz que.são~necessárias as seguintes condi-
- (23),· . -. .çoes para a adminlstraçao Japonesa contlnuar crescendo:

1) Continuação do alto crescimento empresarial

2) Constituição proporcional das idades dos empregados.

Enquanto as empresas continuam a crescer, é necessário nova

mão-de-obra" e aumento proporcional de cargos administativos

Nesta condição, é fácil manter o emprego vitalício e a ordem
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hier~rquica por antigUidade. O Jap~o, por~m, j~ terminou a eta

pa econômica do alto crescimento na d~cada de 1950 e entrou na

etapa do baixo crescimento desde a d~cada de 1960. Sob o cres-

cimento baixo da economia japonesa, as empresas, que n~o podem

prever seu crescimento como antigamente, devem resolver o pro-

blema da falta de cargos administrativos.

Em segundo lugar, nos meados de 1960, as empresas co

meçaram a criar as v~rias sub-posiç~es hier~rquicaspara os em

pregados que nao cumprem o papel real de chefe ou gerente, em-

bora eles j~ atingissem ao nível destas posiç~es sob o sistema

d d h í •••• • U' d (24)a ar em lerarqulca por antlg lda e . . Por exemplo, os se-

guintes títulos foram criados com a mesma posiç~o hier~rquica

de chefe; o assistente do chefe, o substituto de chefe, o tra-

tamento igual de chefe e o chefe exclusivo etc. Estes títulos

foram dados para os empregados que podiam assumir uma seç~o de

acordo com sua idade e capacidade, mas n~o havia a seç~o para

assumir por causa da parada do crescimento da organizaç~o. Es-

tes empregados podem receber o mesmo nível do sal&rio do chefe

e podem declarar o seu título dentro e fora da empresa. Parti!:.

do desta providência, as empresas estabeleceram o sistema de

graus ou qualificaç~es. Os empregados, por exemplo, s~o repar-

tidos de 19 a 109 grau de acordo com os anos de serviço e a

avaliaç~o e, quando eles conseguem chegar a 69 grau, podem de-

clarar um título mesmo n~o assumindo uma chefia realmente. A

Tabela 5 na parte II.3.3 mostra a estrutura deste sistema.

O impacto proveniente do baixo crescimento econômico

nao modifica a base da administraç~o japonesa, pelo contr~rio,

podemos dizer que o emprego vitalício e a ordem hier~rquicapor

antigUidade foram fortalecidas por causa da criaç~o do sistema
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de graus, que, corno resultado, sistematizou malS definitivamen

te estas duas características da administração japonesa.

o impacto mais grave no futuro próximo é a mudança

da constituição de idades do povo japon~s. Corno a Tabela

mosta, o Japão esta se tornando o país dos velhos. Por exemplo,

é previsto que, em 1985, a popul.ação com idade de 35 a 39 ocu-

pará maior proporçao e, em 2005, a constituição do povo ..sera

contra-piramidal. Este fenômeno também mudará a constituição

dos empregados nas empresas, e poderá causar um impacto grave

à administração japonesa. Em primeiro lugar, a ordem hierárqui

capor antigUidade não poderá ser mantida, pois ela consiste na

forma principal de idades dos empregados. Se a ordem hierárqui

ca por antigUidade terminar, poderá aumentar a rotação pessoal

da empresa, pois os empregados permanecem na empresa por causa

da satisfação do desejo econômico e não econômico sob este SlS

terna.

Assim sendo, o emprego vitalício também poderá termi

nar.



em 1955

em 1985

'to

em 2005

Tabela 6

o ·85- IJ
60-84
1~.-79 ."

~~=~;/'
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34'
25-29'
20-24'
15-19
10-14
"5-9~~~~~~~~~~O~-~4~~+-~~~~~~~% 7 2 .1. o 7 ~.,

085- D
60-84
·15-79
'10-74.
-65-69'
60-6~
55-59-~~=~.
40-44'

. "--.._35-39
3Ô"-34
25-29'
20-24'
15-19
10-14
5-9
0-4

54

{masculino}

I o

- ~ '1 6--5 4 3 2

(feminino)

Mudança da Constituição de Idades do Povo Japonês.
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Realmente, os empregados mais antigos estão aumentan

do cada vez malS nas empresas e causam a pressão financeira às

empresas, porque a remuneração deles se eleva a cada ano sob a

ordem hier~rquicapor antigUidade.

a tomar

Contra a pressao financeira, algumas empresas começam.,
. . - . (27).as segulntes provldenclas· :

(1) Parada ou lentidão da elevação salarial automático por ida

de desde 25-40 anos de idade:

As empresas visam a aliviar a pressão financeira provida do

salário alto dos empregados antigos.

(2) Fortalecimento da avaliação por capacidade:

Junto com (1), as empresas avaliam a capacidade pessoal

mais do que os anos de serviço para revolucionar a promo-

ção autom~tica por idade.

(3) opção de aposentadoria:

Umas empresas, junto com (1) e (2), fazem a época da apo -

sentadoria mais cedo, além da época normal de aposentado -

ria. Por exemplo, um empregado, aos 35 anos de idade, pode

escolher.a continuação do trabalho até a aposentadoria

(55-58 anos) sem elevação salarial por idade ou a aposent~

doria nesta idade com a bonificação quase igual ao ano nor

mal de aposentadoria.

A administração japonesa realmente est~ mudando pou-

co a pouco. No entanto, é muito leviano julgar o término do em

prego vitalfcio como Business Week (julho 17, 1978). A
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Chiyodakako S.A. tomou o sistema da opç~o de aposentadoria de~

de 1979, ali&s s6 dois empregados com 35-57 anos de idade qui-
,Iseram a aponsentadoria -~ .•, retirar da empresa.

Devemos esperar alguns anos mais para julgar a forma

futura da administração japonesa.
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CAP!TULO 3

PESQUISA PRÁTICA

Desde julho de 1978 at~ o in!cio de lS79, fiz uma

pesqulsa pr~tica nas 09 empresas japonesas com AICON S/A. (As-

sociadas Internacionais de Consultoria, Auditôria e Empreendi-

mentos) .

Objetivo da Pesquisa

Analisando as situaç~es presentes das empresas japo-

nesas no Brasil, procurar uma maneira adapt~v~l delas, ou seja,

uma transformação adaptável da administração japonesa no Bra
silo

Objetos da PesqUisa

Para a compreens~o gen~rica das empresas japonesas no

Brasil, foram selecionadas 09 empresas dos vários setores indu~

triais. Nesta monografia, usam-se os pseud~nimos incluindo

-ttTointVinture" como mostra a Tabela 1, por causa do pedido de

AICON S/A. de que não revele os nomes das empresas pesquisadas.

Estas empresas sao:

O capital malS do que Cr$ 80.000.000,00

Mais do que 150 funcionários

Mais de 2 anos em atividade no Brasil
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PSEUDÔNIMO SETOR
DA EMPRESA INDUSTRIAL

A Produtivo

B Produtivo

C Produtivo

D Produtivo

E Produtivo

F Financeiro

G Financeiro

H Financeiro

I Comércio

Tabela 1: PseudBnimo e Setor In-
dustrial das Empresas
Pesquisadas .

Esta pesquisa .consiste ém três partes:

19 ... entrevista com o topo da empresa sobre sua filosofia ad

ministrativa.
29 ... Questionário ao gerente do departamento pessoal sobre os

aspectos reais da administração pessoal.
39 Questionário a mais ao menos 30 funcion~rios de cada.

empresa sobre a imagem das empresas japonesas e o

de satisfação no trabalho etc.

grau

19.e 29 'parte focalizam cinco aspectos fundamentais da adminis

~ração japonesa, que foram relacionadas no capitulo anterior;

i) Pertença coletiva
ii) Emprego vitalício (ou ao longo prazo)
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iii) Ordem e Sal~rio hier~rquicos por antigüidade

iv) Ambigüidade entre autoridade e responsabilidade

v) Sistema de tomada de decis~es (adotaçâo de Ringui)

No Capítulo anterior, escrevi sobre o sindicato por cada empr~
-sa, porem este aspecto foi anulado pelo sua inapiLicabi:l'idadeno

Brasil. Focalizando 5 aspectos acima, procuro o sistema a~
ministrativo, que seja adapt~vel ~s empresas japonesas no Bra-
silo

111.1 - Tilosofiados TOpós

f natural que os topos da empresa queiram introduzir

o sistema administrativo com que eles acostumam. A Tabela 2 mos

tra a constituiç~o do capital Japon~s e a nacionalidade dos to
pOSo

CONSTITUIÇÃO DO NACIONALIDADE DO EMPRESAS.CAPITAL JAPONÊS TOPO

100% Japonesa C.D.F.

50% 99% Japonesa A, Ea Brasileira H..

15% a 49% Japonesa(Brasileirou) B
Brasileira G, J

Tabela 2 - Constituiç~o de Capital das Empresas Pesquisadas.

Antes da entrevista, estabelece o pr-e supo st.o-de.queas'empresas ~de

100% capital japon~s seriam mais influenciadas pela administr~

ç~o japonesa, por~m, a realidade ~ mais complexa. As empresas

pesquisadas podem ser categorizadas como segue:



• 63 .

1) "G" e "I" ... introduzem a idéia da administração japonesa

basicamente:

"G" ativamente a introduz na sua longa história da ativida-

de no Brasil, influenciada pela colônia japonesa. O funda-

dor dela foi o japon~s, que parec~u ter a idéia de familia-

rismo. Embora o atual presidente reconheça que nao pode es-

perar a alta pertença dos funcionários, exceto os membros

desde o período da fundação empresarial, fazem-se os esfor-

ços, com a base na folga financeira, para os funcionários

trabalharem a longo prazo. O presidente visa a satisfazer os

desejos econômicos dos funcionários dividindo a metade do

lucro líquido e instalando o fundo de garantia. Por outro

lado, "I" faz a introdução passivamente por causa da nature

za da sua atividade empresarial. "I" é "tranding company",

cuja transação é feita com outras filiais no mundo inteiro.

Nesta empresa, há poucos funcionários brasileiros que exer-

cem função importante. Segundo o presidente, se se emprega

o brasileiro do mesmo nível dos enviados japoneses, deve

pagar-se o maior salário para ele. Portanto o porcentual de

japoneses dos funcionários total é mais alto (20%) nas em-

presas pesquisadas. Para complementar o problema lingUistí-

co dos japoneses, empregam-se 30% dos funcionários brasilei

ros (Nissei) que sabem a língua japonesa.

2) "e" e "D" ... estabelecem o sistema misto (japon~s-ociden-

tal) :

Ambas as empresas admitem que é possível manter o sistema

japon~s no topo da administração. Mas, para a camada baixa

da empresa tal como os supervisores e operários, deve-se
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tornar a administraç~o brasileira executada pelos admini~
tradores brasileiros, isto em termos de topo da organiza-
ç~o. O presidente de "D", com sua forte liderança está
tentando introduzir alguns elementos da administraç~o ja-
ponesa mais do que o de "C". Nas fábricas japonesas, ge-
ralmente faz-se a reuni~o pela manh~ antes de começar a
trabalhar, onde se transmitem as mensagen~ necessárias, e
os operários cantam o hino empresarial ou fazem ginásti -
caso Na fábrica "D" em S~o Paulo, faz-se quase a mesma
coisa. O presidente falou q~e 85% dos empregados estive -
ram a favor desta reuni~o. Ele acha esta reuni~o útil pa-
ra o ent~ndimento mútuo dos funcionários.

3) "A", "B" basicamente estabelecem o sistema ociden-
tal:

Nestas empresas, porém, vem-se alguns aspectos da adminis
traç~o japonesa. "BIi é a da produç~o siderúrgica, cUJa
constituiç~o de capital japonês foi maior na época da sua
fundaç~o, porém com sua expans~o, esta constituiç~o tor-
nou-se menor até 18.2%. "B" é antes a empresa brasileira.
N~o se vê em particular a influência do sistema da adminis
traç~o japonesa, no entanto realiza-se o emprego a longo
prazo com plena base financeira da empresa. Esta empresa
também utiliza o fundo de garantia e tenta a plenitude do
bem-estar empresarial aos funcionários. Como mencionado
no capítulo anterior, uma das condições para realizar a
administraç~o japonesa é o crescimento da organizaç~o que
causa a permanência de funcionários. Este mecani.smo pode- I

se ver nesta empresa. "A" também basicamente tornao siste
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ma ocid~ntál, no entanto, segundo o presidente, seu longo

prazo de transferência tecnológica pelos japoneses possi-

bilitou a introduç~o de alguns aspectos da administraç~o

japonesa tais como a ginástica pela manh~ antes do traba-

lho e a festa para intercâmbio entre os familiares dos

funcionário~ e a empresa.

