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IN.TI~ODUÇ;?t;O

De forma ampla e introdut6ria. procuramos apresentar

algumas preocupa~3es de te6ricos ou estudiosos da problemát ica

relaçSes de trabalho no processo f-!.'}::PDndc)

an :~.li ·:::.f': "

a variável t~cnica. a variável humana

neste caso pol (t ica - como condutora de todo o processo.

considerar estes dois aspectos. apresentamos ainda outros que se

referem à problemática do ••I •••
i.J '...i

força-de-trabalhp h iJ.11"I ~·:i.n ~':í. i n t (~:!,.i OI'· .. c .•. -o.
U {:'.~:2-

in·tinit~!\. •• 1 •••
UI::: d e cooperaçâo e conflito.

,:>r "que nossa preocupaçao e com

diferentes formas de social izaçâo. entendida aqui em sua forma

como sendo uma gama enorme de variáveis que.

forma ou de outra. exercem pressâo sobre os indiv(duos no sentido

de adaptá-los ao meio ambiente em que estâo

nossa rreocuraçâo está voltada para os planos jur{dico-

econBmicos e t~cnico-organizat ivos da empresa. o plano jur{dico-
..•. .,:!·conomI co ..... \ ...

I:.~· I• .! 1:::

compart idos pelos setores interessados e opostos:
trabalho. AI~m dessa oposiçâo horizontal. estamos preocupados com

plano t~cnico-organizativo onde encontramos

vertical caracterizada pela dialética mand%bediJncia.

biJ.·::;C':I.!nOS,atrav~s dos profissionais de

relaçSes de trabalho no que se refere: a) a defesa e pro!noçâo dos

interesses dos trabalhadores; b) reduçâo da alienaçJo e afirmaçJo



da personal idade dos mesmos; c) utilizaçJo eficaz dos recursos

humanos da empresa.

p r o d IJ.t i '·/0 , quer sejam economistas, soci61090S, admjnistradores,

psic610gos ou ou~ros.
Procura~os caracterizar o pensamento de Weber(01), que

trata a problemát ica da autoridade relacionada ao poder •• ~ o"I..j.::i.

legitima~Jo deste. como também o pensamento de Schumpeter(02),

na civil izaçJo moderna. o esquema econBmico re

matriz da 16gica e que, a at itude racional se imp3s

::~.ü esp{rito humano sobretudo pela pressJo da

econ ôm i ca " s dominou todo o amplo espectro das

d e rli :::1. is :::1. t i 'v' i d :::1. d (.:...:::. h I.J.IH:::1. n :::1..:::. mo de,···n as , d :::-i. C i ,º. n c i :::1. :::1. p 1 i c ::~.d ::1. d :::1. :::1.1·- te.

No C :::I.p í t IJ.1 o ·Teoria das OrganizaçSes e

procuramos rapidamenté demonstrar o desenvolvimento das teorias

administrat ivas/organi.zacionais que, d F!:<;; d E· .:;:.e IJr:;:;

com Ta~ior. como atualmente. t&m a finalidade ~lt ima

de encobrir rela~Ses econ3micas desiguais entre os diferentes

agentes envolvidos no processo produt Ivo.

Damos prioridade à área de A.R.H. . ,.,organ!zaçoes por

uma cooperaçJo cada v~z maior entre partes antag3nicas

(01) WE8ER. Max.
!:::con6mi ca ,

Economia ~ Sociedad. México. Fondo de Cultura
!..)cll 11 l. 11



e t~abalho - e administ~a~ os conflitos decorrentes

destarela~io. Apresentamos algumas idJias recentes de autores que

tratam da á~ea de Recursos Humanos nas organizaç3es, sendo que os

mesmos procuram caracterizar uma enorme quant idade de interesses

qual idade de vida e a auto-real izaçio no

Procuramos caracterizar os aspectos pSico16gicos de

tais análises ou livros,

anal isar os contextos sociais mais amplos. Vale acrescentar

t od () ':::.

funcional ista de anál ise que se tornou dominante nos anos

resumidamente e simpl ificadamente,

estudos de casos_ Com as terminologias funcionalistas de emp~esa

e ambiente ou sistemistas de sistema e subsistema, processam uma

troca da fjgura do emp~esário pela figura da empresa, em to~no da

~~ configuram uma sJrie de conjuntos •• f 0'01..11:::

-f"u.n c i on ~·~.1mcn t (::: qu.':::

aparentemente possuem em seu centro um sistema decisivo.

como afirma Antonio Marzal(03) -A emp~esa,

complexo de dados e um processo formalizidor - em definit Ivo,

simplificador - de computador.

tJcnica da razio moderna.

(03) MARZAL, Antonio. Anal isis Pol it ico de la Empresa - Raz6n
Dominante ~ Modelos de Empresa. 8arcelona. Ed. Ariel.



P~ocessamos na sequ&ncia, sem nos p~eocuparmos em

denomina~ de compila~io de dados. uma vez que p~ocuramos

todas as ticnicas

diferentes disciplinas acad&micas da área de administraçio de

nossas unive~sidades"

(~Din () '::; "Aspectos Metodo16gicos",

dificuldade encontrada decorrente da pouca recept ividade das

empresas em rela~io ao nosso estudo' e da falta de dados

n C (j ri ·F i :J t~l(.::.,~ ':::.11 e recentes sobre nosso

Caracterizamos tambim a g~ande concentra~âo de emp~esas no setor

desenvolvimento a part ir da década de 50 e que fundamentalmente é

composto de monop61ios/oligop61 ios.

o grande a concentra~io das grandes empresas no Estado

onde 258 estabelecimentos do setor metal~rgico

representam 40% dos grandes estabelecimentos do Estado, mas

somente 3% dos estabelecimentos do setor,

por 51% da mio-de-obra empregada no setor.

poucas grandes empresas, somado ao fato de ser neste setor que a

movimentaçâo sindical ,
':'" rn::~,is i n t 0::;"1'1':::,::':\" leva-nos a eleger e

o setor metal~rgico da grande sio Paulo como

e':::.t JJ. d o } b i.l, ':::,c ,'Uido, atravis de entrevistas com profissionais de

Recursos Humanos destas grandes empresas, uma idéia mais pr6xima

da nossa real idade no que se refere à socializaçio dos

trabalhadores no processo produt ivo.



Procuramos caracterizar as grandes empresas (mais de

c OlHO t :::i.mb ém O'::·

profissionais que entrevistamos. Cabe aqui observar que é grande

Escola - forte agente de socializa~Jo mu i t o

colabora para ISSO, como eles mesmos reconhecem.

classifica~Jo de biografias da National Enc~clopaedia of American

8iograph~ apresentada por 8endix(04), que classifica tr&s tipos

de carreiras profissionais.
reproduzimos abaixo, podemos denomin~-los de burocratas.

1. 1-1I:: R 1)1:: I I~ O

A) Herdou o capital da firma

controle da firma

;?) E:MP I~E:SÃI~ 1[1

B) Come~ou trabalhando em um escrit6rio e

como -DU. c: Ci'-

propriet~rio de uma firma

C) Utilizou a educaçJo especial izada ou a

experi&ncia para fundar uma nova firma ou

firma estabelecida
D) Fundou uma firma prdpria com a fam(lia

(04) ElENDIX, TrabaJo ~ Autoridad en la Industria. Ed.
Universitaria de Buenos Aires. p:::í.::] •



:::::) 13U I~O C I~I~IT I~I

A) Chegou a uma posiçâo execut iva dent~o de

1) depois de te~ aberto caminho em outra

f i I~m:::'.

2) depois de haver trabalhado no governo

C) Obteve um importante emprego,

médios. de direçâo depois de haver recebido

1.J.m::,~. caracitaçâo especial

d i j" I!i:t iV"'.~:;

D) Obteve um importante emprego em n(veis

com a ajuda da fam{lia

ou outras vinculaçSes.

Esses profissionais burocratas perseguem a mobilidade

profissional que lhe é possibilitada pela quase cega obedi&ncia

~, até onde podemos pe~ceber. bastante reduzida sua influ&ncia no

que se refere às pol (ticas e estratégicas de desenvolvimento da

sendo também bastante reduzida a sua autonomia e

Julgadas por eles mesmos muito dife~enciadas e desiguais.



tabelas e gráficos extra{dos da RAIS/83

para uma caracterizaçâo da mâo-de-obra brasileira,

&nfase à ind~stFia, onde tentamos salientar. sempre que poss{vel.

o setor metal~rgico do Estado de sâo Paulo. Apesar de os dados

referentes à baixa remuneraç3. baixa escolaridade. trabalhadores

jovens e outros apresentados nesta etapa. ou mesmo a posteriori,

serem do ano de 1983 ou anteriores em alguns casos,
••• 'j ••• 0'0

I::: ,I, 1:.".":::. nâo sofreram alteraç3es significat ivas nos ::~.nos

recentes. Tomamos o cuidado de apresentá-los em forma percent1lal.

ou lenta mudan~a em nossa sociedade.
·Primeira Soclaliza~âo· caracterizamos,

fundamentalmente das entrevistas que realizamos, q 1J.i": ,

trabalho produt ivo no interior das grandes empresas da-se

todas as empresas a selet ividade ser feita atrav~s da ut il iza~âo

de todas as técnicas existentes. sâo basicamente as idéias que

cada empresa tem a respeito do trabalhador as orientadoras de

discipl ina, o trabalho árduo e a passividade dos empregados.

Apresentamos também algumas idéias de como deve ser o

comportamento da ger&ncia, 0.0 •••• '.. 0.0 •••

I::: ~:) .I.•• ::1, ":::- J

diferem em muito do comportamento esperado dos trabalhadores em
pelo fato de se esperar destes uma maior

:1.·4



'.! ...
i;'! ~:'. "Social izaçâo da Ticnica" demonst~amos todo o

desenvolvimento das grandes empresas que, fundamentalmente hoje,

caracteriza-se por um processo de automa~âo/Fobot izaçâo de suas

unidades de p~odu~âo. Procu~amos apresentar os avanços das novas

tecnologias e p~incipalmente a micro-eletr3nlca,

como grande propulsora do desenvolvimento.

Aproveitando-se dos avanços da microeletr3nica,

empresas buscam uma maior produtividade no trabalho e,

tanto, a transforma~âo de seus processos produt ivos de artesanais

encomendas e de produçâo em massa em processos de fllJ.::<o

contínuo como existente em grandes sider~rgicas,

aç~car, petroqu(mi~as etc.
incorporaçâo dos avanços da informát ica e das

telecomunicaç3es, as grandes empresas automot Izam todo o processo
um enxugamento dos níveis

intermediários de suas estruturas. Alguns sobem e uma grande

maioria desce na ·pirâmide· organizacional.

:::1. i:?:n t I'" e

do

organizacionais, caracterizamos o primeiro como

microeletr3nica e, apresentando algumas

d i t <:1.• Apresentamos a racional izaçâo da tarefa do cargo",

basicamente sâo os "ensinamentos· de Ta~lor, ou

em todas as empresas

d o .:::.(.~. C (:11'; 'V'(~'I'iC i on ou.

enriquecimentos de cargos e g~upos semi-aut3nomos·.

Jltimos mais presentes nas dlJ.asempresas de origem sueca.



A origem do capital como tamb~m seu

na forma de organizar o trabalho produt ivo.
seguimos apresentando algllmas ·t~cnicas japonesas em expansJo no

(;!u::~.li d :::I.d e .... e o "1<::~.nb ::~.n/..Ju ':::,t....i n ..-T i me" qU.1::'· 'v' i ·::.::~.mfu.nd ::~.m(,:.·nt ::~.llnl::.·nt 1-:::

• adaptaçJo da mJo-de-obra aos avanços das novas tecnologias,

entendidas aqui como os avanços da microeletr8nica.

automaçâo/robot izaçJo P 1" o c e ~:;':;;o .:;:. PI'·OcllJ.tivo s , um

constante au.mento da produtividade.

NJo sJo poucas as refer&ncias da busca de um cont ínuo

aumento de produçJo e produt ividade no trabalho manifestadas

pelos profissionais entrevistados e,

d as qu.(·:'· fOI'·I"!!::~.s

industrial izaçJo fazem surgir caracteres novos, dos quais se pode

que permanecerJo e que enfatizam a extensJo e o reforço

das organizaç3es. A aceleraçJo da inclustrializaçJo já nJo se

m::,;xc::,;. :::\.pl::.·n::~.·::,pelo ::~.I.J.nH-:.·ntod os inst rumen t os , dos capitais e da

força de trabalho, mas tamb~m e sobretudo pela eficácia da orga-

nizaçJo econ8mica.
graçJo de comportamentos de seus m01t iplos agentes. i n t i:::· ..·

graçJo dos agentes ~ imposta pelo desenvolvimento tecno16gico e

que exige um pessoal que se prenda aos obJet ivos da

(0!5) t!f\!:::;!~~d~T • P i ("'i""!'- e • I d E'O 1os i <3,S , COIl f' '1 i t os e Pod E"'" •

....1::'~.ri e i 1'- (:J 11 2: ::':1. h ::':1, V' E:: (\ i t CJ ir (''l.'':::. 11 t t:,' :.7 :::! 11 p ::iq" ;:? ,,:{..<{. 11



planificaç3es de longo prazo, que exigem coordenaçJo, coesJo das

decis3es e cont inuidade das execuç3es. ~s m0lt ipIas firmas rivais

d o ,:::.d·c iJ.l o ".1' ':' ".l
/\ .l.l', J '::.uti !'fI i '::~':::.<":\. '::. :~~. ":;.I.l, C I:~' d 0::;:m....',:,e

conglomerados que integram e protegem seus membros e deles exigem

i.l, in<~, no 'v' :;~, '::;'J,!Jm is',:,:;~:o " Sob formas diversas, a extensJo dessas novas

formas faj-se hoje ao n{vel mundial e pode-se prever qUI?!: ':;;e

1'1'1:;~,n t I:~'I'-:i,{ o e n q IJ, :;;I,n t o h o 1.1.ver p 1'-CI V :;,1,',; de',::,u:,;;,I::" r ic :;,í,c i :;,\,• I~~I b 1,),':::,c :;:1, d,::: '::,':::.:;:1,

nova forma de industrial izaçJo manterá as violfncias anteriores e

Outro aspecto que analisamos neste trabalho é o esforço

d (.~.':::.e ri 1••/ () Lv i d o pelas grandes empresas no que denominamos de

importaçJo/exportaçJo de modelos de treinamento/desenvolvimento

da mâo-de-obl"'a para que a mesma se adapte aos diferentes avanços

do maquinário. A eficácia de tais programas é bastante duvidosa e

chama a atençio o fato de nio exist ir nenhum esforço merecedor

d f:~' d (''!: ':::.t ::"~.q iJ.e J

programas que considerem nossas caracter(sticas s6cio-culturais.

por parte das grandes empresas, I'r •n~':\C) ~::-(.,::',J <:-1.irl

grupos de contestaçJo das relaç3es de trabalho 01.1. de que somente

dentro dos 1 imites estabelecidos pelas empresas.

Fazemos algumas consideraç3es sobre o crescente n0mero de

acidentes de tra!Jalho e sobre salários e beneficios.

com ::~. "Social izaçâo Mais

caracterizando todo o movimento sindical brasileiro de décadas
0'0 ,I.. ..~.::f.f.. I::: D O:'~'mo n s t j'- :,11'11 0::0 '::, d 1J.:;,':: .

correntes sindicais, CGT - Central Geral dos Trabalhadores e CUT



dos Trabalhadores,

e de uma prefer&ncia por parte

relaç3es de trabalho (greves) sejam endurecidos e resolvidos via

sobre os dois agentes sociais envolvidos maiS diretamente nas

que acena com a bandeira do Pacto Social
0.0 •••• ! '! : ••. 0'0

-::J.tl-::I.l. ('::-,.1.":.') imp or t an t e

uma vez que ( ele quem elabora as leis. Leis estas

de todo processo de social iza~âo em nossa sociedade.

de concluirmos esta introduçâo/apresentaçâo

importante sal ientar que este trabalho,
exigido para a obtençJo do grau de mestre. visa tamb~m contribuir

pa~a a pouca produçâo acad&mica brasileira existente sobre o

::~.·;::,·:::.IJ.n t ().. Cjí.l.eln d i :<:: Cjuo:·?,' nos ~ltimos anos,

quant idade enorme de estudos sobre rela~3es de trabalho vem se

mesmo .a apontar o campo das forma~ de part icipaçâo como fen8meno

maior parte desses estudos tem vindo de adeptos de sociologia

i n d 1.1•• :::. t ,.-i ::,~.1 ~ mais uma vez surpreendente que um dos

controvert idos da administraçâo deixa de

sistemat icamente anal isado nesses cursos ..
(06) r·'iOTTtl., F (.?.,-- n :".nd o C" P " l~l 01.1.';:'-'::' t :;,{o d ::':1. F OI'·ln::,:l.(;: :;;{o d o 1~1dIn i ri i,:::. t i'- <.~.

dor. in: Revista de Administraç;o de Empresas. 23 (4)



I - SOCIALIZAClo E CONTROLE

AdministvaçJo de Recursos Humanos

at ivldade tâo antiga quanto o homem, estando presente como uma

d (·::':::.d e

os estágios rudimentares ~a coleta de frutas, da ca~a e da pesca.