4) "H" .... estabelece perfeitamente o sistema ocidental:

Os clientes dela s~o brasileiros e ela n~o necessita a

a ajuda tecnológica dos japoneses. O presidente falou que

a administraç~o japonesa n~o foi adaptável no Brasil. "H"
foi fundada com a absorç~o de uma empresa brasileira, que

tinha longa história de atividades, e maioria dosfuncio-

nários foram brasileiros.

5) "E" e "F" ainda n~o encontraram o sistema defini-

tivo de administraç~o pelos seus presidentes:

O presidente de "F" chegou no Brasil alguns meses antes

desta entrevista e ainda n~osabe qual filosofia certa de

administraç~o no Brasil. O presidente de "E", cuja ativi-

dade empresarial é ainda curta no Brasil (desde 1976), fa

lou que est~ procurando a forma adaptável de administraç~o

para a sua empresa.

Através do resulta aClma, a constituiç~o de capital tem pouca

influência para definir a maneira do sistema administrativo

Em termos de introduçâo da administraç~o japonesa, s~o mais in

fluentes a liderança do presidente como "D", a filosofia do
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fundador, incluindo seus seguidores como "G" e a atividade em-
presarial como "1".

Em termos dos 5 elementos b~sicos da administraç~o j~
ponesa, o resumo da opinião dos presidentes são as seguintes:

1) Fidelidade coletiva

Os nativos do Japão j~ t~m sua base psico16gica de fidelida
de coletiva ãempresa, a qual,se fortaleceu nos longos anos
de seus serviços na empresa. Por~m os braBiieiros não t~m
esta base. Al~m disso, a alta rotação pessoal torna difícil
a criaç~o desse comportamento.

2) Emprego vitalício

Quase todos os presidentes estão favor~veis para implantar
a perman~ncia do emprego. Por~m,nem todas as empresas real
mente conseguem realiz~-la.

3) Ordem e Sal~rio hier~rquicos por antigUidade

Este elemento deve ser abandonado no Brasil. Alguns preSl-
dentes falaram que, em certo grau, os anos de servlço se-
riam considerados na decisão do nível salarial, o qual ain-
d - .... . d "S" ,,(I)a nao e slstematlza o como enlorlty nas empresas ame'
ricanas.

4) AmbigUidade entre autoridade e responsabilidade .

Este elemento ~ ainda difícil para executar nos funcion~rios
de baixo nível na camada organizacional. Por exemplo, "G"
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s6 conseguiu treinar os superlores (chefe da seç~o) para aj~
dar os seus subordinados a atender ao tropel de clientes no
balc~o. Antes de tudo, deve ser rigorosamente definida a
responsabiiidade dos funcion~rios por tarefa.

5) Sistema de Ringui

t possrvel at~ o sistema da sugest~o pelos oper~rios. Por
enquanto, por~m, ~ difícil fazer o sistema de Ringui. Para
realizar o sistema de Ringui,'~ necess~rio a vontade dos
funcion~rios relacionados para participar na decis~o e a ~a
pacidade de cada membro deve ser quase igual. No Brasil, co
mo a maioria dos presidentes indicaram, há ainda muita desi -
gualdade na escolaridade dos funcion~rios e n~o ~f~cil in-
troduzir esse sistema.
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Tenta elimi

ASSUNTOS FIDELIDADE A D1PREGO VI ORDEM POR AMBIGUIDADE SISTEMA
EMPRESA TALfCIO - ANTIGUIDADE ENTRE AUTO- DE

RIDADE E RINGUIEMPRESA RESPONSAB.

Negativo , Sem os es- Negativo,
mas respei:. forços es- mas o sis

"A" ta a espon peciais, tema de
taneidade- consegue- Negativo Negativo sugestão

se o emp~ é possível
go por lo.!:.
go prazo
da maneira
natural

Negativo •.. Negativo,
"B" Negativo quanto_ a Negativo mas o sis

promoçao , tema de
mas o tem- sugestão
po de ser- ..• ~e poSSl -. . velVlÇO ln-
fluência à
rermmeraçãc

"C"

"D"

"E"

"F"

. Positivo aos funcionários do nível
administrátivo nar o sec-

cionalismo
desnecessá

Respeita a
espontanei
dade dos
chefes e
superlores

. Negativo aos operárlos etc.
-ruo para en

tendimento-
mútuo

Ainda não tema ideía definitiva

Positivo pa
ra promover
entendimen-
to mútuo dos
funcionários

Fazer os fun
cionários ter
orgulho de
trabalhar na
empresa

Positivo ao
nível admi-
nistrativo,
mas negati-
vo aos ope-
rários etc.

Por causa de
localidade
de empresa
(Manaus) ,
consegue o
emprego por
.longo prazo

Define rlg~
rosamente a
responsabi-
lidade de
cada pessoa
e depois
respeita a
elasticida-
de da auto~
ridade

Tenta p~
mover es-
te siste-
ma

Negativo

Ainda não tem a idéia definitiva

Positivo ..• Adotou esso
p~a a se- te siste-=-
çao, que in ma mas
clui os bal - achounao

Iconistas - efetivo
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I~ FIDELIDADE À EMPREGO VI- ORDEM POR AMBIGUIDADE SISTEM.t\
EMPRESA TALfCIO ANTIGUIDADE ENTRE AUTO- DE

RIDADE E RINGUI
RESPONSABo

Positivo , Negativo "- Negativo, e~
JIBS reconhe quanto a ceto na se-

"G" ce a difi -:::Positivo - . ção, que tem Positivopromoçao ,
culdade da JIBS a tem- os balconis-
realização po de ser- tas

viço in-
fluência
ao nível
salarial.. . . . . ..

"H" Não neces-

Salárioal
to para os
funcioná -
rios compe Negativo
tentes afT-nal causa
sua perma-
.nê.nci.a..

Negativo Negativo...• .sarlO

Os nativos do Japão ocuparnrsedos trabalhos importantes e há
"I " pouca incumbência de autoridade para os funcionários brasilei:.

raso

TABELA 3 Resumo da Filosofia Administrativa de Topo
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111.2 - Question~riocom os Gerentes do Departamento Pessoal

Nesta parte, focalizando alguns aspectos impor-

tantes na ~rea da administração pessoal, tento analisar a rea-

lidade de cada empresa. Muitas questões do questionório -sao
colocadas cbm relação ~s caracterfsticas da administração jap~

nesa.

1 - Em Termos de fidelidade dos Funcionários ~ Empresa

(1.1) Norma de Procedimento da Empresa

(1.1.1) Existência ou não de Normas:

As 4 empresas "B", "D", "G" e "I" utilizam as nor-

mas. Porém, o caso de "B" é um tipo de regularidade em termos

do cumprimento da tarefa e não é aqui_lo que as empresas japon~
sas estabelecem para elevar a fidelidade dos funcionários a e~

presa como resultado do aumento de seus valores no trabalho.As

normas de "D", "G" e "I" são aquilo que as empresas japonesas

aplicam.

-Por exemplo, de "D" -as normas sao:

Espfrito de contribuição •... pátria· a

· Espfrito de retidão e direito

· Espfrito de esforço e avanço

· Espfri to de cortesia e modestia

· Espfrito de agradecimento
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EMPRESAS ·1 TE N S

" D"
Está sendo utilizada a tradução das normas existen
te.s na. Matriz ..

"111 Está sendo utilizada a norma da Matriz, com adapt~
-çao.

"B", " .8"

"A" "C".) ,
"E", 11F",

"H"

Est.á sendo ut.i.Lí.z.adaa norma elaborada no. Brasil

Foi tentada a introdução, porém, devido ao resulta
do nega.tivo, .f.o.í, .carioe.La.da •.

Devido a inconveni~ncia local, não é utilizada.

As normas e procedimentos existentes e em aplicação, são as

seguintes: (enumerar):

TABELA 4 Exist~ncia ou Não de Normas

(1.1.2) Transmissão de Normas - época e freqli~ncia

o melO da transmissão das normas de "D"

muito interessante. Como mencionado, "D" executa a reunião p~

la manhã antes dos funcionários trabalharem, e, às vezes, o

presidente explica o sentido das normas.

,..
e
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EMPRESAS I T E N S

~ feita na ocasião da admissão e, posteriormente ,
0' B") qualquer instrução houver ~ colocada quadroque e no

de..avisos ...

"G",l1P' ("Bl1) A qualquer tempo de acordo com a necessidade.

(l1B") At.r-a.ve.s..de bo.Le.t.í.ns . .Cj or-na.L)da empresa.

l1D" Outros. . .

Existem instruções, ..• fazas normas e porem nao se
esforço drástico para que os funcionários absorvam

.. e.s.tas.normas ...

TABELA 5 Transmissão de Normas

(1.1.3) O Grau de Receptividade destas Normas pelos

funcionários:

Só "G" indica que o grau de receptividade

das normas é alto tanto quanto no Japãb. As normas seguintes de

"G" estabelecidas pelo fundador japonês também expressa os as-

pectos morais tanto quanto "D", mas nao tem o sentido abstrato

como "D".

· Contribuição de pessoas

· Desenvolver todas as obras .de valor

· Atender sempre aos interesses dos acionistas edos
clientes

· Contribuição ao Brasil e ao Japão, além disso, aos
seres humanos

-· Oferecer oportunidade e segurança aos que nao pou-
pam os esforços para desenvolvimento bancário.
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EMPRESAS 1. T E N S

"G" 1:: alto 't.an.t.oquanto no Japão

1:: maa,s. .baixo que. no Japão .

Considerando o que e no Brasil é relativamente
.a.Lt;o. •.

"D'.',".I"('.'B".). 1: .razo.áv.e.l...
Não. .há..

Não há, de forma alguma.

TABELA 6 Grau de Receptividade de Normas

(1.2) Existência de Reuniões (ou assembléias) de funciOná
rios:

As 8 empresas, exceto "C", executam a reunião de fun

cionários. Em particular, "A", "D" e "E", que são do setor pr~

dutivo, executam a reunião pela manhã.

"A" e "E'! executam este tipo de reunião só para os

funcionários fazerem a ginástica, e elas não a utilizam

to quanto -."D" .

tan-

(1.3) Barreira contra o aumento da fidelidade ã empresa:

"G" e "B" não marcaram nenhum ponto desta questão.

As outras 7 empresas, apontam que a diferença da opinião ou po~

to de vista dos brasileiros sobre o trabalho em relação aos j~

poneses é a barreira para os esforços feitos no sentido de au-

mentar o sentimento de fidelidade ã empresa. As 6 empresas acre

ditam que os descendentes japoneses têm o sentimento de fideli
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dade mais do que os brasileiros.Por outro lado, como as medidas

para elevar a fidelidade ~ empresa, s~o apontados o salário

alto para os chefes, os beneffcios extras incluindo a famf

lia dos funcionários e o bom ambiente de trabalho_

EMPRESAS .L T E.N S

Todas 8 Diferença de .. - (ou ponto de vista) dosas oplnlao
brasileiros, sobre o trabalho, em relaç~o aos
.j.aporie.se.s..

"A","F": Barreira de linguagem entre funcionários brasi-
.Le.í.nos..e..emp.res.ários.j apone.se.s.

"A".,"D". , "E" Out.no.s.. . .

N~o se faz esforço demasiado para tentar aumen-
tar sentimento de fidelidade •... poiso a empresa
..• . .•. 1

. . .e.lmposslve ..

As - . . . do destarazoes prlnclpals sucesso empresa
"E", "H" em elevar o nfvel de sentimento de fidelidade

•....a empresa:
..

. .

. .

Acredita-se sentimento de fidelidade -
11C" , "D", que o a

..•
"E", "F", empresa dos descendentes japoneses e mais ele-
"H", "I" vado .dos brasileiros .que o

A existência de funcionários descendentes de

"D", "E" japoneses, funciona como fator positivo para

e.s.p.i.r.i.t;o..de . fidelidade ..
.elevar .o. a empresa.

TABELA 7 Barreira contra o aumento da fidelidade.
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(1.4) Exig~ncia aos nativos do Jap~o para elevar o espf-
rito grupal dos funcionários:

"G" não respondeu a esta questão. Afim de prestar

auxilio na elevação do nfvel de espfrito grupal dos funcion~ -

rios, as empresas dão mais atenção ao contato diário dos envia

dos com os funcionários prasileiros. Este método é muito popu-

lar no Jap~o para criar o ambiente familiar. No Japão, tornando

bebidas em bares depois do trabalho, os chefes tentam conhecer

intimamente com os subordinados. Nesta ocasião, transmitem-se

também as informações necessárias do trabalho ou instruções dos

chefes aos subordinados.