As primeiras aç3es de AdministraçJo de Recursos Humanos fizeram-

no cenário das atividades ..i 0'0

l..t':::

m i 1 i 'i.: ;:~.i" .'

deixando várias marcas

e de se'lS comportamentos.

I nd u':::.t ir i ~l'1

Recursos Humanos passou

~ de extrema import~ncia a análise dos

processos de social izaçJo dos in c1i 'v' í d '.1.0':::· n :::v:"

entendida aqui nâo s6 como a define a Psicologia

I" E' i~e!" , I" li'!o '-'n o ~:; social izaçâo explicada por

i ri '::.t ! n t (),:::..:

as caracter{sticas

individual istas e util itaristas, nas quais a aç~o social encontra".
ou ainda, e talvez



até com maior &nfase, as caracterlstlcas socio16gicas no sentido

no sentido et imo16gico,

Social Izar rode significar

tamb~m coletivizar

sentido estritamente entende-se por socializaçâo .::r.

açâo pela qual a propriedade privada passa a ser propriedade .. 1,.,UU

sâo vJrios os agentes,

trata de neg6cios por conta de outra). que estâo presentes no

processo de social izaçâo:

menor orsanizaçâo social const itu{da, atrav~s da

hierarquias sociais.

·status qUO' estabelecido.
.... o~::· me i os comunicaç~o de massa.

na aprendizagem e regulaçâo de

- os chamados grupos de Iguais; grupos informais de vizinhos.

d e c '1ub (.~.) que atrav~s de processos

interativos contribuem para a socializaçâo.

- todas as organizaç3es formais, que.



ti f:(() I

pa~ticlpantes pa~a alcançar os objetivos estabelecidos.

para o processo de social Izaçâo,

religi3es, os mitos, os símbolos, entre tantos outros.

Esses assuntos sâo abordados pelas mais diversas

1~::' , como estamos de acordo com a maioria dos autores

que concebem a sociologia como o estudo cienl {fico do

nas pol&micas existentes, "., J"Iqu e n ~:i.f) ~::'Í;':i. () P () 'J. C <:1, ~~!.;

quanto: a) à natureza do mitodo cient (fico aplicado aos fen8menos

b) à conceituaçâo dos fen3menos SOCiaiS.

nâo os aspectos que nâo sâo diretamente observáveis.

como sua área de atuaçâo, ()IJ. ':::,e: -l ;:~, ,

Certamente a análise das discordBncias entre correntes

entre diferentes seria desafiante

Humanos das empresas, procu~ando sempre Ilma maior compreensâo dos

processos de social izaçâo.

domlnaçâo social.

estamos preocupados com a pa~t iciraçâo

dos trabalhadores na gestâo empresarial independente das



formas existentes.

básicos da organizaçJo do trabalho.

forma em que está dividido o poder entre empregadores e

e os trabalhadores e

suas organizaç3es. por outro.

direçJo das empresas e os trabalhadores para que ocorram

c ) dedicaçJo pessoal dos trabalhadores a seu trabalho e as

maior sensaçJo de contribuiçJo pessoal.

Estas preocupaç3es estJo presentes na análise de Issao

como um fen8meno soclal composto de mito e ritual" onde,

apregoando ct eficácia. procura controlar o ambiente interno das

organlzaç3es e controlar a sociedade através da açJo social das

':::.(~.:.nd () I

controle alternativo à autoridade e de tutela da sociedade pelas

do do

de AdmimlstraçJo· C)IJ. , corno pretenciosamente

i d '!:: :,;1. 1 i ~.!::::1. d ()".

"'como preocupaçao

da efici&ncia no n{vel operacional. Dar a &nfase na anál ise e na

(07) f::;J.JGCl, o mito do sistema japon~s.



predominando a atençâo pa~a

para a determinaçâo do tempo m~djo para real Izar

determinada atividade.

mais especificamente na F~ança,

da empresa através da forma e dlsposiçâo dos 6fSâos componentes

da organizaçâo e das suas inter-relaç3es estruturais.

a preocupaçâo predominante era com a estrutura organizacional,

elementos e p~inc{p\os gerais da adminlstvaçâo e com

departamental1zaçâo etc.

sâo tamb(m dessa (poca os trabalhos de Max Webef que
d ()

do desenvolvimento ••I •..
tIl.,)

Na visâo de Webev(08)

Contudo nâo ( s6 atrav(s da organizaçâo do trabalho

ql.1.i:.~·

Na base da racional izaçâo do trabalho, d (~.:.

utillzaçâo de computadores, t(cnicas contábeis e financeiras

(;1E:m<:'. n ha
C: () '} (.~.1~:~(C)

Gov er n o
C~1.1. '}. t 1.1.1'"' ::':~."), 11

numa(0B) !.AJEBE~R, ''i<;'I.;< u

Rec on s t r u ída.
Parlamentarismo P



altamente avançadas, encontramos também a incorporaçâo de todas
h 1.J,1'ú:::l,n :::i,";;.

legislaçâo das ci&ncias Jurídicas. Todas estas ci&ncias se unem

às técnicas estritamente fabris para o ordenamento e controle dos

processos de trabalho.

m{stica e herdls. neg6cios e nada mais que

neg6cios é o que importa. Tanto Weber quanto Schumpeter (1883-

,.- (~.:.c:on ()!n i '::.;.t ::3. ::liJ. 'i:;· ti'" i e.«: o I ('?: IH

que desenvolveu a idéia dos ciclos econ3micos na economia

burocratizaçâo nas empresas tinha como finalidade ~ltima a

organizaçâo racional do trabalho, visando atingir as finalidades

lucrativas das empresas.

capitalismo é a seraraçâo aos trabalhadores dos meiOS de

vez separados dos meios de produçâo, O':::·

{".
::. 1

acreditamos nds em todas as suas atividades,

na teoria weberiana

part iculares de cada momento estudado e define tr&s tipos de

.-', .tIc:.....~



~epousa na c~ença da legal idade das ordens

isso também chamada de

decorre da cren~a na santidade das tradiçSes em

desde os tempos remotos,

por essa tradiçâo para exercer

palavra tomada por

emprést imo do cristian~smo qlJe significa graça, sinal divino, dom

divin(» C i'" e d o no

exempla~idade de uma pessoa ou ainda nas ordena~Ses por ela

é o resultado. da (.:.:, •• 1 •••UI..)

em contraste com estas fo~mas mais velhas (1:1 lJ.l'" ()C 1'- ::":\C i :;:1.'::!.

a burocracia moderna tem uma característica que

torna sua natu~eza .~ prova de fuga" muito mais explícita:

especializa~âo e treinamento racional"( ... ). ,
e

, "CIC:J~ni n r o •• 1 •••
U-::I, ci&ncia e da técnica, comanda e induz ao trabalho

d \ ':::·c i p'1. i n :::i.d () ;

força revela-se indestrut (vel. pois. toda a organizaçâo e. mesmo

institucionais dest inados a perpetuar as diferenças nas relaç3es

(09) WEBER. Max. Economia ~ •••



de dominaçJo/suJeiçJo. SchumpeteY(10) perceberia em

do empreendedor pelo burocrata const ituía

PFoblemát Ica maior da din~mica capitalista. (::: .J

contrário ao social ismo. c: on c 'J. u i em uma de suas obras pelo

desaparecimento do capitalismo e pelo t i' i IJ.ri f o d o

o processo capital ista racionaliza

assim fazendo, expulsa da nossa mente

conjuntamente com a crença metaf{sica,

i esta excessiva racionalidade capitalista que leva a

uma supervalorizaçJo da unidade monetária e a sua transformaçJo

em unidade contábil, qU(·"::· , para alguns economistas.

• inovando o capitalismo. Nesse sentido Reich(ll), ao analisar a

economia norte-americana.

nem Inst itucionais;

i in p o ';;:.t ()'::;.} ';.?:·:;!.ql.l..;·:,·m:;:l.·;;:.

aquisiç3es de outras empresas e legitimaçâo

:::'.nD·::;

o capital ismo de papel

~ o filho bastardo da administraçâo cient (fica".

i '::;.t () de)

como jJ tivemos oportunidade de sal ientar.

(10) I l.•
'. .J ,,1"! ti C:':I.!:i i t <3.1 i f"mo 1 n • n P:::Í.fj n

.~",\ ..~'
:. c;. .l n

(11) REICH, Robert. A Nova Fronteira Americana.



\:j iJ,(':~'
11 •••• 1n :::-l,()

apenas a mode~na planta mecanizada e o volume de 'output' que ela

produz. nio apenas a moderna tecnologia e organlzaçio econ8mica.

os aspectos e ~esultados da civil izaçio moderna ro ~'~~~:t() }

direta ou indiretamente. produtos do processo capitalista""

vis50 real {st ica ,-,(~~ n ~':\D

somente a al1enaç5o como a concebia Marx ou a repressio como
mas tambtm a sociedade

teorizada por Weber, uma sociedade sem m(stica,

A burocrat izaçio faz parte de todas asorganizaç3es
,

('::' V' :::',C i o n :::i, 'i, í d :::1, d '::.'

e f atrav~s dela que o pr09~esso tecno16gico torna-

suficientemente treinados. que n~ busca de seus obJet ivos nio

sendo estes atingidOS muitas vezes atrav~s

negociaç3es e manipulaç3es das mais diversas.

E de grande profundidade a percepç50 ~e Schumpeter no

qlJo(':~'
I .
~•• 1"011 ••• -!:E. à burocratizaçiü crescente das

burocratizaç5o essa que leva ao trabalho disciplinado,

decompostas at~ seus m{nimos elementos,

escrlt6río especializado e automatizado·, onde toda a atividade
••• o •• " ••••••

,\..tl::: 1.' ..1':::-

crescentes desenvolvimentos tecno16gicos.



Nem todos os te6ricos, na tentativa de explicar os

partem dos mesmos

no tratamento das

quest3es relatlvas ao processo de trabalho.
(12)

CjiJ.€ introduç50 de m~todos racionais ••~ o',

Ul:.:'

ger&ncia, de administraç5o, e principalmente ~ toda uma abordagem

que a busca do seu controle sobre o mesmo ,
(.?: cs

,
i::: a preocupaçJo de Braverman com o

crescimento das organizaç3es e com a central izaçâo do comando do

processo de trabalho pelos capital istas. Para isto, o capital se

ger&ncia que Braverman explica: I•..•••
t•• I.J

faz&-10 prat Icar o manige. Como um 0·0 0'0 ••• _ ';: _.

f, •• -::t ..~., -:::i, :lo 1...1

o nascimento para i IHP OI" sua vontade ao animal,

capital ista empenha-se atravis da ger&ncla ('?:IY!

c ou I:: I" o '1. <OI,!,' •
r. •••
C o conceito fundamental de

todos os sistemas gerenciais.

expl icitamente. por todos os te6ricos da ger&ncia".

(12) 13P i~ll.jE ~~t~:i(';'1 r~~,
.j::':i. i't (.~. i V' () ~I

~-~~:).~... i:' ~j u

:r::·:l.h~:\.(r
Trabalho e Capital Monopolista.



Pa~a ele a quest~o do controle ~ fundamental,

C (;1 iYio o'::;.

te6ricos do capitalismo a concebem, leva a um aumento de poder

ror parte do capital ista,

do trabalho subdivide a sociedade, a divis~o parcelada do

trabalho subdivide o homem, e a subdivlsâo da sociedade rode
i nd i v í duo ,

humanas, ~ um crime contra a pessoa e a humanidade".

8ravevman descreve como se p~ocessa a mudança ao

trabalho artesanal para o trabalho fabril e dai o surgimento ..1._
U .~I.

ger&ncla para exercer controles sobre os trabalhadores,

agrupados sobre o mesmo teto, ,....'
!::.1 e qu.{:::

()IJ.

antagonismo entve aqueles que executam o processo e os que se

beneficiam dele,

a sua força de trabalho e os qlJ.(·::"

força de trabalho a ''; <;1. nt ;::i.9 (':: in do

a quest~o do controle e da ger&ncia ~

do processo de trabalho, quer estes sejam favoráveis ou n~o ao

As variaç3es ou os diferentes enfoques parece-nos advir

dos diferentes comprometimentos que os mesmos tm com a din~mica
0.00.00_' :. 0.0 '"I·:::.1...• 1... J .::1" i.

s6cio-cultural diferentes. por sinal, embora n~o lhes



que pensa a problemática •• ~ o-o

1•• 1-::1.

caracter(sticos da vida moderna e Daniel um

n o {. i In d :::1.

ideo'J.ü,'ai <':\" n ~ ele que reporta-se ao problema do controle nas

urna delas - produto da rac~onal Idade da engenharia

I.U"!"! c on J un t o •. ! 0'°

UI:::

forçado a llJtar cada dia. e que condlciona os fatos diários de

sua expevi&ncia". De forma anal{t ica trata a fábrica como sendo o

onde o tempo e as at ividades

pol{ticas que prendem o traba'J.hador à hierarquia e ao tempo

d e

desenvolvimento capitalista que sempre buscou o controle de base

t~cnica na qual opera.
No que se refere ao controle da tecnologia, Fi :::/.1"ec: E:'-'n O~;;

<:pJ.'::;' s p :::1.1'- t i n d o d o

q 1.1. (.~. ':::. t i o n =:':1, In(::'ri t o :

( 13) BCLJ.., l):::l.n i e 1" I] F i m d <3. I d (E.' o 109 i a • El!" :::1."":. í 1 i :,:1.••

( 14) ~""j(!lf:{ (:'i~...I i"~ J !:::;t ('~'lJ l') r::.:·t·~ n

T ~':·f.f' e ..F ~:I. ':::. ~ I~1"1 :

() Ir i ~:J('::'fi ,:.~. F' u. ri I:;: ;'::'; ('::' ·!i~. d () P ~:í.V' C 1:::" '.1. ::':5, ine n t o d (·z·

Revista de Admlnistraçio de Empresas.



fáb~ icas para sua maio~

Pa~ece-nos que, embora a maioria dos auto~es estejam de

geF$ncia ser decorrente da dinâmica de classe e da const Itulçâo

do trabalho colet ivo,

tratamento de temas como a hierarquia, a divis~o do trabalho,

maior parece situar-se na quest~o de que,

B (.:~.'1 1 .~

desenvolvimento tecnológico,

da vontade paI !tica do capitalista no intuito de obter maior

domfnio e controle dos trabalhadores.
Possivelmente preocupado com essa problemát ica ou, mais

publica um livro onde aborda o

est 110 japon$s. A teoria Z. proposta por ele, surge no âmbito da

teoria administrativa contemrorJnea.

devido à simpl icldade te6rico/concertual presente no texto e

S~o multas os autores na atualidade que procuram

OUCHI. Willan G. Teoria Z: Como
o desafio Japongs. 810 Paulo.

as Empresas Podem Enfrentar
\::'1';' i'i 'd () l:::d 1\ !:llr r.

:::::t



qU. :':',-;. i d ::",d ('c' ':o;, ..i ••.l..Il.J

administ~at Ivo japonfs ou do qUE Já é SEnso comum do

J como dirigir e organizar as pEssoas no trabalho",

e part Icipa~~o do sistema

qUE em uma de suas partes é o C.C.Q. - Circulo de Controle dE

QiJ. :,:1.1 ( d :':',d ('!: .... , que Fre~ssenet E Hirata(16) explicam como sendo 'um

in(ciodos anos 60: o.C 0.0

1. .1 1:::

pequenos grupos' - formados em média por 5 a 10 assalariados.

formas de denominaç3es: c(rculos de controle

( ..J i ~:. h 'l.
• •• J__ •
'::: l.o t.. ~ mas a sua natureza primeira e comu.m

hierarqu.ia formais. propor idéias e sugest3es.

problemas para se~em resolvidos, d (::: s u :"',~:;

Fazendo uma análise da implantaçio e desenvolvimen~os

os auto~es constatam que:

dc)':::. "-'"1'''~'''l,J.::1. :'W .::1,

( 16) H .. .••. ,. r ., e C n o J. () ~:.:j i c: ::':i. ':::. (.,::'

Participaç~o dos Trabalhadores: ecos no Jap~o. in:
Revista de AdministFa~io de Empresas. 25 (3): 5-21.. Rio

3;;~



custos e do avanço das t~cnicas, •• 1 ••• 0.0 I···· .••••• r'l•.••
U tJ'::~ to•• n r..•. n \.;~ n '::;

cooperaç~o e harmonia entre os empregados;

•• 1 •••
UI..}

(.~. ,I ao abo~dar o "mod&10 de Hatavani

d 1 t: este mod&10 v& como ess&ncia ..I ...
I.,f!")

administrativo Japon&s o foco nos recursos humanos,

opçâo pela melhor util izaçâo dos recurs~s humanos da empresa como

impl[cita de como uma organizaç~o deve ser

de tr&s estratég~as inter-relacionadas:

i n t (.::'/'"l'i o" , uma filosofia da empresa"

soclallzaç~o dentro dos valores da empresa.
.1. •• ,
U 1•.-'

i n d i v id u o práticas e valores da empresa parecem
.•.. (

n a.o mas tamb?m em todas as

do mU.ncio.
o.f ._'I..'I-,::t,

•• 1 ••••••
l..~.::1, ':::.

refere \ socializaçâo dos individuas nas empresas, 0'0 '! 0.0 •••

'::: 1.1:,:":::.

( "1 ~7) :::~1...1 (-J f] í () mito do •n.



o Wrlgth Mil1s(18), referindo-se ao equilíbrio social

das pessoas consiste em sua

esperados pelos outros.
entendo todas as formas de manter as pessoas em linha e pelas

quais elas se mant&m em 1 inha. Por 1 jnha, entendo, naturalmente.

social nas arganizaç3es e. a problemát ica da

ri ::':i.t I.I.!·-':::·:'::'::~.

" •• J. I:P '::;i c () 1. I) ;:':'i ! c: ::':\ J do

Na tentat iya de sermos fjciis ao autor.

ocorre atraycis de pai {ticas de altos salários,

A Imagina~~o Socio16gica.

(19) PAG0S, Max. L"emprise de L~organisation. P V" 1:;":::.':::.,::::':::,
1979. págs. 17-42.



possibil Idades de grandes ampl itudes na carreira,

cor e origens sociais em troca

de um trabalho excessivo e dos obJet ivos de lucro e/ou de

expansâo da organiza~âo social existente. A organizaçâo concede

classificadas como concess3es da

direçJo ao pessoal para tentar buscar uma diferenclaçâo das

a mediaçâo ocorre entre a 1 iherdade

por meio de regras e de princ{pios que o Indlv{duo internaliza e

llherdade sobre como fazer. C~()nt ud () ,f as finalidades de seu

liberdade de açâo acontece num nível de autonomia controlada.

para os quais, osprinc{pios disciplinares sJo mais

V' (fj i dD'::; n

Os poderes do diretor de filial

exemplo, geralmente ~'Jn ao vJo al~m da autorizaçâo

fixaçâo dos objetivos e metas; as es t r 8t É9 ; "" d., Y8IHJ« s " ",)~,<s
-f' ~ '1 ~ ::':t,"1. n tl·F (j 'o" In::':i. 1 j :.:.:: ::':l. I;;: ~( o e ::';1.

determinadas pelas regras editadas pela direçâo

""c I:'.. ::1 •. ..1



a mediaçio se dá entre os

() c on j IJ.n t ()

nio se dá pelas ordens e sim pelas regras. o empregado obedece

muito mais a uma 16gica, do que a um chefe.

perm~te varlaçSes para

f n d i \I i d !J.:::'. i .,:,., desde que o sistema de id~ias e de

i nd i v i du.';!. i ~:; o

nível psico16gico, o elenco de vantagens e

1 :::i.do.,

provocada pelos controles, pelo caráter limitado das exigências,

,
notadamente os de tipo agressivo, os de mandar e ser

dominar os colegas. o s c C) ,'i C () '.'0 1'" ('~':'I'lt (~~.~:.f:::' t c I~

1'- ••••.••
'f -::1. .•::.

com que o indlv(duo internallze as suJeiçSes que ela oferece, que

de manutençâo das estruturas da organ~zaçâo.

mediaçâo a part ir dos n{vels de controle que elas compreendem. A



fo~ça de trabalhoi a polft ica, sobre as finalidades da rroduçJo e

- _I -J l'. •;:~. I ü ('2"0.09 I c a , ao controle sobre as idiias e os

e a psico16gica, ao controle sobre as estruturas da

personalidade e as relaç3es pessoais.
i dé i <:!.':;

da complexidade das rela~3es do indiv{duo com outros Individuos,

das relaç3es do individuo com a técnica; ou mais precisamente com

das relaç3es dos indivíduos nos diferentes

contextos sociais. c:o n t ud () J parece-nos importante determo·-nos



II - TEORIA DAS ORGANIZACeES E A.R.H.

te~mos ap~esentado algumas

problemática das relaç3es de trabalho. considerando diferentes

no desenvolvimento da . r. ,
c r en c i a ..•...1..1.::1.

r:rn ao
que aliro de estar

bastante presente nos dias de hoje, i bastante anal ~sada ou

as obras de administraçâo e de out~as de)

conhecimento que se preocupam com a organizaç~o do trabalho

demais setores da economia e da sociedade como um todo.

desenvolvimento da

part ir de Ta~lor e Fa~ol n~o teve grande impacto se comparado com

.constante de uma melhor maneira de organizar

Contrapondo-se a toda essa corrente de pensamento do

i", (c i o d o ,:::.(·?,c ul Cl } que considera o homem como um ser estritamente

econ8m~co e que atravis de incent ivos monetários poderia produzir

m:::l,is ,

coordenadas pelo psic61ogo Elton Ma~o.

na Western Eletric (Hawthorne.

econ8mica pelo trabalho real izado, !n::~.':!;,
.J 0'_

i..~ .::1.

integraç~o social existente no local qiJ.i:?' Ci



no

Percebe-se entio. a part ir dessas pesquisas, a importância dos

informais na organizaçJo,

relaçio ao conte~do dos cargos e de uma maior &nfase para os

bem como a necessidade de ~~

formada a escola de Relaç3es Humanas

part ir dela qile todos os aspectos psicologlzantes do •hOln(:::m

sJo destacados e evidenciados para contrapor ao n h () m (·7:nl

econBmico' da Administraçio Cientrfica.

privilegiam o enfoque no indiv{duo e na empresa como um mundo
i 1'1 d t \i {d lJ,()'::;

riP f"O ev f!.~.n (~:(:l. C) o.a 0.0 •••

1•• 1 t.J ":::- confl itos existentes

partes antagBnicas (do cap~tal e do trabalho),

considerar a dinâmica que os estrutura.

n ov I d:,:I.cie~:;em áreas do conhecimento como a Psicologia,

::~. Esses novos conhecimentos

absorvidos pela teoria administrativa. que se caracteriza pela

de pesquisas na área do comportamento, no desenvolvimento das



.....
'::~:::i,()

forçam a an~lise dos conflitos SOCiaiS

Oos estudos real izados, tendo-se em conta as an~llses

da burocracia de Max Weber,

de pensamento dent~o do estudo das organlzaç3es denominada de

(ap6s os estudos dos comportamentalistas

behavioristas dos anos 50. passou-se do estudo das teorias da

actministraçâo para o estudo da teoria das organizaç3es).

preocupam-se com m~todos anal fticos e comparativos para estudar

os elementos ou fen8menos com relaçâo à totalidade.

nos Estados Unidos.
atrav~s de um grupo de pesquisadores pertencentes ao

Eric Trist como seus maiores expoentes,

caracterizam-se pela apl icaçâo na anàl ise organizacional de
()':::, i.J,l t i mos ,I i:) (,:-:-1. o

estabelecimento de proposiçSes a part ir da constataçâo das reais

linha de pensamento e an~lise •• 1 •••
U·:f.

foi desenvolvida a partir da teoria geral dos sistemas
A teoria slst&mica vai

abordar as organizaç3es como sistemas
1:::-

:-~n ao

As organizaç3es passam



maior, um sistema dentro de outro sistema.

se regulado pela comparaç~o de sistemas vivos,

coln o grande desenvolvimento da automaç~o processa-se

inform~tica na anJl ise e estudos na área organizacional.

formas de interrretaç10 e teorizaç1o da

sâo apresentadas pela maioria

considerando os contextos

restringindo-se às

organizacionais bastante restritos e espec{ficos.

a efic iincia das

m~todos de administraçâo que aperfeiçoem as
,

(:;:1

••• 0.0 ,_

~:~I.JU ~ arar&ncia de uma pseudo-particlpaçâo d o s

trabalhadores ou uma pseudo-integraçJo entre estes e ":::-(,::;J. ~:;.

fOI'·m:::i.,

organizacionais relativos as relaç3es de trabalho como de

aSSim pass(veis de tratamento ~'.;'(.~.c o V' V' f::" t~~ :::i. o I~

Em melO a todo esse "desenvolvimento' e a complexidade

formas ou processos de social izaç~o na empresa privada,



verifica entre diferentes agentes sociais, que ocupam lugares

P l" od 1.1. ç: ~\ () ,

de trabalho capaz de transformar as diferentes matirias-prlmas

.existentes em objetos socialmente Jteis, que entram no processo

e de outro lado os empregadores que det&m os

meios de produçâo, ou em nome deles exercem suas at ivldades.

Pelo exposto acIma,

de Karl Marx(20) de que, para sobreviver, qualquer sociedade (ou

organizaçSes que se encarregam dessas tarefas.

Estas colocaç3es deixam de ser t~o simples quando .....
"::.::':i."()

verificadasm na prát Ica, através do desenvolvimento das relaçSes
as inJmeras e diversas

ocupadas por ambos os agentes. Independentemente da complexidade

trabalho sâo determinadas pelas características das relaç3es

sociais, econ3micas e paI (ticas da sociedade abrangente.

~-v ; 1

cu ti

p ;,:),~~{~:;~ 67 ;;.~....'7~:~r.

fOi" m::"

f"i f;R X ; ~<~:).(,'0 '1. ti

d (.~. ..J ::':1, ne i I:' o n

! o
l..o i e••/ II

",
.L I~



expressam característ icas da

sociedade mais ampla.

o espaço social e político em que se realizam tais

procurando observar como se organiza o processo de

a elaboraçâo de paI {t icas administ./organ~zacionais e

pr~ncipalmente ct~ t~cnicas e práticas dos agentes SOCIaiS em

grande a importância

e, atendem aos objetivos de manutençio e rerroduçio da força de

Preocupados com a administraçio de recursos humanos e

qU(':;'

constatar algumas mlldanças ocorridas nos ~ltimos anos como o

.:::·'.IJ.!'I"Iento (j :;:1. c:Oi""! c:cr i" @:nci;.:, ( • n e ;. , aumento da complexidade e tamanho

organizaç3es( ••• ), c V' fl:':;C i \n(~':'nt (j

governamentalC ••• ) troca de valores da força de trabalhoC .•• )·

(.:;.n ti" e 01.1. t 1'- o';::· J

dom{nio ..i ...
til:::

..1 .•.
~..l i:::

·influ&ncia dos empregados, fluxo de recursos

c omo U!'!I

sistema de primios. e sistema de trabalho·,

Managing Human Assets. New York. The



"leis e valo~es

fo~ça de trabalho.

de neg6cios e filosofias administrativas',

".c (~:.~::.....

CilStoS efet ivos· como partes das anil ises que os administradores

devem fazer para escolher as pol{t icas de Recursos Humanos.

qIJ.t':::
'., .as consequenclas d ::~.':::.

A.R.H. sob tr&s diferentes maneiras: "efetividade organizacional,

bem estar dos emp~egados e bem estar social"

nos suf~cientemente claro e bem demdnstra d complexidade do

assunto de A.R.H. devido ~ grande soma de variáveis e interesses

IGRUPOS DEINTERESSES-j~.- .:

! - Fluxo de R.H. I - COMProMisso - Efet. OrganizoI -~~st. ~r'el"ii9 ----111 - çongT'uencia. ----- - Bet-1 Estar' SocialI - S1St. lT-abal ho I i,-custos Efetl'.'os. I I
FATORES SI'fIJACIONAIS ----~ I I ! -l-

I I.i_ i- Car-c:.For-ca de irabl ~ _ 6m==_==;=====zJ
i _g~tr'at~. _Neq.. i A
I n rosot la Áct'un. i I

'I' = ~l~ái!f.g~' r·~---------------l----------------------------------- J
• - Iecne • Tar-e!' a- Leis Ual. Soe. I

- Acionistas'
- ÍlÓJ"li ni str adores "

Grup. EMPr'egd.dos
- Go'.'er·no
- Sindicatos'
- COfvlun idade

i
I
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Esses autores abrangem com bastante cla~eza todos os

('::' J

complexidade e ab~angênc~a dos mesmos,
m <,I.. ;:. .:;,. i li"! i.i. m::~.

preocupaç~o de toda a administraç~o.

Com essas rreocupaç3es Flávio Toledo(22) constata (.n.)

o que se pode notar, no campo do comportamento

organizacional no trabalho, assim como no campo do comportamento

de outros grupos,

n en h i.l.In:::I. , i nd i1·./tdl.i.ü':::. e

o ::3.IJ. t or:

visual Izar iJma tendência a uma maio~ particlpaç~o e autonomia,

tendência essa que ele caracteriza como um movimento llberJrio·

o pensamento 1 ibertJrio vai mais longe.

nessa mesma direçJo, quando defende que a organizaçJo do trabalho

nJo deve se~ apenas um ve{cill0 de satisfaçâo das necessidades

como também da necessidade do homem como ser social,

tende a conquistar e real izá~ plenamente a sua ljbe~dade at~a~~s
',) (.?. J o ::~.:,;:..:::.i In , ri g: c:~ :;:1, Fi ('::'rt ::~.':::.

que possam exist ir e existem), '4I..•., ... I., •••.rI.. -::.(11'-.1:: ...

p~jncipalmente, como um "habitat" pa~a que a pessoa e os grupos

(;;'~;:l.) TDL.E::DCl, o que sio Recu~sos Humanos.
Brasiliense. 1982. págs.40-42.



A busca de uma maior auto-realizaçâo no trabalho

parece-nas ser a temática central de todos que estia envolvidos

processos de trabalho e em diferentes o

a co-gestJo alemJ, a

~ugoslava e todo um movimento para a melhoria da

que trabalhadores C)iJ.

para a sat Isfaçâo e auto-realizaçâo de todos os i ne! i li (ducl':;;•• I .••
U ~:i.

A &nfase na auto-real izaçJo e na melhoria da q1lal idade

de vida no trabalho esta presente em todos os "I ivros texto' de

administraçJo e principalmente nos da área de recursos humanos.

algumas técnicas e consideraç3es abordadas nos mesmos e que tem

llma 1 igaçJo milito grande com nossa olJJeto de estudo.

Planejamento, Organizaçio e Controle em A.R.H.

e normas orientadoras

ater-se fundamentalmente à ger&ncla das relaç3es
[) (.?: IVI (.?: ..... ~::.e ter claro que a força de

trabalho contratada é sllbmetida a tr&s grandes press3es: a)

(dos colegas e relaç3es informais), e c) pressJo



( d o s

~esponsabil ~dade no desempenho de at ividades: a) objet ivas. como

salários. segurança etc. I b) subJet ivas, como mot ivaçSo,

desempenho, amblentaçâo etc •• e c) ajnda mistas, coma treinamento.

suprimento. benef{cios etc.

A orientaçSo geral da A.R.H. deve part ir de prop6sitos

das filosofias administrativas e buscar no

tra~adas ou delimitadas as pol{ticas,

que devem ser at ingidas. As metas nada

observando-se a uniformidade,

A preocupaçSo maior deve ser com as pol {ticas de gestSo

que o~ientarâo toda a at ividade e as pol {ticas de procedimentos,

que fegularâo estas at ividades,
mesmas, depois de devidamente aprovadas. atravis de manuais, como

tamb~m sua revlsâo sistemát ica e o seu controle.
A tixaçâo de objet ivos e as metas a atingir,

empresa serve, dos funcionárias e acionistas ou proprietários. Em

segundo plano ou mesmo de forma interat iva com o primeiro

i"ac i o n a 1 do trabalho na funçâo social da empresa,
interesses e a acomodaçâo de diverg&ncias entre

empregados e empregadores.



.~\

I. ,I a funçJo p~og~amática •• 1 •••
l"il:::

assessoramento na formulaçâo e implementaçâo de pol (ticas, na

podendo ser centralizada ou descentral izada e 3)

a funçJo consult iva, atribu(da aos e~ementos de staff, que sJo as

diret ivas básicas de programaçâo,

podendo ser de caráte~ ope~acional

(estat'sticas sobre eventos) CiU. a ind a

Quanto à estrutura, a bibliografia existente,

segundos, a mesma se dá horizontalmente.

na emp~esa, a observaçJo das variáveis influentes,

tanto as internas, como a natureza do trabalho,

quanto as externas,

I" (:::9 i on <:1.1 ,

•••• t, ••• 0

':::t .. '..o 11 Ol.l.::~.nd o d ::~.

claro os objetivos, o funcionograma - que ~ a descriçâo _, 0'0

f.J I:::

funç3es com o seu devido posicionamento hierárquico

responsabil idades, !"((:Hi ;.U~.i '0:;

Um bom sistema de informaçSes sobre acidentes,

produçSo, orçamentos etc. tamb~m fazem-se indispensáveis.