EMPRESAS. .. . .. .I..T.E. N. S.

"A" ,"C" ,"E" , Incentivar - portugu~s durantea conversaçao em
"F" , "H" .exp.e.diente...o

"A" ,"B" ,"C", Procurar sempre usar todas as oportunidades pa
"D","E" ,"F" , ra fazer amizade com os funcionários brasilei-
-".G" ,-"H"., "1." .ro.8...

-"A",.uF-" Outros

TABELA 8 Exig~ncia aos enviados japoneses para elevar es-

pfrito grupal dos funcionários.

(1.5) Auxflio empresárial ~s atividades dos funcionários

As empresas japonesas auxiliam financeiramente "-as

atividades exportivas, culturais e sociais dos funcionário~ fo

ra de trabalho para fortalecer a união deles dentro da empresa.
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EMPRESAS T T E N S

Todas 9. Aux iLi,o - atividades esportivasas as.

"A"~"B","E" Atividades Culturais
"G", "HlI, "I"

"F","B","E" Atividades sociais
."G".,uHlI,u.r" . "

TABELA 9 Auxílio Empresarial às Atividades
dos funcionários.

Estes auxílios são uma forma de bem-estar empresarial. Nesta

questão, todas as empresas auxiliam as atividades esportivas

dos funcionários e 7 empresas. Além disso, auxiliam as ativida

des culturais ou sociais deles.

2 - Em Termo~ do Emprego ao Longo Prazo

(2.1) Itens básicos para decisão de admissão de funcioná-

rios.

As empresas, exceto "B", "G" e "H", enumeram os

itens de acordo com ordem crescente. Na tabela, resume-se o re

sultado s6 os itens escolhidos em primeira ordem por 6

sas.

empre

(./
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Estes auxilios sao uma forma de bem-estar empresa-
rial. Nesta questão, todas as empresas auxiliam as atividades
esportivas dos funcion~rios e 7 empresas, al~m disso, auxiliam
as atividades culturais ou sociais deles.

2 - Em termos do Emprego ao Longo Prazo

(2.1) Itens b~sicos para decisão de admissão de funcion~-
rios:

As empresas, exceto "B", "G" e "B", enumeram os
itens de acordo com ordem crescente. Na tabela, resume-se o re

Asultado so para os itens escolhidos em primeira opçao por 6 em
presas.

EXPERIÊN CURRICULUM TESTE P/PJj CARÁTER tAMfLIA PAREN OUTROS. . ClA PROt. .ESCOLAR,. ,MISSAO,,~ ~PESSOAL. TESCÕ
ADJ.'1iN.
,DIRETORIA ' , ..... , , , ' , , . , , · . . . . .A . , . . . . . . . . .

GERENTES D A E
. , .. , , , , , , , . , . ' . , . . . . , , "I;X' , , ' , . . .

CHEFE DE- A EPARTAMEN- C, D
TOE'SEÇAo .. , , .... , , , , . , , , . . , , , ' F 'I X
FUNCIONÁ-· D A E
RIO MASC. .. . . , , 'A I X' ....

FUNCIONÁ C, D. , A E
RIO FEM:- · . . . 'r' I' X'
T:t:CNICOS A
DIRETORES ... . , , ' , , , · , '

GERENTES D A E
CHEFE DE ,

jPARTAMEN D C A, E 11TO SEÇÃO· ' , .. . ,

I ~I
!ENGENHEI

ROS - D 'A ' , , , , .. ·E
TÉCNICOS· , D C A E
OPER.MASC. C D A E
OPER.FEMI. C A E, D-TABELA 10: Itens B~sicos para Admissão de Funcionarios.
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NOTAS: UF" e "I" e "X" ~sao as empresas comerciais portanto nao

marcam nos itens na área de Tt:CNICOS.

Como já men~ionado " as empresas japonesas, sob o em

prego vitalIcio, d~o mais respeite ao car~ter e personalidade

para admiss~o de funcionários. Nesta quest~o podemos resumir os

resultados como seguinte:

"E";' "F" e "I" x "X" escolhemo caráter pessoal em pru me i.r-o

lugar para todos os nIveis dos funcionários. Emconseqti~nc!a,

este grupo mostra uma caracterIstica da administraç~o japone

sa.

"A", que escolhem o teste para admiss~o aos híveis téc"ni

cos, por~m o caráter pessoal para o nIvel administrativo.

- "D", que escolhe a experiência profissional para quase todos

os nIveis dos funcionários, mostra a caracterIsticas da admi

nistração ocidental.

- "C", que escolhe a experiência profissional e o curriculum

escolar, pode colocar-se em mesma categoria de "D".

t: interessante que, embora o presidente de "D" fizesse os es

forços para elevar a fidelidade dos"funcionários ,esta empresa a

dota a maneira ocidental para a admiss~o deles.

(2.2) Prazo m~dio de Perman~ncia

." .Os resultados sao varlavelS dependente das empresas.

As causas mais interessantes são:

1)- O prazo médio de "B" é muito longo, isto é, 10 a 15 anos.

Só os operários mostram o curto prazo, 5 anos.
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ii) - "A" também indica o longo prazo, 10 a 13 anos, nos.riÍ,...·
veis de chefes e gerentes. Porém,os funcionários de ní-
veis mais baixos, inclusive os técnicos e operários,pe~

,...manecem so por 2-5 anos.

iii) - Os gerentes de "C", "H" e "I" permanecem por longo tempo,
10 anos, porém os chefes.e os funcionários de níveis bai
xos só por 2-5 anos.

iv) - "G" não indica o prazo médio, mas indica o prazo variá-
vel tal como 2-35 anos para os funcionários masculinos
e 2-25 anos para os femininos.

. ÁREA .EMPRESA. .'.'A""B" "C'.' . "D".."Eu . "F". trG" !'H" "I" I

Área de produção:..

Nível de diretoria
(pessoal local) 13 3

Nível de gerentes 12 15 4 3
:

Chefe de depto.e - 10 15 5 3 2seçao
Engenheiros 1,6 10 2 2

Técnicos 5,2 10 5 2 2

Operários (masc,) 1,8 5 5 1,5 1

Operários Cfem. ) - 3 1 1nao.
.Outras.áreas:

Nível de diretoria
(pessoal local) 13 11 3 10

Nível de gerentes 12 15 10 4 3 10 10

Chefes de ~pto. e I

seçao 10 15 5 4 2 5 5

Funcionários (masc,) 5,2 10 3 .3 2 3 2-35 5 2,5

Funcionários (fem.). .2,5...10 .2 ..2. 1. .3.. 2--:35 3 2

TABELA 11 Prazo Médio de Permanência.
(NOTA: O número significa anos).
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(2.3) As Medidas para Reduzir a Rotatividade

As empresas, exceto "B" e "I",indicam a melhoria

do ambiente do trabalho e o nível salarial, etc. para redu-

zir a rotatividade dos funcionários.

"B" indica que nao há necessidade de reduzir a rotatividade

p01S se situa em um nível aceitáve~.

"I" também indica que não necessita de aumentar a permanência pOT

causa da elevação salarial a cada ano. Aliás, "I" sente nece~

sidade de fazer os funcionários competentes trabalhar por um

período malS longo.

ITENS EMPRESAS

· melhorar o ambiente de trabalho
relação •... A, C, D, E, F, G, Hem as empresas concor-

.r-errte.s.i.

· Implantação de serviços para o
bem estar social e beneficios A, D, E, F, G
extras

· melhorar o nível salarial em re-
.Laçáo - .coricor-r-en't.e.s C, G" H.as..empr-es.as

· Bom tratamento em termos de sa-
lário - funcionâ- D, E, G, He promoçao aos
rví.o.s ma.i s antigos,

· Treinar ou instruir intensiva-
ment.e o.s..f.un.c.i.onàrd.o.s. A, G.

TABELA 12 : Medidas para Reduzir a Rotatividade

"D", "E", "G" e "H", em termo de promoção, tratam bem os funcio

nários mais antigos, o qual é urna caracteristica da administra

çao japonesa.
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(2.4) Treinamento

"B" faz os esforços em plenitude dos'métodosde trei:.

namento aos vários níveis de funcionários mais do que outras

empresas. Por exemplo, "B" utiliza os cursos fora da empresa,

as conferências fora da empresa, o conferecista convidado e o

treinamento interno por si. "A" e "r" seguem a "B". A pleni i:u-

de do treinamento significa, além da folga financeira empresa-

rial, uma tendência de que se procura os elementos humanos

dentro da própria empresa. As empresas japonesas, sob o empre-

gO,vitalício, raramente os recrutam fora da empresa.

(2.5) Razões da Saída do Emprego

Nesta questão, as empresas foram solicitadas a descrever

as razões da saíd~ do emprego. As razões comuns descritas pela

maioria das empresas são:

• O casamento e o nascimento do filho, (funcionárias)

. Melhor emprego e salário por todos os níveis de funcioná-

rios

As empresas, que relacionam outras razoes interessantes, sao:

"D"... Alguns chefes de departamento não aceitaram a ideo

logia japonesa .

• "GIl ••• Estudo na escola (incluindo curso superior)

3 - Em termo de política Salarial

(3-1) Sistema Salarial e Tempo de Serviço

Como dito, o tempo de serviço é um elemento importa~
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te para a decis~odo nfvel salarial nas empresas japonesas.Ne~

ta quest~o, as empresas selecionam os elementos no sistema sa-

larial tais corno cargo qualificado, tempo de ~erviço, capacid~

de profissional e cargo de responsabilidade etc. Só duas empr5::

sas ("B" e "F") avaliam o tempo de serviço com um dos elementos

no sistema salarial. "G" n~o responde a esta quest~o.

(3.2) Medidas do Aumento Salarial

o indice de aumento salarial no Brasil se torna um

dos elementos principais para o aumento do custo de m~o-de-obra.

Devido ã expectativa em manter nos quadros de funcionários por

longo tempo , as empresas japonesas conseguem superar esta

press~o sem contestaç~o. Por outro lado, ~ouve-se dizer que,

nas empresas brasileiras faz-se a substituição de funcionários,

procurando .sempre manter constante o nfvel salari~l.



EMPRESAS ITENS

B~ C, D Em todos os nfvels, h~ urna certa rotat~vidade,o
que proporciona urna acomodaç~o normal as novas
condições. Assim sendo, n~o h~ casos de necessi
dade de substituir o funcion~rio pelo aumento -
.exce.s.s.í.vc..A HI
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B D

A fim de evitar o aumento exceSS1VO do custo de
m~o-de-obra, ~ possIvel que doravante tenha que
adotar a.medida des.ubs.t.it.uiç~o..

A D

B, C, D

E.

A D

E r,'H

Ao nIvel de engenheiros, quando
ça desproporcional entre a sua
.sa.Lâr-Lc re.c.ehido.,.riác .s.e.h.e.s.it.a

ocorrer diferen-capacidade e o
.emdemi ti-.los.

Os funcion~rios com sal~rios excessivamente al-
tos n~o sã.o demitidos, todavia, de acordo com a
reduç~o do servlço, eles s~o induzidos à pedirem
dem.ís.s.áo.,.

Ao nfvel de operários masculinos, h~ constante
sub.s.t.Lt.u.içáo.c. . .

Ao nlvel de operarlos femlnlnos a rotatlvldade
~ muito intensa e.neste particular n~o h~ nenhu
ma preocupaçao. A acornodaç~o ~ feita naturalme~
.t.e.; ... . .. .. . ...

Este assunto n~o era de tanta relevância na em-
.pres.a,..todavia dor.avante .tornar-se-á ..

Para este assunto ainda n~o h~ nenhuma conclu.-

A H

.sao...

B Quando ocorrer desproporcionalidade entre o t~a
balho e o sal~rio do funcion~rio, procura-se -
transferir para outro tipo de serviço de maior
. t~' b'l'd dlmpo.r anCla .e..r.es.p.onsa.1..1.a.e. ."

A C,
E

D Ao nfvel do oper~rio, a fim de reduzir a eleva-
ç~o exceSSlva do custo da m~o-de-obra, e inevi-
tável a substituiç~o de ·funcionários. Entretan-
to, a fim de reduzir a rotavidade, entre os fun
cionários de nfvel mais elevado, n~o se fazem
e.stas..subs.t.itu.i.ç.ó.e.s. ,.