:::1.u t O i'· i (1<:1.ck: , possuir responsabilidades e prestar contas,

livros encontramos a

••1 •.•
I..l<:\ forma, deve ter como

atribuiç3es espec{ficas a atraçJo, fixaeJo e motivaçJo da mJo-de-

Quanto à previsSo e controle da mSo-de-obra encontramos

alguns prognost icadores da demanda como:

a) Fluxo da mio-de-obra, que baseia-se na rotat ividade interna e
: 0.0 .\ ••••

I ':!~.I.. 1,J

,
(::.' ,I a rotatividade oferece elementos para ..~....':.-t.:::.

necessidades de reposiçSo de mSo-de-obra.

entre quant ~dade de mSo-de-obra estabelecida por atividade e a

resposta produt iva dessa atividade.

c) Modelo integrado, que ~ a previsSo das necessidades de baixo

d) Modelo mutivel
planos de carreira e

disponibil idade de mSo-de-obra no mercado.

e> Procura estimada do produto, que baseia-se na sazonal idade da

enormemente as necessidades de mJo-de-obra.

f) ProJeçio operacional, que nada mais ~ que a previsSo de mâ-de-

obra correlacionada à proJeçJo de cada fator estrat~gico



d (''!:

considerada para a elaboraçâo do orçamento de mâo-de-obra que

força de trabalho, as vaFiáve~s externas, tais corno a leglslaçJo

a conjuntura econ3rnica, as press3es sindicais etc.,

corno tamb~m a retribulçJo econ8mlca aos trabalhadores,

os salários e beneficios (folha de pagamento).

No que se refere à normatlzaçâo do controle re

recomendado em alguns livros que se elabore u m In:::1. n u a 1 de:·:'

orçamento determinando as metas espec{ficas,

responsabilidades e autoridade de forma clara,

planos de programaçâo e classlficaçJode contas,

dos meios, os per(odos orçamentários e procedimentos de controle.

manual onde conste seus direitos, deveres, padr3es de desempenho.

os m~todos de controle e a orientaçâo legal.

Anilise e Avaliaçio de Cargos.

Praticamente toda a bibliografia sobre A.R.H.

iniciam diferenciando cargo de funçâo, e tarefas

enfat izando as responsabilidades requeridas como

tamb?m apresentando as vantagens e desvantagens da administràçâo

util idade para o suprimento de mâo-de-obra, o treinamento e

a avaliaçâo de desempenho,



pa~a uma maior higiene e segurança do

como tambim servir para o sistema de

Basicamente a anJl ise de cargo comp3e-se de tr0s

o

planejamento deve-se ter claro 05 cargos a anal isar i:'''-.0 ~

deve-se escolher a

metodologia a ser usada. A descriçâo do cargo deve ser clara,

consisa e consistente,

modelos normalmente caracterizados por amostragens,

A maioria dos autores recomenda buscar ou coletar um

cf (.?: C ::'~.ft' !:;J C) '::. u til i :.:~:::":1.n d () ....';::.(.:: d (,?: ::'~.ri ::3.1 ; ':::.t :::i. ':; i ri t e i'" ri () ':::. (.::./ o U. (.:.:,::{ t e j'- n()';;. ou I.i. n'4

comit& rerresentat [VOa

::,'"n;::í.'l. i ",e o lj, m(,,:''l h cqr , n o

atravis de perguntas tais como:

Fi or qu.(·?:'? J o que exige? etc. A etapa seguinte é a triagem

dos dados, e nesta deve-se destacar elementos individualizadores,
(':,' ::~.':::.

predominantes e as responsabilidades de

fu,n c i (:in ::':\,j 'o::. (sobre terceiros, sigilo com p~bl ico externo) e os

valores envolvidos.
Para o desempenho e principalmente para a descriçâo do

sio mais voltadas para as especificidades e cuidados com o uso da



A desc~içâo f composta de duas c ()n ti:":' t1 cj o (.:.:,

No desempenho do cargo deve constar de forma cIa~a

especificaçâo dos requisitos organizacionais,

soc~a~s e tecno16gicos. Quanto ao deI ineamento pode ser

agrlJPando-se as func3es pelo mesmo nivelou pela mesma natureza

observando as diferentes possibilidades de ~acionalizaçJo do

As especificidades da 1 inguagem, as quais nos referimos

sJo a ut 11 izaçJo do inf~nit ivo impessoal

presente para a descriçâo do cargo, o emprego do verbo no inicio

Deve constar ainda da descriçâo do cargo os padr3es de

desempenho e as formas de controle; podendo serem padr3es

estabelecidos por amostragens do trabalho, dados hist6ricos,

mensuraç3es etc. e o controle

realizado atrav~s de medidas quantitativas
(Ji.I. (.:: ':; ,p () J'- ;~~ () ':; J

responsabilidades).

No tocante a aval iaçâo de cargos,

o escalonamento simples, o escalonamento salarial

os pares associados, a comparaçâo de fatores,

atribuiçJo de pontos por fatores ponderados.
Os fatores de aval iaçâo prov~m de diversas fontes tais

como:
como a autoridade,



e a importância Felat Iva do posto de trabalhoi

modalidades dos esforGos requeridos no n{vel f(slco e Intelectual

a dimensâo técnico-cient {fica do ()iJ Cf

aperfeiçoamento. a escolaridade e a formaçJo necessária para bem

A cate90rizaçâo dos fatores considera os aspectos

relacionando fatores e atributos. A aptidâo mental

aperfeiçoamento; e a apt idJo prát ica diz respeito \ experl&ncia e

lntr(nsecos como os requisitos da
.....

':::. ::':i.o o'::~ ·F { ':!:. i r::: ()'::; J In(.:,.fi t ;;~.is e

de trabalho dizem respeito

PC)v'

..
~!.'S;

-F 1J.!"l C i ona i·:::. , fl.i.nc l on :;;\.1

nJo equivalentes e uniformes.

sele~Jo dos fatores, os mesmos devem ser quantificados usando-se

regressJo rnJltirla, coeficiente de correlaçâo e PFograma,âo



Ap6s a seleçâo dos fatores,

classlflcaç50 dos cargos, ( c om n

•• 1 •••
1..1':::

, ,,::!.(.::,.,- I (.~.

classes de cargos), grupo ocupacional (n s0rie de classes),

(n grupos ocupacionais) e organlzaçJo

fim pode-se classificar os cargos pela

ôl"!.,:· t é·cn i co J

executivo), por fatores significativos (escolaridade, hierarquia,

localizaçJo geográfica etc.), ou ainda por pontos

intervalos de classe).

de profundidade maior ,
ou nH~~nO!" e ,

os diversds autores apresentam as

do p '1 i,~·I.no ••10.0
8• .1J:::

fu,nc i on ::':1, 'J. "

Suprimento de R.H.

Os principais obJet ivos identificados pela maioria dos

autores no que concerne ao suprimento de R.H. nas organizaç3es

dizem respeito ~ ident ificaç50 das necessidades na localizaçJo

As necessidades de R.H. devem ser dimensionadas

()

que podem ocorrer por

transferências etc.
Característ icas do mercado de trabalho devem ser

i::' A-,.J ...~.



observadas como tamb~m as pol{t icas de R.H. da empresa que pode

funcionirlos ou buscar fontes indiretas como as ag&ncias de R.H.

'.~.~.

m i,::· t ::";.) (.:.:, a métodos de seleçâo

encontramos comentários sobre os preconceitos existentes no

suprimento de R.H .•
i d o '::.()':~..~

algumas minorias que raramente aparecem nos 1 ivros corno sendo

minorias discriminadas no processo de suprimentos de mâo-de-obra

I~I~'Cr ut aml~'nto: No que se refere ao V' e c t·.. !.1.t ;;:-i. ri'!(:~'1'\t ())

descriçJo dos diferentes procedimentos para a efet ivaçâo do

No tocante ao planejamento

quant jficaçio das necessidades, a qual idade desejada, prazos para

::':jl"::"~.nde .F" o ri t (';.''::..

as internas e as externas. Nas fontes internas, os pr6prios



<: c: ou h ('::'C i IYI(·?:n t o 1 (·z··S t: {irlu],o ,I

~iscos (favoritismos, ~ivaljdades) do ~ec~utamento ser ~eal izado

::~.

possib~lidade da emp~esa ~€crutar por indicaç3es de clientes.

. "'Ise~ as aSSOCiaçoes dE·:'

inst ituiç3es formadoras de R.H. (escolas em geral e at( 1 {deres

comunitários s50 citados).

S50 apresentados tamb(m os verculos de comunicaç~o

para levar o chamamento ao Indiv{duo. '::~,e ri d o ('::'1 (:::':::.:

Jornais. peri~dicos, cartazes. malas diretas, outdoors, volantes.

rádios, televis3es, alto-falantes. video-teipes etc.

~ grande o n0mero de autores que se at(m a descriçâo

m i ri i.l.C i osa ..~...
I..} f::: como devem ser veiculados os diferentes d (.::..

an0ncios para os diferentes canais de rec~utamento.

especificar detalhadamente essas

mas somente obse~va~ que devem possuir ca~acte~{sticas

despertem o interesse do p0bl ico alvo.

Processo de Seleç~o: o objet Ivo ap~esentado pela
•• 1" ••.•UJ...l':::· ao abordar o processo de seleç10 ,

!~.:. .1 .. ,
i..i-::t.

(~'~:;c o '1 h :::1, ( ," ('!:C 1" iJ, I:: ::,'•.',,; ) •••••• )_ ••• "0{:i.p 1_ i,.J'::;

da capacidade e prognose da

considerando aspectos cognit ivos, psicomol::ores e afet iVDS. COlHO



o enfoque no t~abalho,

inaptos e baseia-se exclusivamente na seleç~o profissional; e o

buscando ou baseando-se numa 1 inha de orlentaçâo profissional.

existentes para a seleçâo da mâo-de-obra, f':q iJ. (.:.; ~:!.~:·t.o

•• f •••
1..11:::

()U. qU.::!i.nd o análise do formulário

'Curriculum Vitae" pois nele, s~o observados os dados pessoais

(, j'l o me J documentais (civis. militares), educacionais

(nível de instruçio). profissionais (antecedentes, atuais,

di::: /:)':':;'!i'; como ,.
(.::.-

n 01" 11'1:::1. '). !n(~:'n tE feita uma Entrevista de triagem preliminar para

confirmar os dados, obter informaçSes genéricas e f :::j. ~:.:: (.:.:-v' iJ. 1'n::'~.

avallaçia inicial.
Na anJllse dos antecedentes escolarES é observado o

hist6rico escolar. d ip 1oma ; a opiniâa de professores etc.; n os

profissionais é comum a observaçio da duraçâo da experiência do

Na avallaçâo dos conhecimentos e capacidades. os

arlicaçâo de provas, podendo estas ser orais ou escritas, com

quest3es de aval iaçâo subjet iva 011 objet iva de diferentes tipos

(m~ltipla escolha. quadros comparat ivos,



prát icas incomuns no nosso meio, mas usadas em outros países com

anal isador de tensgo emocional. mapa senJt ico e v(deo-teipe.

psicotécnica ou do caráter e personalidade é bastante abordada

por todos os autoreSi

de novos testes a cada momento, nenhum deles pretende esgotar o

AIJm do pré-teste ou testes de análise.

comum o uso de entrevistas,

como tendo a final idade de buscar informaçSes complementares e

diferentes tipos:
e diferentes formas de organizaçâo: i ri d i 'v' i d 1J.::~.l•

de mesa (equipe de entrevistadores).

que possua autoconcentraçâo, bom conhecimento •• ~ 0'0 _,.u U::;·

percepçâo, racionalidade etc.
toda uma orientaçgo para a execuçâo

de preparaçâo que nada mais é que

condiç3es de trabalho, perspect ivas de carreira,

~ definicaçâo dos objetivos; ~ escolha do tipo
••r •••

1• .1 i:.~·
•• r •••
U·::I.

entrevista propriamente dita. o entrevistador deve se apresentar,



explanar os prop6sitos e sol icitar cOlaboraçâo.

seu curso dar o máximo de atençJo poss{vel, mostrar interesse e

tolerar pausas. Deve fazer perguntas encoraJadoras e explanadoras

dos objetivos do trabalho e memorizar respostas e reaç3es.

Ao encerramento da entrevista, o entrevistador deve

do prosseguimento da seleçJo.

(7.'mp:';.,I:: i c,,'.,mfE'ní:e

oficializar a avaliaçJo.

Na maiOr\a dos 1 ivros ou manuais encontra-se ainda

solicitados ao candidato, tendo em vista obJet ivos tais como:

de ocorr&ncias de 11'/.::::1.h 01"

1"1<:', Just iça trabalhista por

j) e (item ou subitem)

uma anál ise e aval iaçâo do processo de seleçâo durante a sua

ou, ·F ::1:.:~:(.~.ri d ()

itens a que o candidato tenha sido submetido.

recomendam a verificaçJo dos dados constantes do u r....~.. I" o" : J'" J') '1 I f ••,,_,.1,1I ! ..,.I, !",dll

~:;(.:.:, jnC:Dmp'J.etG~::"

despistadores ou vagos;

instituiçâo escolar. a duraçâo normal do curso,

leituras preferidas (interesse profissional);

observando omissâo de detalhes, ne9 'i i 9i~:'nci ,:I.~:;i

dados profissionais, at ividades paralelas, coer&ncia entre cursos



hiato entre empregos,

relativos ao status social.

As r~fer&ncias pessoais devem ser observadas quanto ao

A apresenta~Jo geral do candidato também deve ser

autodeprecia~Jo,

depreciaçJo da objetividade do empregador, detalhes exagerados,

estét ica, tentat Ivas de Impressionar, uso de termos vulgares etc.

também examinar resultados das provas

~s notas mínimas e médias, considerar os resultados .. i 0.0 0.0

U\.I;:>

testes psicotécnlcos. além de observar atentamente no desenrolar

da r-r
In:::!.D , ou.

a argumentaç~o} se original, ldgica, ou inconsistente; o

se desleixado ou sdbrioi se desenvolve ou

para dentro· ou timbre marcante; os gestos, comedidos ou

o ':::.e Fi e '1.() ,,:~.inp ~re ~.1() C) IJ. Fi e '1 o d e';:..::'~.·F i (j

Este ? o processo de seleçJo que encontramos descrito

nos diferentes 1 ivros que tratam de A.R.H.

ao processo de integraçJo,

autores comentam que hJ casos em que a seleç~o.

desenvolv~da pelo futuro chefe do candidato, chegando a exist irem



Processo de Inte9raçio: A grande maioF~a dos livros .";.'

n ao

atendo-se mais aos aspectos técnicos do processo. As rrovid&ncias

••t •••
U J.J c on IV' i t e d os. sol icitando-lhes

como
(~j() ':::. '::;·fJ. ::3.. :~.

providenciando a

do contrato de trabalho e demais doe: umen l: o'::;

associat ~vos, sindicais etc.

o passo seguinte { o da aC1llturaçâo organizacional que

visa busca~ uma maior sinergia humana. O novo funcionário deve

informa~Ses sobre os principlos básicos da

os procedimentos no ambiente, as normas e regulamentos, os canais

de comunlca~âo interna. as formas de pagamento, esclarecimentos ~

respeito de atrasos,

apresentados para tal finalidade

manuais ou folhetos de acolhimento,



Desenvolvimento e Avalia~io.

,
e-~~: abordagem apresentada pela maioria dos

estudos da A.R.H. parece causar grandes controv?rsias e chamar a

aten~Jo de vários autores, pois já i considerável o numero de

tratam especificamente deste

assuntos preocupa-se mais com o desenvolvimento organizacional

c ()iYlC) U.Ji"i t c)d o J

ministradas nas escolas

organizaçJo ou teorIa das organizaç3es.

Os autores mais espec(flcos sobre A.R.H .• no qu.o:::: ~:;f!:~

refere ao treinamento e à avalia~Jo,

conceitos relat~vos à educaçâo, f!::'n~:;i no.

para depois apresentar

treinamento proprjamente dito.
No que diz respeito ~~ pol{t icas de treinamento, a

maioria dos 1 ivros djzem se fazer necessário a ident ificaçJo dos

obJet ivos organizacionais de curto, m?dio e longo prazos,

considerando-se o que?,

treinar pessoas para atender

()

organizacional. o desempenho dos R.N.s. o estilo organizacional e

imrlantaçâo de programas

J.' '"1
'.:~c;



Toda a a~âo dos agentes nesta á~ea de atuaçâo deve

part ir de um diagn6st Ico das necessidades.

considerando-se as espec~ficaç3es do cargo, mais os yequisltos de

o levantamento das necessidades ~ executado de fo~ma

atrav~s de auto-avaliaçâo.
observaç3es • in loco", opinl3es de peritos, reuni3es de grupo, ou

ainda por sol.lcitaçJo de superiores. De forma analítica.

necessidades dá-se cf :::1.

comparativa do conte~do do cargo,

frente à ideal desejada. de quest 1onários dest inados a superiores
.J 0'0

J••~ .::1,
I, ..

::':i.i'f ::':i. J. l ,:::.(,?: ::3.C i d e n t: (.~.'::..,I

testes de compet&ncia,

potencial humano etc.

o levantamento das necessidades de treinamento sâo os planos e

de mudanças organizacionais e

os padr3es de desempenho.

especiflcaç3es do cargo,

A maio~ia dos livros apresenta a metodologia a ser
d,:::

a área cognit iva, destacando-se as

as confer&ncias, as preleç3es, as demostraç3es, os



cursos por correspond&ncia etc ••

N~s metodologlas participativas,

(~. <:1. t i t l.!.d i ri :::1. i .:::.I
N

':~.~~-()

Como técnicas de discussâo cooperadora, PCidemD~:;
..
J. í \il'" (:;'.':::.

ou circulares; a elaboraçâo de projetos,

grades gerenciais 81ake e

Mouton, j0ri§ simulados etc.