TABELA 13 Medidas ao Aumento Salarial.
("G" nâo respondeu),

Como a tabela mostra, 2 empresas ("FlI
, "I") nao to-

rnam nenhuma medidas de aumento salarial porque há urna certa rota

tivid~de e urna acomodaç~o normal às novas condições. Em termos
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das outras empresas, podemos resumlr suas medidas de

salarial.

aumento

"B" .~.. geralmente procura-se transferir para outro tipo de

servlço de maior importância a responsabilidade, po-

r~m, ao n!vel de engenheiros, n~o se hesita em demiti-

los.

"A", "CU, "D", "E" .... f inevitável a sub st.itu í.çáo ao n!vel

do operário. Por~m n~o se faz'a substituiç~o entre os

funcionários de n!vel mais elevado a fim de reduzir a

rotatividade.

"H" .... É poss!vel que doravante tenha que adotar a medida de

substituiç~o.

(3.3) Pr~mios (Gratificaç5es) al~m de 13 salários:

Exceto "E", as empresas oferecem o tipo de gratific~

çoes. Em particular, as gratificações de "G" e "B" s~o maiores

do que as outras. "G" oferece"as gratificaç5es quatro vezes

por ano.

De outro lado o conteúdo das grafiticaç5es de "B"

~ mais elaborado do que "G" como seguinte:

. Gratificaç~o especial, concedida anualmente, variando 0.5% a

4% conforme o tempo de serviço .

. Adicional por quinqU~nio, para todos os empregados, no valor

de 5% sobre o salário e concedido por per!odo de 5 anos de

ser-ví.ço efetivamente na empresa.

Gratificaç~o de F~rias, concedida aos empregados operacionais

da usina, correspondendo a 7 dias de salário.
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Gratificação Especial por tempo de servlço, concedida Cf todos

os empregados que completam 10, 20 e 30 anos de efetivo exer
...C1ClO na empresa.

Estas gratificaç6es apresentam a boa condição financeira de

"B". Além disso, podemos entender que "B" claramente visa oem

prego por longo período, dando gratificaç6es por tempo de ser-

V1ÇO.

(3.4) Benefício extra-salarial:

9 empresas podem ser divididas como seguintes, em

j:ermos de oferecimento do benefício extra salarial:

ma i s p1eno. ...... "B", "G"

pleno "A", "C", "E"·

.mais ou menos .... "D"

menos plano "H", "I", "F"

Naturalmente, todas as 9 empresas oferecem assistência médica.

"H" só fornece automóvel de serviço para o nível aClma de ge-

rentes. "I" fornece só refeição e "F" só concede empréstimos.

"D" fornece os benefícios um pouco ma i s do que "H", "I" e "F".,

"A", "B", "C", "E" e "G" realizam a plenitude de benefício ex-

tra salarial e, parcialmente, os benefícios de "B" e "G" -sao

quase ao mesmo nível das empresas grandes no Japão,assim como:
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· Ajuda de custo de transporte

· Fornecimento de refeição

· Fornecimento de quadras, campos e instalações para práticas

esportivas

· Uso das colonias de f~rias da empresa

· Venda de residências de propriedade da empresa

• Treinamento para a pr6pria pessoa

· Concessão de empr~stimos

4 - Em termo de Promoção

(4.l) Recrutamento de um Elemento Estranho

"I" não respondeu a esta questão.

7 empresas, exceto "G", responderam que quando houver

uma posição desfalque e não houver elementos humanos internos

indicados .para tal (inclusive promoção, mudança de atividade),

serla recrutado um elemento humano fora da empresa. Nenhuma e~

presa respondeu que o recrutaria em qualquer ocasião, quando

houvesse a posição em aberto.

1: interessante que "G" principalmente não recruta um

s6 elemento fora da organização. "G" recruta s6 os funcioná-

rios de nível baixo e, quando houver os desfalques, os funcio

nários existentes as ocupam.

"G", mesmo como as empresas no Japão, procura um ele

mento humano dentro da empresa.

(4.2) Qualidade de Chefe

No Japão, para o chefe, são malS importantes, capaci
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dade de coordenar grupos de trabalho e manter bom nível de rela-

cionamento entre os mesmos. De outro lado, dizem que o rico em

idéias originais e possuidor de características próprias -sao
mais respeitados na administr~ç~o ocidental. As empresas nesta

pesquisa s~o divididas por duas partes:

"B", "E" "F" e "H"
Elas s~lecionam a capacidade de coordenaç~o em,primeiro

lugar, o ~ueé uma característica da administraç~o japo-

nesa .

. "A", "C", "D" e "I"

~ o mais importante a capacidade de realizar com rapidez

e eficiência as tarefas determinadas .

. "G" marca todos os itens na tabela sem ordem de importân-

cla.

EMPRESAS .ITENS MAIS. .IMPORTANTE

Capacidade para transmitir ordens superlores aos
.subor-dinados..,

11B II , IIE" Capacidade para coordenar grupos de trabalho,rria~
H ,Fn , "H". .terido.hom nível, .de.r-e.Lac.í.onarnento entre o.s mesmos

Rico em idéias originais e possuidor de caracte-
rís,t,icas, '"propr,las.,

"A", ".C" , Capacidade de realizar com rapidez e eficiência ,
HD", HT". as tarefas, .de.t.e.r-mi.nada.s.

TABELA 14 Qualidade de Chefe.

5 - Outros

(5.1) Grau de Definiç~o de Autoridade e Responsabilidade:

Como j~ relacionado, nas empresas japonesas, rt~o h~
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definição clara na diferença de nível embora haja um organogr~

ma, e, nas ocidentais, os trabalhos são executados dividindo e

delimitando a faixa de responsabilidade em cada nível.

Neste sentido, "A", "B", "F" e "H" têm a caracterís-

tica da administração ocidental, e "C", "E", "G" e "I" têm

a da administração japonesa. "D" mostra o sistema misto. Das

4 empresas, que mostra a característica da administração japo-
I

!
nesa, "E", "I" e "G" adotamo processo da decisão coletiva.

EMPRESAS .ITENS. . .'

A, B, F Há urna clara definição do nível de cargo e pro-
fissão de cada um, corno nas empresas ocidentais.
Os trabalhos - executados dividindo delimisao e -

. . .+ando. .a..f'a.í.xa .de.re.s.ponsab.i.li.dadeern .c.ada nível.

C, D, E Embora haja um organograma, nao há definição ~J.
-

gorosa.na diferença de nível'. A .execução 'dos ser-
G, I viços. é. conduzida de forma a-haver auxílio entre

vári.os 4"os Dlve.lS...
-
E, I. G ~ feito de forma a haver urna discussão franca en-

tre subordinados ..• exaustiva discussãoos e apos o
elemento coordenador apresenta a definição e to-
rna.de.c.í.sao...
.

D, B .~. .sempre de. forma a..transmit·ir ordens superiores .

TABELA 15 Grau de Definição entre Autoridade e Respon-
sabilidade.

(5.2) Alocação do Escrit6rio:

Nas empresas japonesas, inclusive o chefe, todos tra

balham sem sala pr6pria. Assim sendo, torna-se fácil a comunl-

cação entre o chefe e os subordinados. Pelo contrário, nas em-

presas ocidentais, há divis6ria para cada departamento e divi-

s~o, sendo que cada chefe tem sua sala.



· 89 .

Com a tabela mostra, 8 empresas, exceto "B", aproxi-

ma-se do sistema japonês.

EMPRESAS ITENS

B Há divisória para cada Departamento e Divisão ,
sendo que ..c.ada c.hefe .'t.ernsua sala .

A, C, D, E. A divisória ..• feita cada Departamentoe para· e to-
F, G, H, I .do.s. .t.r-aba.Lharnem .sa.La pró.pria, inclusive. o chefe

TABELA 16 Alocação do Escritório

(5.3) Resultado Obtido no Treinamento para Transferência

Tecnológica:

Esta é a questão para as empresas de setor produtivo

"A", "B", "C", "D" e "E".

Exceto "B", 4 empresas indicam que os técnicos bras,:!:.

leiros têm a tendência de se transferirem para outras empresas

com melhores condições salariais após a absorção da tecnologia.

Em outro lado, "B" indica que o técnico brasileiro tem tido a

capacidade de não só absorver a tecnologia estrangeira com tam

bém adapt~-la ao sistema da sua empresa.
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EMPRESAS TTENS

A, C, D

A, C, D,

E

Falta aos técnicos brasileiros força de vontade
de absorver a tecnolbgia quando para tal é neces
s.ário su jar- .a,s. máos., -

A transfer~ncia de tecnologia aos técnicos brasi
leiros não significa necessariamente que seJa um
fator para a longa permanência do mesmo na empre

,r' -.sa.

Falta aos técnicos brasileiros, persistência pa-
ra. .abs.or-çáo de..'t.e.cno.Lcg.Lae .

Os técnicos brasileiros tem a tend~ncia de se
transferirem para outras empresas com melhores
condiç5~s salariais ap6s a absorção da tecnolo-
.gi.a .. ". . . . .

B

TABELA 17

Ou tr-o.s.r.

Resultado Obtido no Treinamento para Transfe-

r~ncia Tecno16gica.

III.3 - Question~rio aos Funcion~rios

Na parte anteri6r, analisou-se o sistema administra-

tivo de cada empresa através do question~rio aos respons~veis

do departamento pessoal. Nesta parte, analisamos o comportamen

to, valor e sentimento dos empregados nestas empresas. Infeliz

mente "G" não colabor ou neste tópico.

MétOdo de Pesquisa

Aproximadamente 30 pessoas de v~rios nfveis de funbio

nários foram escolhidos por cada empresa, os quais receberam

o questionário para responder. Depois de cada pessoa responder

colocando':"o envelopeao question~rio anomimamente, no

fechado e entregando à pessoarespons~vel no local da empresa.
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Proibimos cada empresa queden~o abrir os envelopes devolvidos

, ao mesmo tempo, frisamos, em explicaç~o anexada, aos

questionados que suas respostas seriam mantidas em caráter ab-

solutamente confidencial.

1 - Por que trabalha nesta Firma?

Esta questão serve de referência da pe squ i sa sobre

vida e consci~ncia entre os trabalhadores japoneses e os ingl~

ses .feita por administradores japoneses e ingleses(2). Esta

pesquisa, que foi executado de 1969 a 1970, inclui aproximada-

mente 1.300 operários e técnicos, que trabalhavam nas fabricas

grandes de siderurgia e aparelhos eletr8nicos no Japão e naI~

glaterra. Nesta pesquisa, os japoneses selecionaram a estabili

dade da empresa com o motivo malS forte.

ITEN.S PORCENTAGEM
.Iaponeses-,

· Não ·existênciade outro.emprego 111 {If II l/I'! Ingleses,

Razões familiares· I

· Condição de salário e de trabalho t-----1

Conveniênciade transporte·
Estabilidade da empresa· ~

· Outros elementos da empresa

Elementos de trabalho· '11111"'"

· Outros ,.,J

N~o respondeu o"· •· VIIIII"/I 'liA

o 10% 20% 30%
TABELA 18 Motivos de Trabalho - Japoneses e Ingleses.
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Em nossa pesquisa, a questão é malS elaborada com os

itens mais para ser escolhidos.

ITENS QUANTIDADE 9<o .

a) Bom n!vel de sal~rio

b) Por causa da minha preferência

c) Estabilidade da empresa

d) Bom ambiente de trabalho

e) Oportunidade para aprender 'tecno'logí.as

e conhecimentos espec!ficos'

f) Maiores oportunidades de promoçao
do que nas empresas brasileiras

g ) Curta distânciaentre a residênciae a
firma

h) Ordem dos pafs

i) Não existência de outro emprego

j) Gosto de trabalhar em firma japonesa
k r .Ou.t.r-os mo.t.i.vos...

38

155

138

185

111

31

24

I 6

5

20

18
I

25

15

3

5

3.

.TOTAL

5

40

.2.4.

7.5.7 10.0.%.

TABELA 19 Motivos de Trabalho - Funcion~rios nas Em-

presas Pesquisadas.

Os questionados foram solici tados a assinar um ou mais motivos

dos itens.Como.aTabela 19 mostra, os motivos mais fortes são:

1) Bom ambiente de trabalho por 185 questionados
1"\

2) Por causa da minha preferência. por 155 questio~adbs
: f.

3) Estabilidade da empresa por 138 quest i.onados
,t

.~

4) Oportunidade para aprender tecno- por 111 questionados
10gias e conhecimentos espec!ficos
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2 - Satisfaç~o e rnsatisfaç~o no Trabalho Recente

Em primeiro lugar, perguntou-se o grau de satisfaç~o

dos questionados.