Como técnicas de simulaçâo

neg6cios (business game) :sist&micos, humanos ou mistos;

P:::l. i rié i·:::.

os T01s - Treinamentos

A orientaçâo dos autores é voltada para o uso das

diferentes técnicas de forma conjugada ou nio, conforme cada caso

em part icular o exigir. Ainda sobre as técnicas para

contato através de material pubI icitário de algumas empresas da

área de informática.

já bastante divulgados nos

mas ainda considerados novidade em nosso paes.

Entre eles encontramos o PLATO - Programmed Logic and Automatic

Teaching Operat ion.

sendo as respostas dadas através do teclado; o SOCRATES- S~stem



Comput~r-bas~d LaboFator~ for Automat~s Schoo1 S~stem, q iJ. E':'

í n d i 'v' i dlJ,;::i.'i ,. r» .,..,r"1 .~. f'''
(.I 1.... '...·1:)./ .. ::) ....

S~stem) onde as respostas sio dadas atrav~s de textos.

A maioria dos autores destacam o material

i ,'1 ':::.t ir u C i CJ n :::i. '1 ;

Destacam a necessidade de se fazer orçamentos e

programaç3es detalhadas de todas as fases do processo que podem

s~r de caráter adaptat ivo, in f 01'- I'n:::I,t i vo ,

de promoçio, de readaptaçio, de transfer&ncias etc.

Em alguns autor~s encontramos tamb6m a apres~ntaçâo e

aprendizagem e orientaçâo da mio-de-obra, que sio o SENAI

Serviço Nacional

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1946); o PIP110

FUNDACENTRO (1966); a CENAFOR (1969); o SENAR (1976) e o CFMO -
Conselho Federal de Mio-de-Obra (1976).

Encontra-se tamb6m. mas sem grande &nfase, a abordagem

que 6 entendida como sendo a determinaçâo do valor

definitivo do resultado, ~ apresentada como tendo o objet Ivo

principal de se obter retroa1imentaçâo (feedback) di!:: todo o

alcance de seus obJet jvos, preferencjalment~ expressos em termos



na aprendizagem em si ou ainda em um elenco de

da aval iaç50 de diagn6st ico,

esta. ao final do p~og~ama.

Alguns crit~rios para a avaliaçSo dos resultados do

anál ise do custc-benef{cio d C)

p~ograma. a avaliaç~o de desempenho no trabalho. a comparaç~o com

um grupo de controle, os pré e p6stestes, as provas formais

da produt iVidade,

pontualidade etc. Os critérios subjetivos s~o as entrevistas, os

JOgos e simulaç3esi a mudança comportamentali a observaçio de

os relat6rios dirigidos

~nd!retamente observados através do aumento da

reduçâc de confl itos intefresscais,

reslst&ncias 1s mudanças organizacionais.

.•.. 'I' ..• I I) IMVa,taçao te esempen,o.

A verificaçâo do potencial de cada profissional

prat icamente todos os livros de A.R.H ••

qiJ,(:;: este processo nada mais é do que
.J 0_'U::;.'

artidâo latente. demonstrada no trabalho num dado per(odo de

L t.
1•••1' •.1



tempo, segundo a descriç~o p~~via de suas tarefas.

A maio~ia dos autores procura caracterizar os obJet ivos

·:::.(·:.·ndod (:::

administrativos e mot ivacionais. Os administrat ivos ~efe~em-se ao

aos desl igamentos,

ao levantamento de necessidades de treinamento,

(tanto verticais quanto horizontais), à revelaç~o de falhas de
• l",'~:;u. p (:;.'v' J•./ ! ':::.:::1. C) } às transferências etc. Os mot ivaclonais buscam

desenvolvimento profissional, reconhecer m~rito etc.

Alguns modelos sio apresentados e os mais frequentes

s~o os dyg~os colegiados Ccomit&s de avaliaç~o)i ~:i.';::. ;:~.ut (j ....

os modelos vert leais: descendentes (superior pa~a

·:~.i.J.b()f' d i ri ~·:i.d () ) J

(~.:. Cí S;·

modelos horizontais rec{procos ou colaterais.

Encontramos tamb~m algumas consideraç3es

indicador quantitativo ou qual itatativo de uma

fontes de natureza e ponderaçio.

operacionais, tát icos e estrat~gicos), as normas e os padr3es.
os mesmos devem ser

p a ':~.':~.{\i (.?: i '::~. d (.::."

(caracter{st icas inerentes ao cargo)

l. ",)'
I•••• "



(caracter{st icas dos ocupantes); quanto ~ ponderaç~o dos

as formas poss{veis sio: por consenso geral, por escala

de pesos e coeficientes (importincia relat iva).

programaçâo para uma boa aval iaç~o

apresentaçJo dos diversos m?todos de avaliaçâo, '::;.(.:~.nd o que (.;:,i", t i'- (.:.:.

os vários existentes encontramos os m?todos de pares associados.
•• ~ 0'01.,í1 ...1 incidente crítico; a escolha mJltirla;

o grande a &nfase dada para as entrevistas ..! ..-U 1.7:

(informaçSes indiretas) ou as opinativas (informaçSes

diretas). quando da revelaçJo dos resultados da aval iaçio. Para o

&xlto das entrevistas deve-se observar uma aval iaçJo racional, a

inexist&ncia de promessas, a ut ilizaçJo de entrevistadores

podemos destacar as ambiguidades na elaboraçio e no Julgamento,

os custos envolvidos com o desperd{clo de tempo produt Ivo. a

o fato de ser um processo traumát ico



Desempenho, Remuneraçio e Proteçio.

A motivaçâo e sat isfaç50 no trabalho ~ apresentada pela

A sua grande maioria sllstenta ':::.I.I.::~.

argumentaç50 baseados nos estudos desenvolvidos pelos psic610gos

poderiam ser ·classificados· como

pertencentes aos adeptos das teorias comportamentalistas ou

~ grande a exposiç50 da hierarquia de necessidades

estudada por Maslow,

mod$lo de expectat iva •• 1 •••
U<:'.

maturidade-imaturidade de Arg~ris. a teoria X e Y de Mc GregoF,

De forma agrupada ou dispersa, no contexto dos livros

IJ.m:::l. i rid i '..j { d uo n a

organizaçâo,o que nos leva à sistemat izaç50 de um plano de

pol {t icas de promoç50, identificaçâo de cargos,

Podemos destacar algumas estratégias como o apolo da
da organizaçJo quanto

motivaçâo dos sucessores e comit&s de mentores

imrlementaç50 de tal plano ~ necessário um

as 1nformaç3es sobre as perspect ivas de carreira.
(.?: d uC ::":1, ç: ~~{o para a carreira, ..~.- ...

U I..J~::.



dos objetivos p~ofissionais e , , ,o~ganlzaclonals ~

aval iaçâo do desempenho, do pot€,:'nc:i ".,1 E':' do

individuais tambJm

recomendada para um auto-aperfeiçoamento e autodesenvolvimento de

integrar os objetivos ! nd i 'v' i dl.l,:;:i, is e

preparando-se para o inesperado e a flexibilidade

Procurar maximizar

dJ::: , "i" ,';\ c i o C ! n ! o de comunic:abil idade, de

atitudes recomendadas

Administraçio de Salirios: .~ grande a &nfase dada a

discutem ou orientam as prát icas de pessoal • 1"1nas organlzaçoes.

existentes como a da renda nacional, do valor da troca, di,!t.

produtiv\dade marginal etc. A grande maioria se atêm aos limites

prát icos do assunto e abordam as diferentes dlmensSes do salário.

o.,... ';; ..• 0'0 : ._ .~

~:;. -::1. .I. <:~r {,~:~,J. (classes e faixas), os níveis salariais (relaçâo com o

..,
~:;~:tO

o mesmo seja Internamente equitativo e externamente compet itivo

sâo tambJm discut idos os valores motivac:ionals do



podendo levar a dist~~bios emocionais, ~ os de ca~áter

.....
':::.::':i,() ::~.mp '1 ::~.In(,?·n1:: (.?.

E normalmente sgo discutidos os ObjE1::ivos dE

As fo~mas de re1::~ibuiçgo monetá~ia podem se~: os abonos (ajuda de

,.,
:::f. 1~:ü G·:· '::; J pr6-1aborEs (pagamento aos s6cios

(aos mensalistas>, o.:"..;;,.o 1do';:;.

os subs{dios (senadores e deputados) E os salários

propriamente ditos (para ho~istas, diaristas).

}.. 0'0 .,~ •••

!.. '.•.li,,!.::'. a diversidade de formas existen1::es:



l~i'" t me ri t :::1, I~::;~{o
~"1.:~),bit ~f, (;: :;~~o
j'•.ti ::':1, n iJt (,~.n I~:f(o

(" f..,::. n d ~:·i.E E'~<t l:' :;:1. s;
assist.recreat ivaSERVIÇOS BENEFICENTES - PLANOS DE
prote~Jo à saJde

TAXAS PREVIDENCI~RIAS
~::.c;cl a I ·pdb"1 f C <:1. : SIfJ.Pf~·I~:3
social privada fechada:
fundaçJo de seguridade
':::.()c i :~~J.1

POl~ P l~DDI.J···
Ç;!i;O Ji\i ....
D:r.:·....'IDUtiL.

INDI~)IDU(.:I!...
PC/H PI~d~T:C ....
CIPtlÇ:í~D
C:Cil ...i:::·r I !..}!f:,

Pl~INCIPt-:':'fL.
( +o, i >::() CflJ,

tiCEf:;::;)ó!~ I D
Cornp 1 (·y,·r(p:·,·n + :::I.Í'.
ou. \' <:1.1'· i <f.. v (·Y: "1

E F E T I t) O (.). (q I). i do)

(poder de compra)

P o!'·
t (':~'IriFi ()
e c on om i zad o

13 (::.'d ~':\iJ. ;.~

t"i:::f, '1. '::!'('~':':i
!~o I.A} <;1. n

por acr~sci-! Gantt
mo de rrodu-I Merrick
çJo Ta~lor

misto Emerson

;,·,1. b o n Ci

P ::';,i'"' t i c ! ,:i ::':i, (j, :;I o 1'1 C. 113, C l'" o
Pu.ck ("-.\"".
3c:,~.n").on

cf i ~:~.,....~~:.(.~:!.
h () f' ::':1. '~;.

IH {ri i mo 1 e!:;j :::;.1
t ~·:i.r ~.p {':'t. d C)

In Ci n ~!:t :Ó.I'· i <,I.: :;; ~::.ãc)

como sendo a autonomia do cargo ocupado,



A maio~ia dos autores abo~da a administ~açâo sala~ial

sistema orginico, deve abranger a administraçâo de cargos,

o composto salarial, conside~ando neste a capacidade financeira

o custo de vida, a demanda do mercado, a legislaçio

as negociaç3es colet jvas e a produt ividade individual
ou, :,~,

<:f.nt i9i.J,id:::.,d(:::',o m~rito e o potencial para desenvolvimento; (:.:' J

rart iciraçâo dos lndiv{duos

o grande tamb~m o destaque dado às pesquisas salariais,

que sâo apresentadas como tendo os obJet ivos de levantamentos de

ou de refer&ncia na busca de um

c Cllnun i t :::í.l' i o "

a construçio de curvas de carre!ra ou de

:i~,

alocaçio dos diferentes profissionais aos , ,

n i v'(:::'i '::; OIJ

salariais estabelecidos.

Cabe destacar tamb~m o enfoque dado ao serviço ou
n cw m:,:!.lnH,?'nt I:::' (,~'nt (,?'nd i d o c (::01'(,,:::0 o 'c on.i un to ..\ .-

1••1J:::

at ividades previdenciárias com finalidade social e econ8mica,

compulsdrias ou voluntárias. que a empresa cria ou organiza para

9ratulta ou semi gratuitamente,

't'iJ.riC ion:i~,!'"i o s,

satisfaçio das eXigências legais e para a manutençio e ampl iaçio



As caracter{sticas de tais serviços

como tendo o~igens legais. econ8micas e psicossociais. As o~igens

tributáFla e de contFoles salariais.

obtençio de vantagens fiscais etc; as psicossociais. di :;'::'::"11'1

respeito as at ltudes relvindicat6rias dos empregados e dos
..~...1. .1.::1, In()ô i ":::.i'fJCt'::;.}

A grande parte desses serviços ou at ividades s~o de

quando nâo ex(gidas pelo gove~no. .....
·::;~;.Ct

executadas pelo mesmo como apresentamos de forma esquemática e

d o I~~'n!~:=::1,

n :::1. t ::":1. 1 ~d ::':~cf f:~'

l"O ec 1 iJ. ':~.:?,{ ()

·Pu.n 1':::' i'" ~':'!. '1.

Abono de peFman&ncia em
~::,(,!:i'"v i ç: o

f-::lP C) ':::. (:.~.nt ~:\(i C) j'" i ~·:i.

Fi C'j'" P ('!'C d.l i 0::0

t n 1•./ ~:·t."1 i d (=::' :.~.:

Iv'(·~·1h i c (::.'

- seguro acidente de trabalho

seguFo desemprego

74



Os serviços caracterizados como volunt~Fios podem ser

de car~te~ pecuni~rio. como os adicionais.

lucrat ividade, os pagamentos de atrasos. afastamentos, faltas; os

e os fundos fechados de pens~o ou previdência privada fechada.

com os objetivos de suplementaçJo da aposentadoria.

aux(l ias, empr?st imos ou financiamentos.

assistencia~s recreat ivas; como o coleguismo, a fraternidade, o

identiflca~âo organizacional.
....•..... .':::1..'... J ou ainda de proteçJo à sa~de • como ::':1,

assistência ambulatorial e orientaçio sanit~rla.

Higiene e Segurança no Ambiente de Trabalho.

apresentarem anál ~ses e orlentaç3es quanto à higiene e segurança

rio t: f' ~!':i.b ::':J. 1. h o 11 No que diz respeito à higiene do trabalho deve ser

buscada tanto no nível individual quanto no ambiente de trabalho.

m:::",n t ;?:; n ç: ;~;o

etc.), à observaçâo das normas de segurança etc.

Relat Ivo ao ambiente de trabalho. faz-se necessária a

prevençâo sanitária de todas as áreas de trabalho ou afins, c: OIHC)

O';:; ::~,l().,j :::i,mento',::, , r" (.~.f (.::i t 1::1 tI' i o s ,I reservat6rios de água



sâo extensivas tamb~m as consideraç3es sobre a natureza

( i n~::.e t o ':::..' psico-estressantes t e i'i ':::.:~~()

emocional) e org3nicas (fadiga),

C)

medidas relat ivas ao ambiente e no n(vel () c on t r ole

treinamentos etc.

da CIPA - Comissâo Interna de Prevençâo de Acidentes, do SESMIT -

ainda recorrer ao auxil io de 6rgâos do Minjst~rio do Trabalho.

as causas (atuais ~ potenciais),

falhas t~cnicas), a classificaçâo e categorizaçJo dos

mesmos ~ as consequ&ncias e preju(zos envolvidos.

Algumas recomendaç3es para a prevençâo dos mesmos

tambim sâo consideradas e entre elas encontramos:

análise das funç3es. InvestigaçJo dos atos e condiç3es

inseguras e a fixaçâo de metas de segurança a serem atingidas

auxilio do controle e anál ises das

prováveis causas psico16gicas da ocorr&ncia dos !oesmos. ~ ainda

abordado a problemát ica da segurança frsica e patrimonial da

c ()rn()

cuidados com espionagem empresarial,



Administraçio de Relaç3es Trabalhistas.

1_·
,::.1"1"1 todos os 1 jVFOS que tratam de A.R.H.

maioria dos autores procura caracterizar

() c (jd f -F i c ::~.dor 1

o d et: od i f i c ::;1• .::1DI" ,

a hetero-imagem, a intenç~o e expectativa e os estere6t ipos, como

podem ser de caráter flsi0169ico, psico16gico, social, mecânico,

colet iva e interpessoal, direta e indireta, i n·FoI'·m:::J.1.,

verbal e n~o verbal.

e escrita e n~o verbal quando se realiza através de N

(~.~;{p r' e Ss':.e ':;

., t •• ~ 0'0 •• ~ \1!l11111' .•. ·;;·...• , ( 'v' i ·:::.U.:::I. i,:::. , ::;.i.l.d i t i vos ,

,"I

G'; In o(;:()(~.~:;ou ainda de odores.

comentadas suas formas de distribuiçâo que podem ser:

ou

apresentada como podendo ser informal, que visa transmit ir

ideário, a afet ividade e tratar dos rumores e boatosi e a formal,

.....'::; ::":\.() c orno

vert leais e transversais, sendo consideradas as

'"}""Y
/ /



g~áficas. como também ascendentes ou descendentes.

as caixas de reclamaç3es, as comiss3es de fábrica,

organizacionais, os regulamentos, os diferentes sistemas de

sugest3es e o sistema de il,fo~maç3es gerenciais, devendo este ter

atualidade, efet ividade, objetividade e

devendo esta te~ como objetivos:

pesquisar e persuadir o p0bl ico tanto interno quanto

externo à organizaç~o. Deve estar p~eocupada em atingir a opini~o

p0blica através de 6rgâos, pessoas (lobbies), ut illzando-se de

~orreios e telégrafos etc.)

I: (;.;"le·foni.'!:,

Relaç5es Sindicais: ~ grande a quant Idade de "livros
.;;,.ob l"" (.?: ::~.

problemát ica das relaç3es de trabalho e principalmente sobre o

As discuss3es e orientaç3es em livros

espec{ficos de A.R.H. ainda •••, r "nao e expreSSiva. mu i t: o

deles s~o traduçSes de 1 ivros de outros ,
p <:\ 1 ~::. (.:.; ~:; 11

e voluntária de empregados, empregadores, trabalhadores aut&nomos

'OO:/t"\

I o



profiss~o ou of{eio com o abJetivo de defender ou melhorar as

cont inuam com a

P OI" tr&s categorias de interesse: econ8micos (classe patronal),

(regulamentaçio especifica).

No que diz respeito às prerrogat Ivas,

celebrar convenç3es colet ivas •• 1 __

Ui:::

eleger representantes, com o Estado para

soluçJo de problemas afins,

manter ag&ncias de colocaçâo (exceto os de classe patronal). Como

deveres dos sindicatos encontramos que os mesmos devem colaborar

com 05 poderes p~blic05,

.,; iJ.d {c ! ::~.~r- i :i~.J

•• f •••1..1 i.",:

alfabetizaçio ou pr~ vocacionais 0':::·
..Ji _
UI:.,:

patronal nestes dois ~ltimos itens).

formados por uma diretoria composta de tr&s a sete membros, um

cO-determlnaçâo, comiss3es de

fAbrica I comissio de representantes de trabalhadores etc.

A contribuiçâo sindical é requerida dos empregados no

empregadores é recolhida em fevereiro e é proporcional ao
Os aut8nomos e liberais recolhem 10% do saIArlo-m{nimo



60% para o sindicato, vIa Ministcirio do Trabalho

20% à conta Especial de Emprego e SalJYio,

pelo Mlnistcirlo do Trabalho.

15% às fedeyaç3es.

- 5% às confederaç3es.

o controle do Minist~rio do Trabalho ~ exercido sobre a

aprovaçio dos estatutos, intervençio nos casos de

cf i ';::.~;;{cf i o s , dest ituiçio da diretoria (junta interventora) e ainda

A estrutura sindical brasileira pode ser visualizada no

- Sind. Empregadoyes

Ui"l:l ::~.n::~.·:::· '

R 1.1.1" :::1. is

quanto à orientaç~o ideo16gica dos sindicatos dos trablhadores
"1 i i'i 1'1 ::~. d (.'!;

";;.i nd i c:::1.1 e composta de militantes cat61 Icos e remanecentes de
f i "1. o ····c om u ri j ·"d: ::~.'::;.; riovc:

Apresentam tamb~m as raz3es da ades~o aos sindicatos

como sendo a necessidade de uniio, de part iCipaçio, de segurança,



respeito às negociaçSes, s10 abordados diferentes est ilos que

elogios para obter conchavos r relaç3es

tamb~m s10 fortemente util lzadas, restando ainda a afirmaç1o,

Para o processo de negociaç1o ~ comum a formaç1o de um

comit& de negociaçio composto pelo Administrador de R.H. e

gerentes operacionais e advogado-assessor.
t) i:::" Iv~('::'....':~.(':: I.!.m "1. i ·:;:.t:::i.ndo

reivindicaç3es a respeito de remuneraç1o, c on d i (.;:~)e s;

gestio organizacional,

reivlndicaç10es sobre a presença sindical etc.

As estFat~gias de açio devem considerar os custos de

acordo ou de desacordo e as estimativas do poder de barganha •• t •__ •
UO::!,':::·

(.::n ....i () "1 \i i d ::';i •• :::. n inconvenientes das

c o n ~:;i d ('!: i" :;). c! o ~:;•

colaborat iva, podem ocorrer •J __
UI:::

manipulaç3es de comportamento e atitudes dominadoras.

distorç3es de Julgamento e

distorçSes de percepçâo; (.?: } na estrat~gia subordinat Iva, podei'!'!

um falso senso de bem-estar.

No n{vel das táticas encontramos que as mesmas devem
partir de uma discussJo preliminar, abordando assuntos menos

verificar eXigências; medir as ameaças de



recorrer ~ mediaçio que seria o acordo baseado por

que seria recorrer ":;;-~

decisJo de terceiros a respeito do impasse; a conciliaçJo e a

contrataçio final.

extensivas também as consideraç3es sobre

elementos causadores das greves e seus fatores determinantes.

solidariedade com outros sindicatos etc. Os fatores

ader&ncia a ideologias, ao relacionamento entre supervisores e

"i::: grande também a caracterizaçio dos diferentes 1,. ; ••• 0'0 •••I.. I fJ 1...1':::.

orientaçSes apresentadas / •• 0'0 ._ .1 ••• _

i...::I,fj '.. 1...1 para o empregador

quanto para o negociador Quanto aos tipos podemos

alguns. tais como:

8raços cruzados - ocupaçJo da fábrica sem

- Econ8mica - reinvindicaçio de salários.

- Espontinea ou ilegal - nJo oficializada pelo sindicato.
.Jur i ';;:,.:1 i c i on ::~,1. .... d i ':;p 1.1."1:: <~. di::: :::í.l' e::~, p (.,:,').o ';::,i n d i c ::~.to"

- Operaçio tartaruga - trabalho em ritmo lento.

- pjpoca - paradas intercaladas, setor por setor.

Relat ivos aos procedimentos do empregador:

- evitar negociaçJo direta com os empregados,

- treinar os supervisores em aç3es sindicais,

aumentar a capacidade de resist&ncia (poder de barganha),

f:;;;::



- fazer declaraç3es ~ imprensa,

contatar negociadores e negociar •

••• 0.0 t ...••.•.•
I! .:!1. ri 1..1r ~:I.

avaliar custos' diretos e indiretos,

com precisâo os objet ~vos e as prioridades com

informaç3es para ter claro o poder de barganha das

- verifjcar o 'cllma" Junto ~s chefias e supervisores,

- evitar desagregaç3es do comit& negociador, reduzindo IrritaçSes
E choqu.(.;:·'::; I

- planejar argumentos e contra-argumentos,

- sintonizar discurso e açâo,

- manter um comit& t~cnico funcionando todo o tempo para prestar

apoio ao comit& negociador.

definir com a alta direçâo o peso da negociaçâo na

de neg6cios da empresa, etc.

Processo de Demissio:

dos diversos assuntos que estJo abordando.



Podemos perceber algumas pol {t icas de corte de Recursos

di:::: R.H., com a consequente reduçâo da folha de pagamento e a
•• 1 •••
U·::I, lios n {l ../ (.~.1 ':::.

operacionais mais baixos.

provid&nclas prevent ivas

remanejamento interno de

R.H., rompimento de contratos de trabalho temporários etc.

Caso as demiss3es realmente se fizerem necessárias,

a elaboraçâo de i.J.m

levantamento de vagas oferecidas no mercado de trabalho. a

contataçâo com prováveis empregadores,

desligamentos sejam

I•./() 1 l,tl', t: :0."" j () ) J

desligamento com o obJet Ivo de ident ificar as causas da evasâo,

deve-se selecionar perguntas adequadas

desl igamento e examinar a ficha funcional do demisslonárlo.

Deve-se buscar atrav?s de entrevista o levantamento dos

fatores desagradáveis do trabalhoi os eventuais conflitos com
subordinados ou superiores; os motivos reais do

desligamento e opini3es



111 - ASPECTOS METODOLOGICOS

::~.

destaque no processo de monopol izaçâo e internacional jzaçâo da

instalaçâo de grandes e modernas unidades industriais no setor de

bens de consumo duráveis, p ::;!.: ;::.•s :::<. n d o ::.1,r ::~.d ::~.t i 'v' ::~.ine ri t (.?. :::l. P os ·;;:.u.i r i.U"!"!

maior destaque sobre os demais setores da economia(23) •
•• 1 ._
UI::: i n c (·::·n t i 'V'()·:~· governamentais e :::J 1·- ::~.n.d(.?.. ;;;. ·;;om::~..:::.

invest imentos vindas do exterior, ind0stria meta10rgica

cresceu rapidamente, passando a incorporar em seus quadros grande

quantidade de mâo-de-obra e a constituir-se um moderno

i i'f d iJ. ':~.t I'" i ~ll11

caracterizam por uma elevada concentraçâo da produçâo(24).

observaçâo dos censos econ3micos de 1950 e 1975 podemos perceber

empregada em setores que tradicionalmente concentravam as maiores

proporç3es de trabalhadores, como o setor a1imentrcio e t&xtil.

A simples visual izaçâo das tabelas comparat ivas dos
," .censos economlcos ..I 0.0 0.0I..! 1...1':::.

(23) OL.II)FIí~t!,
E: ':::.t ~·:·I.d ()

Francisco. Padr3es de AcumulaçJo, 01 igop6lio e
no 131'·"1.·;;; i"),• in: t-! Ec on om i <:1. da I)(:;:pr;;:nd&:nci <:~

Imperfeita. Rio de Janeiro.
( 24·) '1:::In p ('::':::.qu l s :::'.b ::';1. ':::. e~:).d :::l, n o C: (·Z· ri ':::.o I ri d u. '::;ti'" i ::'~.1 d(~: I 1:-;- /' ~'!iJ 1J.1"ú::':i. e q iJ. i Fi (7:'

coordenada por Maria da Conceiçâo Tavares encontrou uma alta
c Cll'l c (.::"j"j t r ::':'I.l~::I () d ::':i, I:) ,.- () d IJ,I~::~~:o i i', d 1.1.':~..t ;,-i ::!I. '1. ('~'in q 1.1,::'~,':::.(.~. t ()d () ';?' () ':::,

setores da ind0stria metalJrgica, destacando-se o setor de
o 1'\ d f:~' t o d o '::. () ':::. 1'" :::1. Ino ':::.

.•...
':::.::':i.() ::':i, 1 t ::':".fn ('~'ri t (.~.

() iJ. t j:' o s '1

F' Ii\!i:::P I:

Cf.TAVARES, Maria da Conceiç~o &
Estrutura Industrial e Empresas L.Ideres. SJo Paulo.
1978. Págs 93-126 (mimeo).



evoluçâo ~ecente ••1 ••••••
1• .1.::1,':::. d i .p (.::1'"' (.:: n t (.?: ':::.

Os itens subli~hados nas tabelas reproduzidas abaixo

sâo os que mais nos inte~essam pa~a o presente trabalho.



TRBELH I:
:QNfRONTO DOS RESULTADOS DOS CENSOS DE 1970 E 1975
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i * * * * * * * * * * * i i * * * * * * f * * * * * * * * * * * f f f * f*

*
*
*
*

*
*
*

CENSO DE 1970 *
*
*

f
* HNO
*
* DE
*
* 1970
*
*

f i * * * i * * i * * f i i f f f f f i * i i i i f i i f * * i * * * * * * * * *i
* * i *
i * f ANO DE 1970 *
*ESTHBELE- * * *
* * PESSOHL *i * * i i * * * * * * * * * * * * * i * * i i i * * i * *i
* CIMENTOS i * i * * i

i OCUPP]O * * DESPESAS COM * VRLOR DH * VRLOR DA *
i * SALHRIOS * RS OPERRCOES i PRODl(RO *TRANSrO~TtACAO *
i EM i * INDUSTRIHIS * (2) f INDUSTRIHL *
i * i (1) i * *

• i

i

i

*- *
*1 i

*
*i
*f
*

CLASSES E GENEROS DE INDUSTRIA

* 1970
*
*
*

** i * * * f f * * * * * * * i * * * * * * f * * * * * * f*
*
*
*

(MIL CRUZEIROS)
f

*
f

t * f * f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f * f * * * * * * **f
TO T R I S ................... 50556 1295810 7367709 34457260 65516560 31059300 *

*CtASSES DE INDUSTRIAS i
i

INDUSTRIRS EXTRATIVAS •••••••••••••••••••••••• 777 6733 22272 45991 144461 98470 f
INDUSTRIAS DE TRANSfORMRCAO •••••••••••••••••• 49779 1289077 7345437 34411269 65372099 30960830 *f

GENEROS DE INDUSTRIR *
*

I EXTRACAO DE MINERRIS ••••••••••••••••••••••••• m 6733 22272 45991 144461 98470 *
TRANSf. DE PROD. DE MINERAIS •• NRO METALICOS. 6569 95893 3865369 852219 2415738 1563519 f

I M[TRLURGICR •••••• I ••• I: • I ••• I ••••••••••• I ••••• 4389 148938 899723 3900647 7148245 3247598 *
r MECRNICR ••••••• I: •••• I •••••••••• 11 ••••••••••••• 3185 109797 815033 2039404 4611685 2572281 f

MRTERI~L ELETRIC~ E DE COMUNICACOES •••••••••• 1630 85B84 557441 2036523 4300411 2263BSS f, MHTERIAL DE TRRNSPORTE .•....•••..••••.••••••• 1389 118130 954388 4611466 8050878 3439412 f
I MRDEIRH ••••••••••••••••••• ,•••••••••• ~••••••• 1768 17360 87762 241236 493833 252597 f

MOBILIRRIO •••••••••• , •••••• I' I •••• , •••••••••• 3596 44096 185620 500568 1113359 612791 f
PRPEl E PRPELRO•••••.•.••• I ••••••••••••••••• I 618 38444 228112 982054 1871812 6'89758 *
BORRRCHR •••••• "11" I I I •••• " I I I I '" ,.11 " I •••• 398 23760 149539 758136 1629861 871725 f

I COUROS Ê PElES, HRTEfRTOS PRP-RVIRGEM •••••••• 405 !Xl (Xl IX) <Xl !Xli
QUIMICR" ., •••• aI ,., , ••• ,., •••••• , ••• 11 •• 1, •• 1069 57478 478562 3458713 6344320 2885607 i

I F~ODUTOS fRRrlqcEUTlCOS E VETERINRRIOS •••••••• 207 18694 163354 456957 1653600 1196643 f
PERFUMRRIA, SRBDES E VELRS ••••••••••••••••••• 294 9405 61640 471907 1034526 562619 *
PRO~JTOS DE MATERIRS PLASTlCAS ••••••••••••••• 899 29888 142105 602955 1285542 682587 *

! TEXTIL. 1, •• " •••••• , 11 •• , 11 •••••••••••••••••• 3251 185312 824625 3636737 6705401 3068664 f
I VESTUARIO, CALCADOS E RRTErHTOS DE TECIDOS ••• 4087 78637 265892 1296835 2306973 1010138 *

PRODUTOS ALIMENTARIS ••••••••••••••••••••••••• 11102 116797 432704 6932484 10087737 315.5253 *
BEBIDRS •• 1:. , •••••••••••••• I a 1 ••••• I: I •••• I •••• 10Z'5 19233 104503 434124 948880 514756 *-
Fut10 ••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••• 10 IX) !X) (Xl (Xl <Xli

I EDITORIAL E GRRfICH •••••••••••• •••••••••••••• 2185 41653 326278 537552 1565b74 1028122 *-
DIVERSAS ••••• , •••• , •••• , •••••••••••••••• I ••• a 1703 39483 203567 442988 1234293 791305 f

I ATIV. DE APOIO E DE SERV. DE CRRATER INDUSTR. - *
r ATIVIDADES ADMINISTRATIVHS (3)••••••••••••••• - *
. i * * * * *- * *- f * * f * * f i * *- * *- * * * * * * *- * *- *- * * * * * * * * * * * i * * * f * * * f f f f * * * *- * *- *- * * * **
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TABELA II:
• CONFRONTO DOS RESULTADOS DOS CENSOS DE 1975 E 1980
* * * * * * * * * * * * f f f f f f * f f f f * f f f f f * * * f * * * * f * f f f * * f f f f f f f f f * * f f f f * f * f f f

*f
*
*ruM. f

*DE *
*OR- *
f

DHH
*
*
*
*
*
*

*
f

** f f f f * f * * f f * f f f f * * * f f * f f* f * f * f * * f * * f f f * f
* * *

CENSO DE 1975

f f

fESTABELE- f

f

*
ANO DE 1975

CLRSSES E BENERúS DE INDUSTRIR f * PESSORL f* * f f * f f f f f * * f * f * f * * f * * * * * * * f
* CH1ENTOS * * f * *
* * OCUPRDO * * DESPESAS COM * VRLOR DA * VALOR DA
* A~j * * SALARIOS *.AS OPERACOES * PRGDUCAO *TRANSFORMACA(
* * EM * * INDUSTRIAIS * (2) f INDUSTRIAL
* DE * * * (1) * *
* *31-12-1975 f* * * f * f * * * f * * * * * * * f * * * * * * * * * *
f 1975 * ** * f (MIL CRUZEIROS)
f * ** * * * * f f f f f f * f * * f f f f f f f * f f f * * f f f * * * f * * f * f * f f f f f * f f f f f f f f f * * * * * * * f *