GRAU DE SATISFAÇÃO N.GMERO DE QUESTIONADOS E EMPRESAS

A .B C D E F H r .SUB-:-TOTAL

100% 8 8 3 7 13 2 5 5 51

75% 20 20 24 22 20 26 23 20 175

50% - - - - - - - 2 2
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5% - - 1 1 2 2 - 2 8

0% 1 1 1 - - - - 3 6

N~o há respota - 1 1 - 1 - - 1 4
..

T.OTAL 2.9..3.0..30. .3.0. .36. .30 .28. .3.3 .246.

Porcentagem:

Satisfeito menos
.que. .5.%. .'. .3. .3. .7. .3. .8. .7. O .18 .6.%

TABELA 20 Grau de Satisfaç~o no Trabalho

"r" abrange os insatisfeitos malS do que outras empresas. Como

mostra a tabela, 18% dos questionados de "I" est~o satisfeitos

menos do que 5%.

Em segundo lugar, perguntou-se' a insatisfaç~o no tra

balho. Os questionados foram reque~idos a escolher uma ou mais
-razoes.
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RAZOES QUESTIONADOS E EMPRESAS TOTAL %

A B C D E F ,H I

· Salário 13 17 21 14 24 12 5 17 123 . 37

· Falta de outros 5 1 9 9 2 9 1 6 I~ 2 13benefícios

.. Relações humanas,
sobretudo com os 7 - 5 6 9 11 9 10 57 16chefes japoneses

· Serviço 1 5 2 - 1 1 - 2 12 4

· Outros Aspectos 5 8 8 5 9 9 9 6 59 17

· Em branco. 6 7 .- 6 7 4 6 7 43 13. . . , . . . . . .. . . ~.. . , , . .. . . .. ..

.T.oTAL . . ..... .3.7. , .3.8. . .4.5, .. 4.0... 52 . .4.6.. 30 4.8. .3.36. 10.0

TABELA 21 Razões deInsatisfaç~ono Trabalho.

A raz~o mais forte na insatisfaç~o dos questionados é "salário",

e a segulr, as relações humanas sobretudo com os chefes japo-
neses.

3.- Comparaç~o com Outras Empresas

Perguntou-se aos questionados, em termos de - .varlOS
aspectos administrativos, comparando com três tipos da empre-
sa; e~presa onde trabalha (ja~onesa), empresa ocidentàl e em-

pres~ brasileira. Os questiona~os foram solicitados em n~meros

de ordem crescente (19, 29 e 39) as empresas mais qualificadas
em vários itens.
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I

em ordem crescente (... o melhor)
I T E N S Nossa Empr.europelas

Empresa e americanas
empresas
brasileiras

1) Promoção dos elementos locais e se~
treinamentc
a. Interesse da firma no treinamento

dos funcionários
b. Interesse dafir.mana promoção

dos funcionáriosbrasileiros de
dirigentes.

c. Interesse da firma na transferên-
cia aos brasileiros do Know-How
da administraçãode sua empresa.

2 1 3

3 2 I

2 3

3) Consideração aos costumes locais
a. Consideraçãoaos costumes locais 3 2 1

b. Partici}Bçãonas atividades so-
ciais locais 3 2 1

c. Discriminação aos brasileiros I 2 3
. ... , .. . . . . . . . . . .

TABELA 22 Comparação dos três tipos das Empresas Brasilei
ras, Japonesas e Ocidentais.

o resultado desta questão. ~ muito significativo para todas as
empresas japonesas no Brasil. A empresa japonesa (nossa empre
sa) ~ dá mais qualificação somente em termos de permanência
dos trabalhadores qualificados. Pelo contrário, ela é das me-
nos qualifica da em termos de:

· Interesse na promoção dos funcionários.
· Consideração aos costumes locais.
· Participação nas atividades sociais locais.
· Discriminação aos brasileiros.
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Para as empresas brasileiras, os seguintes pon t os-sao

menos relevantes:

· Treinamento dos funcion~rios.

· Administração Pessoal.

· Longa permanência dos trabalhadores qualificados.

· Nível de Sal~rios.

111.4 - ResUmo e ObserVações

Antes da pesquisa, deduzi que as empresas pe sqúi.se des

não utilizavam as normas de procedimento da empresa devido a

inconveniência local. No entanto; 3 empresas ("DII
, "Gil, "1")as

estabelecem e, em particular, o presidente da "D", ativamente,

tenta transmitir as suas.normas através da reunlao pela manhã.

Por outro lado, "A" e "E" também executam a reunião pela manhã

quase da mesma maneira das f~bricas·no.Japão. Geralmente,
..•
e

muito difícil esperar o aumento da fidelidade dos funcion~rios

brasileiros à empresa por causa de "Culture Gap" e a alta rota

tividade pessoal. No entanto, a maioria das empresas exige .~o

contato di~rio dos funcion~rios brasileiros com os japoneses a

fim de diminuir o "Culture Gap". Além disso, elas- auxiliam fi-

nanceiramente às atividades dos funcion~rios fora de hora de

trabalho para fortalecer a união deles.

4 empresas ("A", "E", "F", "I"), fazem a admissão de

funcionários da mesma forma como as empresas do Japão.
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"B" e "G" conseguem a permanência dos funcionários

por longo período, o que é uma base da administração japonesa.

~ interessante que "G" seja influenciada pela administração j~

ponesa através do seu fundador, mas "B" não. "B" é a empresa

predominante na área de produção siderúrgica neste momento e

tem crescido muito nestes 20 anos. Podemos deduzir que "B" po-

de realizar a permanência por longo período. A plenitude do

sistema d:etreinamento nesta empresa também pode ser uma base

da permanrência por longo período.

Quanto às razoes da saída do emprego, é natural ou

inevitável que as mulheres salam por causa de casamento e nas-

cimento do filho. o problema é a saída por causa de melhor em-

prego, salário e ambiente de trapalho. Para manter os funcioná

rios competentes, as empresas devem resolver este problema o

rnai.s r-ap Ldemerrt e possível. Por outro lado, só' "D" indica o con

flito ocorl'ido entre a ideologia japonesa e os brasileiros que

sairam dela, porém este é o problema para todas as empresas J~

ponesas no Br-a si L,

Na administração japonesa, o tempo de serviço é um

fator Lmpor-t an te para decisão de nível salarial e promoão. IIB11

e "F" o avaliam como um dos elementos dos seus sistemas sala-

riais. Em particular, alguns prêmios de "B"também são ofereci

dos conforme o tempo de serviço de cada funcionário.

A plenitude do benefício extra salarial é dindispen-

sável para realizar a permanência dos funcionários por longo

período. 'Os benefícios de "B" e "G" são maiores do que outras

empresas:!! que são quase no mesmo nível das empresas grandes no

Japão.
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"G" sempre procura um elemento humano dentro da em-

presa quando há a disponibilidade de posição (inclusive promo-

ção, mudança da atividade), o qual é um melO importante para

perseguir a perfIlanênciados funcionários e estimular suas con-

tribuições à empresa. Quando há a disponibilidade de chefia ,
.. por exemplo, um dos funcionários existentes tem possibilidade

de consegui-la e, nesta condição, não é diffcil realizar a com

petição e.fetiva dentre os funcionários e a permanência deles.

4 empresas ("Bv , "E", "F", "H") mostraram uma carac-

terfstica da.administração japonesa quanto à qualidade mais

oxigida do chefe, isto é, a capacidade para coordenar grupos

de traba1ho. Esta capacidade, mantendo bom nfvel de rel~ciona-

mento entre os mesmos, facilita a criação da -sinergia em termos

"da capa6~dade de trabalho deles. Por outro lado, é interessan

te que nenhuma empresa escolha o rico em idéias como a qualid~

de mais exigida do chefe, o qual é mais respeitado na adminis-

tração ocidental.

Quandb todos trabalham sem sala ~r6pria inclusive o

chefe, torna-se fácil o fluxo da comunicação entre o chefe e

os subordinados. A alocação do escritório é um fator determina

do em termos da flexibilidade entre autoridade e.responsabili-

dade, que é úma caracterfstica da administração japonesa.

Se não houver o fluxo-da comunicação entre o chefe e

. os subordinados por causa do afastamento local de trabalho, se

rá muito .ar-r-i.scado executar a flexibilidade entre au t or-Ldade e

responsabilidade. Através das questões relacionadas a este as-
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sunto, podemos saber finalmente que 4 empresas ("C", "E", "G"

e "I") mostram a característica da administração japonesa e só

uma empresa ("B") mostra a da administração ocidental. Aqui

devemos lembrar a proporção alta dos japoneses para os funcio-

nários de "I", o que facilita esta flexibilidade mesmo no Ja-

pao.

A Tabela 21, mostra além da característica da filoso

fia de topo e um resultado do questionário aos funcionários, a

conclusão em termos dos cinco assuntos administrativos tais

corno (1) pertença coletiva de funcionários; (2) Emprego ao lon

go prazo; (3) Remuneração; (4) Promoção e (5) Flexibilidade e~

tre autoridade e responsabilidade. A empresa que mostra a in-

fluência da administração japonesa em cada aspecto, é "G". A

filosofia do topo de "G", que, corno já mencionado, baseia-se

ativamente na idéia da administração japonesa, reflete-se nos

assuntos administrativos. A administração de "G" tem sido f'or+

mada na sua longa história da atividade no Brasil, influencia-

da pela colonia japonesa. Pelo contr~rio, a filosofia do topo

de "I", que se baseia passivamente na idéia. da administração

japonesa, não consegue extender a estes aspectos administrati-

vos. Antes, sua atitude passiva parece causar tanta insatisfa-

ção dos funcion~rios assim: 18% dos questionados estão satis-

feitos menos do que 5%, embora a média deste grau de satisfa-

ção seja só 6%.

Através do questionário aos funcionários, podemos des

cobrir alguns problemas que as empresas japonesas no Brasil de

veriam ~esolver o mais cedo possível. Em primeiro, os questio-

n~rios, comparando com as empresas brasileiras e ocidentais
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TABELA 23 RESUMO DA PESQUISA

ASSUNTO~SAS A B C D E F G H IPESQUISADOS

r. FILOSOFIA DE.TOPO. OCI. ·.oCI..MISTO MISTO - - JAP OCI JAP
11. (1) PERTENÇA - - - JAP JAP. - JAP - JAP

· Normas da Empresa - - - JAP - - JAP - JAP
· REUNIAO PELA MANHÃ JAP - - JAP JAP - - - -
· Auxílio às ativida - JAP - - JAP - JAP JAP JAP
des dos fU1cionárlos

.. · .. , . , .... · ... . .

(2) EMPREGO PERMA- JAP JAP - - - JAP JAP - -
.NENTE · .. ...

· Admissão de funcio- MISTC - OCI OCI JAP JAP - - JAP
nários

· Prazo de Permanência JAP JAP - - - - JAP - -
· 'I'rBinamento JAP JAP - - - JAP - - -.. . . . . . .. · . . . . . · ... · .... . ..

.(~) REMUNERAÇÃO .. - .JAP. - - - JAP. JAP - -· .

· Salário por tempo de - JAP - - - JAP - - -
serviço

· Prêmios - JAP - - - - JAP - -
· Benefício extra-sála - JAP - - - - JAP - -
·rial '. - . . , . · . . .. . . . . . · ..

. (4) PROMOÇÃO . - · .. . . . · ... - . . - - .JAP - -. . .

· Recrutamento de - - - - - - JAP - -
um elemento estra
nho -

· Qualidade do che- - JAP - - JAP JAP - JAP -
fe ... . . . · . . .

· .. (5) FLEXIBILIDADE. - ·.oCI. .JAP. - .JAP - JAP - JAP
• o'

· Definição de Autoridé OCI MISTC OCI OCI
de e ResponsabilidadE

· Alocação de Escritó- JAP I AP JAP AP JAP AP JAP AP
rio r:J C] CJ CJ CJ

III. QUESTIONÁRIO
· % de questionados 3% 3% 7% 3% 8% 7% - 0% 18%

· Satisfeitos menos
que 5% RELA
Razões principais SAJ..Á sAlÁ sm SPJ.} sAlÁ SPJJ. - ÇÕES sAIÁ'· COMde insatisfação dos RIO- RIO- RIO- RIO- RIO- RI0- JAPS. RIO-
·questionados RELA SER- BENE RELA RELA RELA sALÁ RELA

ÇÕES VIÇO FfcIo ÇÕES ÇOES ÇÕES - RIO- ÇOES
COM COM COM COM COM
JAPS. JAPS. JAPS JAPS. JAPS.

lNOTA: OCI. .. caracterlstlca da adminlstra ao oCldentalç . -.jap .•. característica da,Ç!,Prninistração•.-iawnesa.' ._ Anao se destacaonertliÚffi:3.carac1:erlStlca partlcular ou nao ha resposta)
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têm a a.magernnegativa das empresas japonesas em termos de -ln~'

teresse na promoção dos funcionários; consideração aos costu-

mes locais e participação nas atividades sociais locais. Em

segundo, as empresas japonesas devem notar que 16% dos questi~

nados citaram as relações humanas com os chefes japoneses como

a razão da insatisfação deles. De outro lado, será Gtil recor-

dar que o motivo mais forte de trabalhar nas empresas pesquis~

das ê bom ambiente de trabalho. 25% dos pesquisados citaram es

te motivo de trabalho.