1 TO T R I S ........8 •••••••••• 60376 1822581 35281043 266963085 439114286 172151201

CLASSES DE INDUSTRIAS

2 INDUSTRIRS EXTRATIVRS •••••••••••••••••••••••• 778 7721 113277 303578 930707 62712~
3 INDUSTRIAS DE TRANSFORMRCHQ •••••••••••••••••• 59598 1814860 35167766 266659507 438183579 17152407~

BENEROS DE INDUSTRIA

4 EXTF.HCAODE MINERAIS ••••••••••••••••••••••••• 778 7721 113277 303578 930707 62712~
5 TRANSF. DE PROD. DE MINERAIS •• NAO METALICOS. 6824 119701 1677867 5664523 14297030 8632501
6 METRLU~:GICR•••••••••••••• 11••• a I' I •••• 1 ••••••• 6432 250212 5142083 34463041 56101807 2163876t
7 MECRNICR ••••••••••••••••• " •••••••••••••••• ri •• 4823 238006 6489955 21950289 43532858 2158256~
8 ~~TERIAl ELETRICO E DE COMUNICACOES •••••••••• 1757 126609 2657143 16660845 29325643 12664798
9 MATERIRL DE TRANSPORTE ••••••••••••••••••••••• 1793 141074 3460161 43128118 57423431 14295312

10 MRDEIRR ••••••••••••• a 1 ••••••••••••••• 1 ••••••• 2280 27590 372418 1726440 3443296 171685t
11 MOBILIP.RIO •••.••••• 11 1 •••••••• 1 ••••••••••••••• 3540 59605 849754 3167709 6404693 323498l

12 PAPEL E PRPELRO •• , I 1 ••••••••••••••••••••••••• 821 48048 939442 6455890 11248689 479279~
13 BottF.RCHR ••••••••••••• 11 ••••••••••••••• ~ ••••••• 496 32156 616477 6228277 10433524 420524í
14 COUROS E PELES, ARTEFATOS PRF~ VIASEM •••••••• 346 9407 116134 644826 1067606 42278<
15 QUIMICR •••.••••.••••••••.••.•••••..•••.••.••• 1536 65664 1719501 43926063 65218788 2129272~
16 PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS •••••••• 237 18076 454701 2717658 7893919 5176261
17 PERFUMARIA, SRBOES E VELAS ••••••••••••••••••• 328 10755 203366 2607801 5231195 262339~
18 PRODUTOS DE MRTERIHS PLHSTICHS ••••••••••••••• 1412 51273 856617 4597927 8836564 4238637
19 TEXTIL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3458 177149 2480322 18387682 29034404 106447Z
20 VESTUARIO, CALCADOS [ ARTEFRTOS DE TECIDOS ••• 5425 129125 1378153 8276112 13855499 5579387
21 PRODUTOS RLIMENTRRES ••••••••••••••••.•••••••• 11037 142431 1904776 35835794 49117040 1328124~
22 BEBlOOS •• I •••• I I. I • I" ••• ti. e I' I I' I ••••••••••• 646 15637 233191 1864802 3874976 2010174
23 FUf10 •••••••••••••••••••••••••••••••• I' ..••..• 8 2838 60641 435504 1388744 95324C
24 EDITn~IAL E GFfWICA •••••••••••••••••••••••••• 2782 54379 1286191 3085659 8659964 5574305
25 DIVERSRS ••••• 1 ••••••••• 11 ••••••••••••••••••••• 1840 50667 760132 2745561 6823632 4078071
26 ATIV. DE APOIO E DE SERV. DE CRF,:RTERINDUSTR. 1782 44458 1508741 2088986 4970277 2B81291
27 RTIVIDADES ADMINISTRATIVRS (3)••••••••••••••• 2497 73963 3304271

i f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * f * * * * * * * * * * * * * * * * * f * * * * * * * *.* * * * * * * * f * * * *
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TABELA In:
• CONFRONO DOS RESULTRDOS DOS CENSOS DE 1975 E 1980
f f f * f * * * * * * * * * f * * * * * * * * * * * * * * * * * * f f f * f * * * f f f f f f f f f * f f * f * f f f * * * * * *

*
*
*
*Mi. *
*DE *
*OR- *
f

DEM *
f

*
f

f

f

*

f

*
*

CENSO DE 1980

f f * * * * * * * * f * * * f f f f f f f * f * * * f * f * f f * * * * * * * *
* f f

CLASSES E GENEROS DE INDUSTRIA

f f
*ESTRBELE- *
* * PESSOAL
* CIMENTOS f
* f OCUPADO
* ANO f

* * EM
* DE *f * 1980
* 1980 *f f
f f

*
*
f* f * * * * f * * * * f * * * * * * * * * * * * * * * *
* f * ** * DESPESRS COM * VALOR DA f VALOR D~
* SRLRRIOS * RS OPERRCOES * PRODUCAD *TRRNSFORM~cru
f * INDUSTRIRIS f (2) * INDUSTRIAL
* f (1) * *** * f * f f f f f * * * f f * f * f * * * * * f f * * *
*

RNO DE 1980

*
*

(MIL CRUZEIROS)

* * * * * * * * f * * * * f * * * * * f * f * f * f f f f * * f * * * * ff* * * f * * f f * * f * f f f f f f * * * f f f * * f f

1 TO T R I S ................... 62426 2287045 422382903 2953177334 5059027348 210585001J

CLASSES DE INDUSTRIRS
2 INDUSTRIAS EXTRATIVA.S•••••••••••••••••••• •••• 871 8667 1112857 1442434 7519425 607699:
3 INDUSTRIRS DE TRANSFORMAC~O •••••••••••••••••• 61555 2278378 421270046 2951734900 5051507923 209977302~

GENEROS DE INDUSTRIA
4 EXTRRCHO DE MINE~~IS ••••••••••••••••••••••••• 871 8667 1112857 1442434 7519425 6076991
5 TRANSF. DE PROD. DE MINERAIS •• NRO METALICOS. 8147 141141988 19175601 67635768 158692877 9105710~
6 r1ETHLURGICR ••••• I" Ir •••••••••• t •••••••••••••• 6251 300531 58379346 434580161 679102285 24452212l
7 MECRNICR •• I' I" I •••• I •••• 11•••••• :1 •••••••••••• 5516 324498 87048260 232702893 497403644 264700751
8 ~mTERIAL ELETRICO E DE COMUNICACOES •••••••••• 2110 165038 32758899 170105900 331434439 16132853~
9 MATERIAL DE TRANSPORTE •••••••••••••••••••••.• 1504 172765 39915100 359777817 563288474 20351065í
10 MRDEIF.R •••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••• 1860 30888 3943437 15809536 36427238 2061770~
11 MOBILIRRIO •• 11 ••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• 3081 66819 8305851 34105455 65579521 3147406l
12 FWEL E PRPMO ..••.••.••••••..•.•.•..• · ••.• · 892 59822 114401038 81588091 145098870 63510m
13 BORRRCHR •••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• , •• 514 37784 7833066 75090502 112414674 3732417:
14 COUROS E PELES, HRTEFAT~S PHp.~ VIRGEM •••••••• 357 11867 1347722 8104786 13145413 504062í
15 QUIMICH ••••• 11 ••••••• , 1: ••••••••••••••••••••• ,. 1553 80351 21338243 593688753 906593580 312904821
15 PRODUTOS rRRMACEUTICOS E VETERIN~qIOS •••••.•• 222 19030 4037209 26664351 68715420 4205106~
17 PERFUMARIA, SRBOES E VELHS •••••.••••••••••.•• 309 13547 2454974 30014086 53735425 ~372133~
18 PRODUTOS DE MRTERIRS PLASTICAS ••••••••••••••• 1721 75230 11160828 60676804 117694548 5701774l
19 TEXTIL •••••••••• , •••••••••••••••••• I ••••••••• 3194 186506 26224152 184950860 320038346 135OB749t
20 VESTUARIO, CALCADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS ••• 6747 195756 19456544 9161~580 172228565 S0615~
21 F~ODUTOS RLIMENTARES ••••••••••••••••••••••••• 10540 178792 21517180 377255644 533038637 15578299~
22 BEBIDRS I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 575 17169 2628222 19046591 34839117 1579252t
23 FUMO••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 6 1895 520734 2755365 8667687 59123u
24 EDITORIRL E Bp.~rICA•••••••••••••••••••••••••• 3263 64538 13304017 26358774 77427454 5106868C
25 DIV~:SRS., .................••.......•......•. 1860 658.30 9166584 33419984 92590308 5917032L

26 [HIV. DE RPOIO E DE SERVo DE CRRRTER INDUSTR. 1333 69034 19353037 25790199 63351391 37561192
27 IlTIVIDHDES HDMINISTRHTIVRS (3)••••••••••••.•• 3873 114778 46269212

* f * * * * * * * * f * * * * * * * * * f * * f f * * * * f * * * * f * * * * * * * f * * f * * f * * * * * * * * * * * * * * * *
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d (':';':::,c: ::~'I,';:; C) J ()IJ.

demasiado ampla po~ pa~te da maio~ia dos auto~es no emp~ego do

te~mo 'meta10rgico·. Procuramos uma fonte. autor ou inst ituiçio.

qU.e quais as classes de i ri ti I.í.. :::.t ,.-i :;~.":;. ou

c:o n ~,;i d (:i: !" "I. d D !:; do

Vá~ios auto~es que discutem economia, mo 'v' j !"flen t CI·:::·

processos s6cio-t~cnicos etc, nio especificam a

discutem D setor

empresas desse setor. Uu t v' C)~:;J ao montarem suas tabelas.

relativa dá ao assunto de que estio tratando. ~ bastante comum o
II (,?:,:::. q',;,('~'C l !i"i(,~'I'lt C) 11 d(::: IJ,!)"1 CJi.}. out r o ·::...(·::.,t()j·"; (·:.·::·::emp"I.o o de

transporte ou de 1:1 ~:"IV' ti::'
"., - '..

Pa~a o nosso trabalho. buscamos, Junto ao Sindicato dos

quatro classes definidas nas

ante~iores como sendo as que melho~ representam a totalidade do

setor que por ora nos interessa observar. Sal ientamos,

()U. t Ir os sindicatos podem ter diferentes classificaç3es devido -,

:;;i.':::.

que atuaram na sua

classificaçio abaiXO nio pretende ser nenhum modelo. sim

como nosso universo de estudo. as quat~o classes:

el~trico ~ de comunicaçio,

mecânica e metalJ~gica.



A classifica~âo do Sindicato? feita em cinco grandes

•••••••• 1 •••f....::f.f..i-::f•

- Ind. de artefatos de ferro e materiais em geral

- Ind. de serralheria

Ind. de proteçâo, tratamento e transfer&ncia de superf{cie

Ind. de máquinas, equipo e acessdrios industriais

Ind. de balanças, pesos e medidas

Ind. de funilaria
....In d n

Indn

- Ind. de art ~gos e equipamentos m?dicos e hospitalares

Indn

- Ind. de fundiçJo

- Ind. de nâo-ferrosos

- Ind. de forjaria

MATERIAL EL~TRICO E COMUNICAÇ~O:
Ind. de 19mpadas e aparelhos el?tricos e de iluminaçâo

- Ind. de aparelhos de comunicaçâo



Ind. de aparelhos elJtricos. eletr8nicos e similares
....Ind" trefilidores e laminadores

de metais n~o-ferrosos

MATERIAL DE TRANSPORTE:
.... In d , ::~.I.í.tomoh i 1 "':;;\::i c ::~.

- Ind. de peças automot ivas e similares

Ind. de material e equipamentos rodoviários e ferroviários

- Ind. aeronáutica

Ind. de tratores e máquinas agr{colas

Ind. de reparaçJo de ve{culos

- Oficinas de reparaç~o de ve(culos

Oficinas de reparaçJo de aparelhos elJtricos

- Oficinas de reparaçJo de tornos

Em todas estas at ividades, como tamb~m nos demais ramos

no quadro da economia nacional. N~o nos interessa discut ir os

mot ivos da grande concentraçJo de at ividades no Estado de sJo

p ~:".ill() I mas somente caracterizar que e grande o nJmero de

estabelecimentos e a concentraçJo de mJo-de-obra nas

classes por n6s deI imitadas, e de que o Estado de sâo Paulo tem
i.J.m:::i. nl.Í.mel'·o •.t 0'0

UI:.:'



estabelecimentos

A visual izaçâo da grande part lcipaçâo do Estado de sâo

estamos tratando no quadro de nJmero de estabelecimentos e

no pode ser verificada na t :::i,b 1:,,1 :::1,

reproduzimos a seguir:



:....:

fi)

-.
BRASIL NORTE NOROESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE ESTADO S. PAULO

ATIVIDADES
EST. EMP. EST. EMP. EST. EMP. EST. EMP. EST. EMP. EST. EMP. EST. EMP.

i

EXTRATIVA MINERAL 3.380 194.957 58 9.055 297 14.623 2.108 52.135 786 22.259 131 6.885 938 10.527
IND. DE TRANSFORMAÇÃO 111.251 3.996.385 1.804 81.642 9.037 425.527 69.558 2.628.020 27.081 803.639 3.771 57.557 44.576 1.876.054

Ind. de Prod. de minerais n-metal 11.458 224.297 114 3.490 1.015 26.981 6.756 139.721 3.205 47.025 368 7.080 4.166 87.606
Ind. metalúrgica 12.825 469.631 110 3.984 614 24.433 9.075 369.487 2.694 67.347 332 4.380 .~ ~3~,7Q~
Ind. mecânica ~ ,§4,~, 44 2.161 223 10.961 4.283 196.207 1.433 54.018 73 855 .J..:3.8a lfli flJ'
Ind. de mato elétrico e comunicações ~ ~5.804 41 14.794 85 6.969 2.237 163.669 329 19.684 36 688 l..l.ll l:l:l ;<~,
Ind. de material de transporte ~ 'Q4.§~~ 42 4.795 72 3.545 1.536 266.509 518 18.923 50 782 .l.W. ,1~~~a
Ind. de madeira 10.657 159.245 540 15.606 966 9.417 3.403 41.082 5.046 86.155 702 6.985 1.783 26.469
Ind. de mobiliário 7.653 121.915 72 1.381 418 6.297 4.518 71.409 2.424 41.037 220 1.791 2.570 50.151
Ind. de papel e papelão 1.369 103.445 5 588 80 8.341 1.004 68.458 267 25.657 13 401 741 52.708
Ind. química 2.922 193.978 40 1.144 310 29.750 2.020 134.244 497 18.992 55 1.736 1.406 90.605
Ind. prado matérias plásticas 2.857 113.682 23 2.675 166 6.776 2.238 85.906 388 17.800 42 525 1.799 69.282
Ind. têxtil 4.521 334.857 29 7.242 415 39.046 3.291 223.679 767 64.675 19 215 2.564 166.309
Ind. vestuário, calçados e art. de tecidos 13.910 415.284 39 718 770 38.806 10.328 239.783 2.462 132.887 321 3.090 6.790 170.783
Ind. de produtos alimentares 14.873 573.566 415 11.475 2.326 150.142 7.381 278.228 3.791 116.921 960 16.800 3.650 177.711
Ind. de editorial e gráfica 6.412 98.362 114 1.511 638 11.405 4.232 88.106 1.108 16.290 320 6.196 2.449 52.545

UTILIDADE PÚBLICA 2.491 246.358 187 10.819 653 56.259 746 115.781 761 42.097 144 21.402 463 50.734
CONSTRUÇÃO CIVIL 15.350 631.473 359 33.805 2.367 110.103 8.891 358.913 3.065 94.478 668 34.174 4.808 168.510
COMt:RCIO 276.459 1.972.355 5.400 53.532 34.462 ·278.027 165.652 1.132.655 56.025 404.882 14.920 103.259 91.322 621.983
SERViÇOS 238.804 4.717.522 4.120 114.807 24.828 627.769 147.534 2.905.270 50.577 797.948 11.745 271.728 80.495 1.572.433

Serviços de transporte 21.508 674.955 .526 19.568 2.306 89.631 11.881 427.446 5.021 102.529 874 35.781 6.674 210.326
Serviços de comunicações 2.335 '136.800 155 6.634 332 19.903 975 70.588 700 26.120 173 13.555 526 41.054
Serviços de alojamento e alimentação 46.072 274.593 477 6.166 3.302 27.825 32.199 186.416 8.236 40.200 1.858 13.986 16.353 85.303
Serviços pessoais 33.672 510.177 622 13.757 4.436 83.292 21.529 333.626 5.125 82.413 1.960 27.089 10.557 182.982
Serviços comerciais 49.951 1.002.259 1.023 22.941 4.926 131.428 30.923 650.611 10.820 137.928 2.259 59.351 18.856 387.955
Entidades Financeiras 19.787 795.193 522 19.196 3.185 19.353 10.565 489.198 4.088 119.347 1.427 48.969 6.077 297.974

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 8.757 "3.542.763 486 162.696 2.198 98.493 3.299 1.724.582 1.985 467.969 789 322.999 1.213 813.087

TOTAL 752.875 15.946.538 13.230 480.097 81.191 864.517 464.609 9.390.842 159.231 2.729.317 34.614 879.638 260.443 5.407.593

I
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS Painel 1982-83
N? de estabelecimentos e total de empregados em 31-12-83
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Existe alguma confusâo no emprego dos termos empresa e

estabelecimentos.

que será apresentada a seguir, faz-se importante caracterizar que

o crit4rio para definir estabelecimento 4 o mesmo ut 11 izado no

Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGc····

i'iF) .'

cada empresa separadas espacialmente,

(I i ·:~.ti ri t os (2!.5) fi

Ap6s termos visualizado o n~mero de estabelecimentos e

de pessoal empregado 4 interessante observar como estes mesmos

n~meros estâo distribu(dos numa classifica~âo de diferentes

tamanhos dos estabelecimentos. Segundo Hal1(26),

i ncl u i divisâo de trabalho, n~meros de cargos.