III.5 - Adaptação da Adrn:inistraçãoJaponeséi. 'nO'Brasil

Como a Tabela 23 mostra, cada empresa tem alguns as-

pectos administrativos que se vê na administração japonesa. E~

tão, quais aspectos podem ser adaptáveis no Brasil? Quais as-

pectos merecem ser introduzidos no Brasil? Nesta parte, basean

do-se no resultado da pesquisa, descrevo a adaptação da adminis

tração japonesa no Brasil.

Prof. Nakamura relaciona que alguns aspectos da admi-

nistração japonesa podem ser vistos em algumas empresas nos

E.U.A. tais como Woodward GoverneI' Co. Ltd., em Illinois e

P k d C L d C l'f . (3)ac ar :0. t. em a l ornla' . Embora a avaliação por cap~

cidade, principalmente, seja feita, o tempo de serviço ê,tam-

bêm tomado em conta mais do que nas outras empresas americanas.

A filosofia administrativa destas empresas se baseia em·farrii-

liarismo e está favorável ao emprego por longo período se a oI'



. 102 .

ganizaçao empresarial for instável por causa da alta rotação

pessoal, não poder-se-á instalar a política empresarial por

longo prazo. Além disso, não conseguir-se-á a relação estável

com os empregados.

o emprego por longo período será uma meta efetiva ',se

a empresa conseguir a integração dos empregados e, em conseqtlê.!2

cia, obter a ~lta produtividade. No entanto, para realizá-lo,

é pré-requisito avaliar pelo menos o tempo de servlço na deci

sao de nível salarial, e, ademais, o ambiente familiar no lu-

gar de trabalho também será um fator decisivo. Senão houver es

tas coisas,nao se poderá dar maior motivação para os emprega-

dos permanecerem na empresa. Duas empresas em E.U.A. se preoc~

pam com estas coisas, e realizam o emprego por longo período.

A empresa em nossa pesquisa, que mostra a mesma manelra como

estas empresas, é "G". Como mencionado, o fundador japonês de

"G" tinha a idéia do familiarismo e sua filosofiaadministrati

va reflete-se na administração presente desta empresa. Os as-

pectose.mque esta empresa difere das empresas japonesas sao
-o abandono da promoçao por antigUidade e da ambigtlidade entre

autoridade e responsabilidade.

/

:1': muito interessante que "G" tenha a forma similar

com "type Z Organization", que W. G. Ouchi e A. F. Jorger est~
~

dam como uma forma adaptável da organização empresarial na so-'
. d d . (4) .. . -Cle a e amerlcana . Eles lnslstem que a organlzaçao empresa-

rial possa assumir o papel de estabilidade na vida das pessoas,

o que era assumido antigamente pela igreja e comunidade.
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TIPO A (Americana)
· Emprego por curto período
Tomada de decisão pori~
di.v Lduo

Responsabilidade por in-
divíduo

· Avaliação e Promoção rá-
pidas

· Controle explícito formal
• Caminho da profissão espe
cializada -
Concorrência em segmentos

TIPO Z '(Modificada)

. Emprego por longo período
· Tomada de .decisão por con

senso
· Re~ponsabilidade por indi

vf duo '

· Ava Lí açâo e Promoção len-
tas

· Controle implícito infor-
mal com medida formaliza-
da explícit~

· Moderado caminho da profi~
são especializada
Concorrência total, inclu-
sive família

TIPO J (Japonesa)
· Emprego por longo período
Tomada de decisão por con-
senso

T Responsabilidade coletiva

· Avaliação e promoção lentas

· Controle implícito ,informal
· Caminho da profissão não ~s
pecializada -

· Concorrência total, inclusi
ve família

"Gil (Modificada)

· Emprego por longo período
· Tomada de decisão por con-
senso

· Responsabilidade por indi-
víduo

· Avaliação e promoção lentas
não foram pesquisadas, mas
é possível me-SiRo·como Tipo
Z

TABELA I : Organização de Tipo Z e de "Gil (5).

Como ·aTabela 1 mostra, "Gil tem três aspectos similares

com Tipo Z através da pesquisa. CInfelizmentenão podemos iden

tificar outros três aspectos, pois não se pesquisou sobre es-

tes aspectos).
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"Typo Z Organization" nos sugere, além de perseguir

a alta produtividade, uma idéia de que as empresas possam assu

mir o papel importante para os seres humanos restabelecendo as

relaç~es humanas confort;veis, que a administraçâo japonesa
possui como uma das vantagens.

Além do resultado da pesquisa, os assuntos relaciona-

dos desde o inIcio desta parte podem ser uma medida para proc~

rar a forma adapt;vel da administraçâo japonesa. Sobretudo,

"Type Z Organization" e "G", que sâo as formas modificadas da

administraçâo japonesa, mostram uma possibilidade de que um
--

dos aspectos da administraçâo japonesa possa ser utilizado po-

sitivamente, superando a barreira da cultura japonesa. Como
a conclusâo, podemos fazer o seguinte pressuposto:

(1) Como "A" e "B" mostraram na pesquisa é possível realizar,

de maneira natural, o emprego por longo período. Geralmente, o

tamanho das empresas japonesas no Brasil é ainda pequeno compa

rado com as empresas brasileiras e as americanas.

(2) Sobre o emprego permanente: o tempo de serviço deve refle-

tir, parcialmente, no sistema de remuneraçâo, mas deve ser

abandonado na promoçâo. "B" e "F" avaliam parcialmente o

tempo de serviço para decidir o nível salarial. Porém ne-

nhuma empresa pesquisada toma-o em conta para a avalia'çâo.

No Japâo, também h; tend~ncia de debilitar a promoçâo\ por

antigUidade e guarnecer a capacidade. A avaliaçâo do tempo

de serviço na decis~o de nível salarial é indispens;vel p~

ra os empregados permanecerem.
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Como "Type Z Organization" sugeriu, será melhor que

a avaliaç~o e promoç~o por capacidade sejam lenta~.

(3) Antes que os empregados tendem a permanecer, nao possa se

avançar a ambigüidade entre autoridade e responsabilidade.

Deve ser mostrado aos empregados a necessidade da consciên

cia de responsabilidade. O mesmo se pode dizer quanto I

tomada de decis~o.

•..
a

(4) Para aumentar a tendência ao emprego vitalício,

i

deve-s1 pro

curar os elementos humanos necessários dentro da empresa ,

quando houver,sobretudo, disponibilidade de cargo de che

fia. Este tratamento tamb~m ~ importante para a permanen-

cia dos empregados.' Pa~a isso, deve-se estabelecer, soLí.da

mente, o plano de educaç~o e treinamento de funcionários.

(5) N~o necessariamente se deve 'utilizar as normas de procedi-

mento da empresa. Em vez de utilizá-las para elevar a fid~

lidade dos empregados, o fluxo da comunicaç~o ea concorrên

cia total, inclusive, familiar devem ser procurados. A alo

caç~o de escritório da maneira japonesa, que é adotada por

"C", "E", "G" e "I", pode ser tomadas para facilitar o flu

xo da comunicação. Quanto à concorrência ,total, devemos cu.ª=.

dar de que este tratamento deve existir depois do aumento

máximo da,remune~aç~o do cargo.

(6) A empresa matriz no Jap~o, afinal deve enviar os emprega -

dos japoneses, que sabem português e têm os conhecimentos
. . . /f~~'~ -suflclentes sobre o Brasll. Os motlvos do Japao geralmente
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espe~am sua volta ao Jap~o o mais cedo possível. A fim de

estabelecer o sistema administrativo mencionado acima,eles

far~o o papel importante, permanecendo no Brasil

período que puderem fixar.
pelo

Os assuntos descritos acima n~o devem necessariamente

ser adotados agora pelas empresas japonesa~ no Brasil. No pro-

cesso de seus crescimentos empresariais, pouco a pouco, as em-

presas poder~o revolucionar o sistema administrativo, colocan-

do as vantagens da administraç~o japonesa. Sen~o'houver a fun-

damentaç~o em termop do tqmanho organizacional e força finan -

ceira, será ar-rd scado obj etivar o emprego permanente.

A EXAME (N9 202, 4 de junho de 1980J fez a reportagem

sobre os círculos de'controle de qualidade (CÇQ), que signifi-.

ca os grupo~ voluntários de operários que realizam trabalhos

com Vistas a reduzir custos, aumentar a produtividade ~ melho-
.~ , ••.•• (6) .rar a qualldade'nas varlas areas' da empresa. Ela relaclonou

que a explos~o'do CCQ no Jap~o pr~vinha da extrema fidelidade
. •. .• ~ (7) . ..'e lealdade a empresa do povo]apones . Como menclonado, real.

mente, os japoneses t~~ a base p~ico16gica do coletivismo, en-

tretanto, n~o devemos esquecer que a lealdade deles ã empresa

nasce sob o emprego vitalício,.que garante a segurança do ~ra-.

balho e remuneraç~o. Devemos ter cuidado pois não ocorrerá ne-

n~uma contribuiç~o extraordinária dos empregados, senao houver
a cohsci~ncla conjunta com a empresa.
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NOTAS

(1) "Seniority" é o direito por ordem, definida que os anos

de serviços s~oconsiderados junto com sua capacidade

em termos de promoção e s~o respeitados ao voltar
•..
a

empresa .depois de "lay-off".

(2) "NICHIEI RODOSHA DO SEIKATSU TO ISHIKI" - (Vida e Consciên

cia dos Trabalhadores Ingleses e Japoneses) NICHIEI

ROSHI KANKEI HIKAKU KENKYUKA) 1970.

(3) TSUNEJIRO NAKAMURA, "ASIA KEIEIGAKU NYUMON")

(Traduç~o da Administração Asiática)

SANGAKUSHA (1971) ~ágs. 280-281.

(4) W. G. OUCHI e A.M. JAEGER - "Social Structure And

Organizational Type : The Case of The Integrated

Organization in an Atomized Society",Stanford

UniversityResearch Paper No. 382 (1977) págs. 2-3

(5) Op. cit ..pág. 10 (Tipo A e Tipo J) p~g. 19 (Tipo Z)

Notas: Coloquei a organização de "G" como a modificada de

Tipo "J".

(6) -EXAME - (4 de junho de 1980) pags. 43-44.
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Sob o sisterra de emprego vitalício a rotatividade
da rnão"'-de-obraé extremamente baixa, assim sendo,
facilita enormemente o treinamento e transferen-
cia de Tecnologia.

SISTEMÁTICA DA SUA EMPRESA

Pela mudança de VárlOS empregos e consideran-
do que toda vez que isto acontece há elevação
do seu salário, existe pensamento difundido .
de que sua capacidade profissional se elevará.

ADMINISTRAÇÃO PESSOAL TIPICAMENTE JAPONESA REGIME DE TRABALHO T1PICO OCIDENTAL
I Sistema Grupal

Neste sistema, desde o mais alto funcionário até o
mais humilde, possui enorme interesse no destino da
empresa, e cada qual envida o máximo esforço a fim
de atingir o objetivo, (isto signifioa que é ~ ••
dea fidelidade dó ftincionârio em relação à empre-
sa).

o sentimento para com a firma é relativamente
pequeno, portanto o índice de permanência do
mesno funcionário na empresa é baixo; Sendo
muito forte a auto-afirmaQão; existe ã idéia
generalizada de procurar melhores oportunida-
des fora da empresa a fim de melhorar as
suas condições.

2 Emprego Vitalício

3 Igualdade de Direitos

Para efeitos de remuneração, e benefícios aos fun-
cionários, praticamente não há diferença entre car
go ou profissão do indivíduo. Pela adoção do siste
ma de promoção por tempo de serviço não ocorre -
grande dispersão ou abismo de nível e camada social,
permitindo maior contato e interação social nas ca-
madas, evitando assim a estratificação social.
Como resultado, os funcionários não sentem a rrargi-
nalização em relação ao trabalho e sua moral perma-
nece sempre alta.

Há estratificação social pela dispersão e abis
mo existente por motivo de ordem religiosa .-;-
classe e camada social. A avaliação de capaci-
dade, experiência profissional, é feita indi-
vidualmente, de forma a atribuir remuneração e
benefícios condizentes com a mesma.
Assim sendo, o sistema de política salarial es
tá perfeitamente definido de acordo com o car::.-
go ou profissão,portanto, desde que o funcio-- .narlO permaneça no mesmo cargo com a mesma pro
fissão a sua remuneração perrnaneceráconstante.
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4 Flexibilidade entre autoridade
e responsabilidade

A autoridade e responsabilidade outorgada
pela firma é indefinida, dando maior im-
port~ncia i flexibilidade entre ambos do
que definição formal i autoridade e res~
ponsabilidade, evitando-se assim a rivali
dade profissional.
Assim, existe maior interação e coopera-
çâo entre funcion~rios para desenvolvimen
to dos trabalhos. -
O sentimento de que existe contrato de
trabalho entre o empregado e o empregador
é diminuto.

5 Sistema decisório da empresa

Os resultados dos assuntospesquisados e
desenvolvidos pelos funcion~rios de nível
inferior sao sistematicamente informados
aos superlores, e estes, após uma série de
confrontos e verificações obtém o consen-
timento do administrador para execuçao
dos planos.

REGIME DE TRABALHO T!PICO OCIDENTAL

No oci~e~te a ~en~ralização é "a re~
ponsabl~ldade e dlretamente propor-
cioI}al i remune:sação" , isto é, o in-
divlduo que esta sendo remunerado co
mo operador de m~quinas nâo ajudar~-
o indivíduo da manutençâo, o motoris
ta não auxiliar~ na carga e descargã.
A autoridade e responsabilidade es-
tâo formalmente determinadas, e o
contrato de trabalho é aquele que
assegura remuneraçio justa para de-
terminada autoridade e responsabili-
dade.

No ocidente a tomada de decisão é
sempre feita pela malor autoridade
da empresa e a ordem é transmitida
de cima para baixo para execuçâo.
Em relaçâo ao sistema japones, nesta
sistem~tica as tomadas de decisões
sâo malS r~pidas. .
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QUESTIONÃRIOPARA PESQUISA RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL

EMPRESAS JAPONESAS NO BRASTL.CaceitáveT :mais de uma resposta)

PARTE A

I. Existência ou nao de Normas de Procedimento da Empresa,In~

trução, Uniforme, Emblema.

1) Existência ou nao, de Normas de Procedimentos da Empre-

sa e Instruções:

Está sendo utilizada a tradução das normas exis -
tentes na Matriz.

Está sendo utilizada a norma da Matriz, com adap-
tação.

Está sendo utilizada a norma elaborada no Brasil.

Foi tentada a introdução, porém, devido ao resul-
tado negati~o, foi cancelada.

Devido a inconveniência local, nao é utilizada.

As normas e procedimentos existentes e em aplicação,são

as seguintes: (enumerar)

2) Transmissão das Normas da empresa e Instruções - época
e freqUência:

f feita na ocasião da admissão e, posteriormente,
qualquer instrução que houver é colocada no quadro
de avisos.
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A qualquer tempo, de acordo com a necessidade.

Atrav~s de boletins (jornal) da empresa.

Outros. -------------------------------------------------
Existem as normas e instruções, por~m não se faz
esforço dr~stico para que os funcion~rios absorvam
estas normas.

3) O grau de receptividade destas normas pelos funcion~rios:

~ alto tanto quanto no Japão.

~ malS baixo que no Japão.

Considerando que ~ no Brasil,

~ razoável.

~ relativamente alto.

Não há.

Não há, de forma alguma.

4) Existência da pr~tica do uso de emblema Cdistintivo)e

uniforme:

Existem os dois.

Não. existe nenhum dos dois.

A razao de existir somente um dos tipos:

Onde é usado:

Por 'que ~ usado:

11 . Exi'stênciade'reuniõ'e's '(oU 'a'ssembléias) de 'fUncionários.

1. Existem nos seguintes casos:--~--------------
2. Não existem
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111. Queva'ti,vidadeé realizada peTa empresa cOmo intuito de

fOrtalecera União dos 'f'unc i.onàr-Lo s?

aux!lio ~s atividades esportivas. -----------------
atividadés culturais. --------------------------------
atividades sociais. ----------------------------------

IV. ' Qual é 'abarreira qUe 's'e'e'ncOntrapara Os esforços feitos

noseTit'idO deaUrrient'ar'O'se'nt'im'entOdefidelidade 'Et empre

sa?

diferença de opinião (ou ponto de vista) dos
brasileir6s, sobre o trabalho, em relação aos ja
poneses.
barreira de linguagem entre funcionários brasi -
leiros e empresários japoneses.

out-r-os'-------------------------------------------------
nao se faz esforço demasiado para tentar Aumentar
o sentimento de fidelidade ã empresa pois é lm-
poss!vel.
as razoes principais do sucesso desta empresa em
elevar o nível de sentimento de fidelidade ~ em-
presa:

acredita-se que o sentimento de fidelidade ~ em-
presa, dos descendentes japoneses é mais elevado
que o dos brasileiros
a exist~ncia de funcionários descendentes deja-
poneses, funciona como fator positivo para ele-
var o esp!rito de fidelidade ~ empresa.
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v - O que ~exigido pela empresA, aos diretores enviados pelo
Japão para prestar auxílio na elevação do nível de espíri-
to grUpal do funcionáriO CinclUsive dos próprios c.í.r-etor-e s )?

incentivar a conversaçao em portugu~s durante o
expediente.
procurar sempre usar todas as oportunidades para
fazer amizades com os funcionários brasileiros~

outros

. PARTE B

I - M~todo de Recrutamento do Pessoal (aceitável várias respo~
tas) .

~onhecidos empr. de mural na
ADMINISTRATIVOS e amigos recr. e jornal IX'rtada outrDs

seleção. ..fábrica I

nível de.diret.
.ge.r.ent.e.s.
chefes de Depto.-.e .seçao.
Funcion..masco
funcion.femin•.

TfcNTCOS
nÍvel de direto

gerentes.
chefes ge Depto.
e.seçao

engenheiros
.•tecnicos.

..operarlosmasco

operários femin.



. 125 .

11 - Itens básicos para decisão de admissão de funcionários
Cerrume'r-az' de·acordO com as prioridades)

caráter
.pessoal.

.-experlen
cia prof..

teste pl
admissão

ADMINIS-
TRAÇA0 .. _

diretoria

outrosCurrlCU
.lum esc.

pare~
.tescofamília

ger.ent.es.

chef.de -])e
part~n1D
.eseçao ..
Func , masc,•.

Func.femin.

TfcNTCOS

diretores.

gerentes ..

Chef.deDe
partam~to
._e .seçao.

engenheiros

t.ê.c.nicos.

Oper..rrasc~.

Oper..femin•.

111 - O 'qÜeê feito genericamente' após a admissão e início do tra-
balho:

faz-se uma palestra reunindo a todos num só lugar,
seguida de instrução relativa ao trabalho. Pra-
zo---------------------
o superior imediato do funcionário admitido trans-
mite o conteGdo do serviço.
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nao há nada especial.

outros ------------------------------------------~------

IV - Prazo·inédiO de perrnanênciados funciOnáriOs na empresa:

Área de.produção:

n!vel de diretoria (pessoal local)

n!vel de gerentes.
-chefes0de depto. e seçao

engenheiros

técnicos

operários (masc.)

operárias (fem.)

n!vel de diretoria (pessoal local)

n!vel de gerentes

chefes de depto. ~ seção

funcionários (masc.)

funciongrias (fem.)

o prazo de permanência dos funcionários citados é muito

curto, quais são os n!veis em que ess~ prazo deve ser

aumentado com prioridade?

V Qual a medida tomada para reduzir a rotatividade das fun
cionários?

\
\.

melhorar o n!vel salarial em relação às empresas
concorrentes.
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melhorar o ambiente de trabalho em relação
empresas concorrentes.

as

treinar ou instruir intensivamente os funcioná-
rios.

implantação de serviços para o bem estar social,
e beneficios extras.

outros -------------------------------------------
I
!,

não há necessidade de reduzir a rotatividade dos
func ionário s pois _

'PARTE C

rfatOresqUeinflüe'n'c'ia'rrin'a: 'decisão'dO níVel 'salarial'na
'épOca'da 'adrn.i's's'ao ;

experi~ncia profissional e pretensão da pessoa.

salário equivalente ~quele pago pelas empresas
do mesmo setor para o mesmo tipo de serviço.

de acordo com a necessidade da empresa.

11 fatOres 'qUeinfluerri'para eleVação dO nível salarial:

dissídio coletivo (através de sindicato)

aumento de responsabilidade da pessoa~

de acordo c6m a efici~ncia da pessoa no traba-
lho.

111 - Percentagem e número de reajustes salariais concedidos;
aos 'f'unc í.on'ár-Los :

1. Informar os aumentos concedidos pela sua empresa ~li-
vre e expontâneamente) e pelo Sindicato nos últimos 3

I

3 anos:
, '

Sindicato filiado: ernpr-e sa .....,....__...,...._

operários' -'-- -!.... _
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2. Conforme se depreende do quadro acima, o índice de aumento

salarial ê muito elevado; o que se torna um dos elementos

principais para o aumento do custo da mão-de-obra.

Ouve-se dizer nas empresas japonesas que, devido à expecta-

tiva destes em manter nos seus quadros os funcionários por
. " .. - -longo tempo, tem acelto esta pressao sem contestaçao.

Por outro lado, ouve-se dizer que, nas empresas brasileiras

faz-se a substituição de funcionários, procurando sempre rrian

ter constante o nível salarial.

Sob estas condiç~es, quaii são as medidas adotadas pela sua

empresa?

Em todos os níveis, há uma certa rotatividade, o qbe
,

proporciona uma acomodação normal às novas condiçõ~s.
Assim sendo, não há casos de necessidade de substii-

,,tuir o funcionário pelo aumento excessivo.

Os funcionários com salários excessivamente altos tião
são demitidos, todavia, de acordo com a redução do
servlço, eles são induzidos à pedirem demissão.

Ao nível de engenheiros, quando ocorrer diferença des
proporcional entre a sua capacidade e o salário rece
bido, não se hesita em demiti-los.

Ao nível de operários masculinos, há constante subs-
tituição.
Ao nível de operários femininos a rotatividade ~ mUl
to intensa e neste particular não há nenhuma preocu-
pação. A acomodação ê feita naturalmente.

Este assunto não era de tanta relevância na empresa,
todavia doravante tornar-se-á.

Para este assinto ainda não há nenhuma conclusão.

A fim de evitar o aumento excessivo do custo de mão-
de-obra, ê possível que doravante tenha que adotar a
medida de substituição.
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Quando ocorrer desproporcionalidade entre o trabalho
e o sal~rio do funcion~rio, procura-se transferir p~
ra outro tipo de serviço de maior importância e res-
ponsabilidade.
Ao nível do oper~rio, a fim de reduzir a elevação ex
cessiva do custo da mão-de-obra, é inevit~vel a subs. -
tituição de funcion~rios. Entretanto, a fim de redu-
zir a rotatividade, entre os funcion~rios de nível
mais elevado, não se fazem estas substituiç~es.

IV - Alérrido T39salário, qUe 't'ipOde prêrriios(gratificação)a
'erripre's'a'Ofe'rec'e'?'Indicar 'o''seU Valor ,a 'qUe níVel e qUan
'tas'Vezes' 'por 'an'o'sã'o'conce'd'i.das.

Base de pagamento:

V Existênci'a 'oU'n'ao'de''dife'rença'na'pr'orrioçaOdOsfuncion~-
riOs brasile'irose' 'os'e'nviadOsdo'Japão.

nao existe existe

Qual a diferençaT

A sua razao:

VI - H~p'o'ssibilidadede'pr'orrioçaO 'dentro 'daerripresa?

1. Há possibilidade dentro do mesmo departamentOo _
o procedimento (critério) ...• ,

e:

2. H~ possibilidade fora do departamento em que se encon
tra.
o procedimento (critério) é:
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VII- Em que caso será recrUtado Um elemento estranho à empre-

sa' 'paraocUpar um cargo :

-quando houver um desfalque e nao houver elemen-
tos humanos indicados para tal (inclusive prom~
ção, mudança de atividade),

em qualquer ocasião, quando houver desfalque.

em outras condiç5es: ------------------------------

VIII - Tetidênciasparasaída dÓe'mp'rego:

1. Principais causas da saída do emprego:

Citar .as.raz.o.e.s.da .sa.Ldado emprego

ADMINISTRAÇÃO

D.ir.et.oria

Ger,enteso

Chefes de ~pto.
.e de seçao.

Func.í.on •. masc ..

Func.í.on •. femin...

Tt:CNICOS

Diret.o.r.ia

Gerentes. .,

Chefes do !?epto.
e de.seçao

.Engenheiros

Té.cnicos

Oper..masculinos
"

<

Oper.femininos
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PARTE D

I - Autoridade e responsabilidade dos funcionários.

1. No trabalho (aceitável várias respostas)

Há uma clara definição do nível de cargo e pro-
fissão de cada um, como nas empresas ocidentais.
Os trabalhos são executados dividindo e delimi-
tando a faixa de responsabilidade em cada nível.

Embora haja um organograma, não há definição cl~
ra na diferença de nível. A execução d6s servi-
ços ~ conduzida de forma a haver auxílio entre

...... "".os varlOS nlvelS.

t feito de forma a haver uma discussão franca
enire os subordinados e ap6s exaustiva discuss~o
o elemento coordenador apresenta a definição e
toma decisão.

t sempre de forma a transmitir ordens superlo -
r-e s .

2. Fora do Serviço.

___ -Mesmo fora do serviço, procura-se ser con seLh'ei
ro e tentar resolver assuntos particulares.

Atualmente não ~ incentivado nenhum interc~mbio
fora do trabalho.

3. Relativo ao escritório
Há divis6ria para cada Departamento e Divisão ,
sendo que cada chefe tem sua sala.

A divis6ria ~ feita para cada Departamento e to
dos trabalham sem sala pr6pria, inclusive o che
fe.
Neste caso, os que possuem a sala sao:
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11 - Qual a qualidade maisreguisitada para o chefe na empre-
sa.. (marcas 1, 2, 3 ... de acordo com a importância) :

PARTE E

capacidade para transmitir ordens superiores aos
subordinados.

capacidade para coordenar grupos de trabalho,ma~
tendo bom nível de relacionamento entre os mes-
mos.

rico em id~ias originais e possuidor de caracte
rísticas próprias.

capacidade de realizar com rapidez e eficiência
as tarefas determinadas.

I no
't'rõe"inamento:(marcar 1, 2, 3 ...'de acordo com a a.rnpor- -

tância).

de todos os funcion&rios como um todd.

do pessoal do setor t~cnico.

de engenheiros.

para elevar o nível dos técnicos.

para transferência de tecnologia.

de diretores.

de gerentes.

de vendedores.

de membros do Staff.

de chefes de seçao, setor e encarregados.



. 133 .

1. Indicar o método de treinamento executado pela sua em
presa:

estágio na cursos conferen convida treina-
matr-í.zdo fora da Cla fora o confe mento outros
.Japão .empresa daempr . rencista interno

ADMINISTR. ...

--
Diretores

.:

.G.erent.es. ..

Chefes de
Dept~. e
seçao. ...

Func ,mas c •. . ..

F.unc.•.femin .

Tt:CNICOS
D.ire.t.ores.

.Ge.rent.e.s

Chefes de
Depto. e
.Seção.

Engenheiros.

.T.é.cnicos.

Oper-,ma.sc...

Ope.r-..femin ..
-
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2. Para quais níveis de funcionários está voltado o trei
namento executado em sua empresa?

Trein.Admin.

Diretores Diretores Trein.de executivos,-- --.. inclusive gerent.es

Gerentes Trein.de Adm. Treinam. de chefes-- -- Seção..suc.e.s.s.o.ne.s. de Depto. e

Chefes de
Depto. e Trein.de COor Treinam. de Chefes
Seção. -- denadores - -- de Setor Encarre-e

, , , , , , : , , : : , , , : , , ,'g'a'dOs' :

Trein. Staff

Staff geral Trein. de Staff de Planejamento e Con--- .t.ro.l.e..Ger.al.. .

Staff de Con Trein. de Staff de acordo cf capacid~trole Seto-- a-- .pro.f.i.s.s.ional.r-LaL
.de. .de..cada .set.o.r..

Perito Trein.Pesq. Trein.Técn. Trein.- técnico -- de Desenvol --Técni-
vimento - enco

: , , , , , , : , , , , , : : , , , , , , , , , , : : : , , , : , , , , PrOd.
Treinamento
de Vendedo- __ por produto '_'_por cliente '_'_'_porzo-
·res nas

Treinamento .trein. funciOná treino de funcioná-
Geral --rios administra --rios em geral

tivos -
.t.r.e.inamento.de.ins.trutores.--

3. Em que nível a sua empresa obteve melhores resultados
no treinamento de funcionários:'

11 - Responder .oresUTtadoobtidonotreinamento para tran'sfe-
rência de tecn'oTOgia:

Falta aos técnicos brasileiros força de vontade----- de absorver a tecnologia quando para tal é ne-
cessário sujar as maos.
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_______ A transferência de tecnologia aos técnicos bras!
1eiros n~o significa necessariamente que seja um
fator para a longa permanência do mesmo na empr~
sa.

Falta aos técnicos brasileiros, persistência pa------
ra absorç~o de tecnologia.

Os,técriicos brasileiros tem a tendência de se-----,--
transferirem para outras empresas com melhores
condiç~es salariais ap6s a absorç~o da tecnolo -
gia.
Outros :'-----

PARTE F

1. Exist~ncia ou nao do contrato:

Não há.

Há. O contrato é assinado constando o per!o-
do experimental de 3 meses (este contrato
aplicado nos seguintes n!veis:_' _

..•
e

)---------------------------------~-----------
Há~ f anotado na Carteira Profissional e co-
municado no Ministério do Trabalho (DRT) (es

..• .".. .te e aplicado nos segulntes nlvelS:
)-------------------------------------------

2. Para execução das normas de trabalho interno:

Não é assinada por ninguém .
..,------

f assinada, e a sua aplicaçãoé _
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II - Sistema saTarial da'empresa (marcar ccm:"O" citem ccr-
respOndente)

'ADMINISTRAÇÃO

Dd.r-e.tor-e.s.

I MfTODO DE
REMUNERAÇÃO

por propor dis
duçãc- sídic-

hcris-
ta dia
rista-;-
mensa-
lista

SISTEMA SALARIAL
tempo cargo. capac. cargo. por efi
de profis. de .- .-cu ClenCla
servo 'quali respon

fica=- sabill
daàe -çac

Gerentes

Chefes de I:ep.
e,Seção.

Funcí.on. masco '

Func.íon. fem..

Vende,d.ore.s,

TfcNTCOS
Dire,t.o,r.es

,Gerentes,

Chefes de Dep.
e, Seçáo.

Engenh.eiros

Té,cnicos

Operar .masc.

Operar.femin.
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II - Qual a estrutUra salarial da· sUa empresa (marcar cOm "O"

oite·m correspondente):

Iremunera

..

salário remunera remunera hora gra!ifi-- - - - - -çao por çao por çao por extra caça0-ex
cargo e- tipo de servlço C~i.lsive-
xercido. servlço especial 139 salá

rio -

ADMINISTRAÇÃO

Diretores

.Ge.r.entes

Chefes de De-
partamento e
Seção ..

Funcion. masc...

Funcion. fem..

Vende.dores.

TfcNTCOS

D.ir.e.tore.s.

Ger.ent.8.s.

Chefes de De-
partamento e
. Seção

Enge.nhe.Lr-os.

Téc.nico.s.

Operar..masc ..

Operar. femin ..
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NOME DA FIRMA

QUE S T I ON A R I O

Realizado em: I-- I--- N9

SEXO'-----
QUESTIONADO (A)

IDADE-----
ESTADO CIVIL -------------------
DESCE DENTE DE------------------
NíVEL DE INSTRUÇÃO'-----------
FUNÇÃO NA FIRMA -------------
TEMPO EM QUE TRABALHA

NA FIRMA ANOS,....,..-.,.-,-.,.....,-...,...,.....,.....,......,....,

I) Porquê você trabalha nesta firma? Assinale um ou malS mo"':"
tivos.

a - bom n!vel de sal~rio

b-----
..por estar trabalhando na are a de minha prefe -

rência

c - estabilidade da empresa

d bom ambiente de trabalho
e - existência de oportunidades para aprender tec-

nologias e conhecimentos específicos

f- maiores oportunidade de promoçao do que nas em
presas brasileiras

g-- curta distância entre a residência e a firma

h não existência de outro emprego

j - gosto de trabalharem firma japonesa

k outros mo t i.vos ---------------------~------
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11) - O que significa para voc~ a empresa onde trabalha?

a - O meu emprego aqui é apenas um meio para su~
tentar a minha subsistencia, e est~, portan~
to, separado de minha vida particular.

b - s5 durante as horas do meu trabalho penso na
empresa e cumpro as minhas obrigações.

c - O meu trabalho na empresa é tão importante
quanto a minha vida particular.

d - O meu trabalho na empresa é mais importante
do que a minha vida particular.

111) - Se a empresa em que você trabalha entrasse em dificulda

des financeiras ~ voc~ encontrasse uma outra empresa em

melhores condições, o que você faria?

a - Continuaria a trabalhar nesta empresa por cau
sa da confiança e do afeto que tenho por ela-:-

b - Se a empresa prometesse que não iria me d~mi
tir e não iria diminuir o meu sal~rio, contI
nuaria a trabalhar.

c - Se a empresa prometesse que não iria me de~i
tir, continuaria a trabalhar, mesmo que o ~a
l~rio diminuísse.

d - Iria me demitir e me empregarla numa outra em
presa em melhores condições.

IV) - Escolha entre os itens abaixo, os 5 objetivos mais im-

portantes e significativos para você no seu trabalho;

enumere-os em ordem crescente, começando peló que você

achar mais importante.

a) oportunidade de treinamento

b) oportunidade de promoçao

c) boa -remuneraçao

d) estabilidade no emprego

e) autonomia de seu serviço

f) realização pessoal no trabalho
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gl reconhecimento de seu trabalho por seu superior

h) bom ambiente de trabalho

i) jornada de trabalho curta

j) eficiência administrativa dentro de seu departamento

k) contribuição. efetiva do seu serviço para0 sucesso
da empresa

1) div.ersas regalias Cfringe benefi t s)

m) instalação da empresa

n) o sucesso da empresa

3

100% satisfeito 75% satisfeito

V) Você está satisfeitoCa) trabalhando nesta empresa?

5% satisfeito nao está satisfeito

VI)- Você está insatisfeito com alguma coisa no seu emprego?

a·- salário
b falta de outros beneffcios (regalias)

c - relaç~es humanas, sobretudo com os chefes ja
poneses

d - servlço

e - outros aspectos:
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VII> ..,. De acordo com a sua opinião, enumere em ordem crescente

(19, 29 e 39),as empresas mais qualificadas nos itens

abaixo:

Ex. ': nossa empresa empr.europeias empresas
(.japonesa) e ame.r-i.c.ane.s brasileiras

.29. .3.9. .19

A. PROMOÇÃO ros ELEMENTOS nossa empre- empresaseuro- empresas g~
sa (japonesa)péias e amerl- nuinamente

.LOCAIS E. SEUS TREINAMENTOS. .canas brasileiras

a. Interesse da firma
no treinamento dos
funcionarios.

b. Interesse da firma
na educação e trei
nemerrco de seus dI
rigentes brasiler=
.ro:5 ..•..

c. Interesse da firma- ..dosna promoçao
funcionarios brasi
leiros aos postos
de. .dirigent.es•.

d~ Interesse da firma
na transferência
aos brasileiros do
KHOW-HOW.da admi -
nistração de sua
empresa •.
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B. ADMINISTRAÇÃO DE nossa empresa empresas euro- empresas ge
PESSOAL E OS SALÁ- peias e ameri- nuinamente
RIOS (japonesa) canas. brasileiras

a) Excelente admi'"
nistração pessoal

.- ..

b) Longa permanência
dos trabalhadores
qualificados.

c) Prêmios por produ- -çao.
- -

d) Salários altos
- ..

~CONSIDERAÇAO AOS nossa empresa empresas euro- empresas g~
COSTUMES LOCAIS peias e ameri- nuinarnente
. . .. . .... " ....... (j aponesa). canas. brasileiras

a) Consideração
aos costumes
locais

-

b) Participação
nas ativida-
des sociais
.Loc a Ls -

c) Discriminação
aos brasilei-
r-os.

'--