Embora a complexidade

seja mais importante que o fator tamanho para a compreensâo das

rela~3es de trabalho no p c; d (.~.rn() '::;

entender tamanho como uma das causas da compl~xidade.

divisâo de trabalho. n~mero grande de cargos e n(veis

':::·0 ocorrem quando a organiza~âo tem muitos

fl.!.n c i on :,h" i o':::·•

sâo raras as classifica~3es das empresas segundo o

o mais comum encontrarmos classificaç3es

segundo o volume de vendas, o patrim8nio, a lucrat ividade etc,

( 2~.7i) Re"1a~io Anual de Informa~3es Sociais.

ür 9 an i Z::J.C i 011 e s , Estrutura ~ Processo.
P I" en t i c ("·····H:,:i.ll • I: ,.•., .• ) ...• \

.1. "l/I'::. 11



do que propriamente pelo n~mero de funcionários. i:i~ c omum t ;:~.Inbé·'H

encontrarmos vários 1 ivros, art i;05 ou revistas especial izadas

que se reportam às pequenas, médias ou grandes empresas sem no

destas denominaç3es.

autores/pesquisadores e roi:

A tabela a seguir, reestruturada a part ir de tabelas

FIESP - Federaçâo das Ind~strias do Estado .,10,0

'..1':::

Paulo-, procura classificar os estabelecimentos segundo o porte

( li '.i. In(:::1""'o d (.:.:,

CôO I CIO
;;:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ViICRO (!; (!~t ~:l. ~~J () ~;.)

o. ,; (.!. :;~. (~'9'?" •1.

.~(;?~~ <:i. l~ ';;>';j.l
.1.

:.:,:.i ({!II~.~t ::":1.

t1D t1i~DI ~I
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Pela classifica~âo feita podemos facilmente visual Izar

fato de ser neste setor onde se encontram a maior parte dos
d ()

representam 40% de

estabelecimentos ••t ._
UI.J I:::.:::.t :;:1. d o In::~..:::. .:::.o Ine n t e dos

estabelecimentos do setor. Estes 3% de estabelecimentos

responsáveis por 51% da for~a de trabalho empregada no setor.

Esta grande concentra~âo de estabelecimentos no setor

muito mais acentuada dentro do prdprio setor

/','empresas e nao em de estabelecimentos,

empresa pode ser formada por vários estabelecimentos .
.:::. (-?. m d I.Í. ''I' i (! :;3. ) uma das principais raz3es que nos

leva a deI imitar nosso universo de estudo nas grandes empresas do

':~.(.:.:.t ()1'"' qiJ.r/:: J 1..1. ri t ::;i.IlH·~·n t (.~.C ()IYI

desenvolvimento destas, principalmente nos 0Itimos quinze anos,

os trabalhadores ••I ••.•••. "..••.
t•.I!:::':::-i,.J::: setor t&m-se destacado no ..1 •••

Ui.)

movimento operáriO e sindical brasileiro, tendo nâo s6 deflagrado

reivindica~3es econ3micas, ';:~DC:f :::1, i ':::.J e pol(ticas muito

importantes para o movimento operário organizado.

A grande concentraçâo da produ~âo e a aglutinaçâo •• 1 _.
UI:::



pa(s passava por um processo de 1 iteraI izaçâo pol{tica e desde

áreas de Recursos Humanos com o intuito de buscarmos uma

aproximaçâo maior da real idade. ri CJ q IJ. e d i :.:~: (.-e ':::..p (.~.i t o

processos de social izaçâo •• 1 ~ •• 0'0

'••11...1':::. i nd i v Iduo s no

Buscamos através de Quem é Quem. Maiores e Melhores e

informaç3es sobre quais as empresas qile poderiam

fazer parte de nosso universo. Precisávamos nominar as empresas

para posteriormente contatá-las. d(·?'

grande ut 11 idade; e necessário observarmos que os mesmos

estudo de balanços financeiros obrigatoriamente publicados pelas

seus balanços ou os remetem para estas editoras para que constem

também conseguir

empresas do setor metal~rgico com mais de 500 trabalhadores Junto

onde conseguimos a tabela Já apresentada.

inst ituiçJo tem compromissos éticos para com suas empresas

associadas no sent ido de nunca, sob nenhuma hip6tese.

nome das empresas que lhes fornecem informaç3es.

E!H
,.,

n ~:J.C) e r :::\

suficientes para nossas entrevistas. Buscamos entâo a efetiva~Jo



BIBLIOTECA KARl Ac BOEDECKfR
de tais ent~eylstas e nos def~ontamos com out~a dificuldade po~

máximos das g~andes empresas na área em

n~o estavam predispostos a dispender algumas horas falando sobre

os assuntos que estrutu~amos no quest ionário que nos o~ientou na

que est~o apresentados no final

c:o n o::; f.:'.: Ei u i In C)s 1
0.0 1_ 0'0 ._ •• _': 0.0

.;:1, i,o r -::',Vi:::~::- conh.::::ci dos qU.E·

,acesso as mesmas para conversarmos com

ne m '";e!np !"e

motivos mais diversos, 1('::''..,'::l j') Ô () .... fOi () ':::. :;~. ::':i.l::.1 u.m::,~.·:::·

com outros representantes ..l ..•
U -::i. ql.i.i:'~

,.,na o

se por um lado perdemos uma Yis~o mais geral

uma Yis~o mais espec{fica sobre as prát icas do dia-a-dia.

profissional preferiu se9u.i-l0.
procurando somente

enquanto faz {amos as anotaç3es de su.as respostas.

por mais de quat~o horas em dois casos e nunca menos de duas
Procuramos sempre tomar o cuidade para nâo

inibidoras ou que
i:

't !I" (:::'s;p C) ';;:0 t ~1~:;.



d í m i nu.i"

Em todas as entrevistas. esclarecemos os objetivos de

e nos comprometemos em nio mensionar o nome _! 0'0 0.0

1..1.::1,':::.

empresas ou mesmo dos profissionais que nos prestaram as
....'

ri :t~.()

exemplos dados e sol icitados que nio fossem registrados.

a partir das entrevistas.

as empresas por n6s contatadas e os

que entrevistamos para, discutirmos em bloco

q IJ. :::1. nd o ou

i ri d i 'v' i d 1.i.::~.1rnen ti':: J aspectos relacionados com as prát icas

existentes nas mesmas. no que se refere aos processos de

Caracteriza~io das Empresas"

o setor meta10rgico engloba, corno podemos obervar pela

do

At ividades estas que produzem uma gama prat icamente

d e p 1'- o d I.l.t ()':::. ()u ti e ri ':~.d e C o ri '::.u In () o u d e c ::'~.p j t ::':i.l n

bastante comum encontrarmos extensivas e diferentes formas de

classifica~io dos produtos ou atividades das empresas que operam
neste setor e percebemos um agrupamento denominado de "Diversos",

das diferentes pesquisas é realmente bastante difícil abranger a

totalidade das diferentes e complexas atividades do setor.



Nâo tendo a preocupaçâo de abranger todas as atividades
r

(.~. qiJ.(.::

procuraremos no quadro a seguir uma caracterizaçâo que nos

Por termos nos compromet ido frente às empresas quanto à

denominaç3es de Empresa E: m p I" Fi: ':;; :::i.

nâo exist indo nenhuma prioridade ou prefer0ncia

por esta ou aquela empresa.

Apresentamos tamb~m o tipo de const ituiçâo Jur(dica,
,

(.:~.; se a empresa ~ uma sociedade an3mina () IJ. ':::.(.~. d (.~. ••.• _ J••• _ o-o

1•.. 1.-' t .::1. ':::.
•.I •••
I..il:::

part iCipaçâo 1 imitada; por~m, embora existam algumas empresas que

CLtda), com o objetivo de aumentar o poder decis6rio de alguns

C on t :::;.':::.

balanços, nâo nos deteremos neste assunto por falta de

relativos as práticas administrativas no que se refere ao

processo de trabalho propriamente dito, decorrentes de sua razâo
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Considerando-se os estudos de Joan Woodward(27) e a

das empresas segundo o tipo de

poder {amos dizer que as Empresas A, C e F melhor representam as

empresas de produçâo em massa ou mecanizada, e que as demais

representam empresas de produçâo unitária ou oficinas.

-F "1. iJ.;·::C) ft quando discut iremos a forma de organizacâo

do trabalho nestas empresas, retomaremos esta classificaçâo.

A diversidade de inyest imentos externos. Oi). me Ihcw, de

A presença de empresas norte-americanas ~ significat iya,

inglesas. etc. Todas as empresas por nds contatadas com origem de

externo sâo fil iais de grandes grupos que Já operarm no

mundo todo. Com exceçâo da Empresa G que mais se caracteriza como

uma prestadora de serviços para as grandes montadoras de

as demais empresas comercial izam seus

produtos tanto no mercado interno quanto no externo.
Quanto ao n0mero de estabelecimentos e à local izaçâo

gostaríamos de observar que algumas empresas, como a

possuem estabelecimentos em outras regi3es do pa{s e que

n () '::;,':::.::':i,':::. foram real izadas nos e o:::. t ::~.b ('-::1 (.?: C i Ine n t ()'::;-

assinalados com um asterisco(*), independentemente de ser este o

o importante sal ientar que procuramos, no desenvolvimento

das entrevistas, abordar o conjunto de estabelecimentos de cada

(27) Teoria e Prlt ica.



particularidades de 0.0 0'0 •• ~ 0.01....::'.I...i.::I. qU<:l.n cl o

fizer necessário •
.'1::: bom observarmos que o n0mero de trabalhadores

produtos n~o visa esgotar toda a gama de itens produzidos

mas somente caracterizarmos alguns tipos de produtos

confeccionadas pelas mesmas.

No desenvolvimento deste trabalho, a caracterizaç~o das

ser importante caracterizar seus profissionais entrevistados,

como também fazer algumas consideraç3es sobre a A.R.H.

empresas ou das empresas em geral.

o Profissional e a 'rea de A.R.H.

o processo de profissional izaç~o, nas sociedades em
1.J.!n P V' oc (.?: ':; o:::. o d (.::.,

inst itucional izaç~o da profiss~o, que toma forma e se deI ineia em

funç~o das demandas sociais concretas, às

Nessas sociedades, como a nossa, onde n~o existe uma
Fi 1'::.,1o

No sistema profissional, essa situaçâo permite a
o.L •••
U':.:'

de pa(ses em outro estágio ••1 •••
l.I'::: desenvolvimento, (do'::;

países centrais), onde esses sistemas representam uma resposta



falta de um modelo pr6prio ou mesmo de um modelo

geral a uma massificaç~o do ensino,

elas tem se preocupado mais com a quantidade do que com a

qual ldade dos profissionais por elas formados. F ir i3. t o'::; d 1::: ~:; t e

processo somos todos n6s. inclusive os profissionais por

entrevistados e que apresentamos em quadro logo a seguir;

termos uma melhor clareza do que U.I'!"!

elementos essenciais de uma profiss~o

o profissional izaç~o ':;e SI IJ. n cl o

IAI i 1en ·::.k :':J (29) "

PROFISS~O IDEAL:

1- As profiss3es t&m um campo sistemático de teoria.

se a apt id~o atrav{s de um longo processo de treinamento. A o.,
I"!':::.

apt id3es que caracterizam uma profissâo flu.em de informaç3es que

t en h ::~.m .:::.i d o o i'- !:.~:::1. n i :.:.:::::i. d :::i.: :::. i?":'ln iJ.I"Ii .::. i,::. t (:::m::~.

chamado corpo de conhecimentos,

2- O profissional reveste-se de uma autoridade baseada em

seu conhecimento e reconhecido pela sua cl ientela. E·:::.·:::.::~.

autoridade {altamente especial izada e relaciona-se apenas com a

WALLER, H.M. & MILLS, O.L: Some Comments on the
Profissionalization. New Jerse~" Print ice-Nal1 Inc.

The American Journal of Sociolog~ V.LXX.



•.I .•.
UI.::'

::;)... O exerc(cio dessa autoridade recebe

:;~.mp ".I. :;~. H A comunidade sanciona o exerc(cio •.I ...
'..il:.:'

determinadas esferas, conferindo aos profissionais certos poderes

4- Há um c~digo de ética a regular as

pessoas que exercem a profissâo. os cl lentes e os colegas, como o

Juramento de Hip~crates na profissâo médica.

:.:.i···· H'{.. ,:1. In P <:1.1" ,,'1. d :::1. ("1
I"i

P I" o f i,::. ':::,i o n :",,1 faz parte de numerosos grupos

As a~3es m0tuas entre os papéis sociais, requeridas por

uma cultura profissional.

IJROCESSO DE PROFISSIONALIZACZO:
}- A criaçâo de um serviço de per(odo integral.

desempenho de um corpo defin{vel de tarefas e apt id3es.
2- A criaçâo de uma instituiçâo formal

essas inst ituiç3es de ensino podem ficar fora das

elas passam a fazer parte do sistema universitário.

universidade ajuda a estabelecer os padr3es de desempenho e

proporciona o mecanismo organizacional para o treinamento dos

de um t{tulo profissional. A associaçâo ajuda a fixar os padr3es

/. OI ..,.
J. "'./



4- Observa-se a exist$ncia de uma persistente agitaç~o

poI {t: ica , no sentido de conquistar o apoio de reparti~3es

governamentais para a criaç~o de leis de proteç~o aos limites da

profissâo e para a manuten~âo do seu c6digo de ética.
5- A criaç~o de um c6digo ~ormal de ética pelos grupos

Considerando estas observaç3es, podemos afirmar que os

profissionais surgem quando existe um alto grau de reconhecimento

responsabil idade social que a disciplina

:::i. q iJ.e "),(.~.':::. qiJ.(·:·:- J

obt idos na estrutura acad$mica da discipl ia, transcendam-na e

comprometem-se com a sociedade a qual
r

J:::'

entendida aqui, e em todo nosso trabalho, como a total idade de

~i'i d i 1••/ { d iJ. o ':::.(:::,,/o !J. i:i e ':::.':::.Ci ::~.~::. ( :30 ) q i.i. !~~. !:i e r t i:::"f'i C (·:·:'Irt ::':i. e':::.t e i:) ::':i, j ':::. 11

Com o grande desenvolvimento econ3mico do Brasil nos

profissionais nas diferentes áreas do saber

Administraç~o dE Empresas. S~o profissionais

como podemos observar na tabela a se9l1ir,
•••••••••••••••••••••••• '_0 ••••• ". 0_' ._0 ••.•• _0 ••••••••

(:2'7') P ;::i.l"::~, In:::i,i 01'- C ()I'fIP 1'-(,?'en~::,:~~:odo':::'i ::j n i f i c ::HI o d ()':::, t ,,:"1'-mos ind i 'v' íd 1.1,0 (-:-:'

pessoa na nossa sociedade, ver: DA MATTA, Roberto CaFnav~is,
Malandros e H&rois para uma sociologia do dilema brasileiro.
Rio de Janeiro. Zahar Editores.



por n6s contatadas. Oh ':::'(':"1'" 'v'::~,''''''::,I:::: ql.l,(':" ,

profissionais desta área de conhecimentos ou mesmo de outras,

de Administra~~o de Empresa, quer no n{vel de gradua~âo quer de



IPROFISSIONALI IDADEl ESCOLARIDADE I FUNÇBES EXERCIDAS! TEMPO 1

.~... -
t-t .::1, n

tiil
i:'!ci IH. F m P I" e·:;; :::".':; 1
E: ':~.p •.:~.C i ::":i. 1 r. j:( n ~"III !

*Escrevente 1 ano
(:~fi'i er I~~e '1. 11 T i'" ;:'~.1] ::':1. 11'i o I t ::':1. n c; i
Inst.Treinamentoi 1 ano i
Coord.Transportel 3 inosl
Coord.Benef(ciosl 4 anos!
An.Salários 4 anosl
An. de Cargos 110 anos!
Cie I'"' 11 d (.:.:, P e ':~.o:::. o ::~.'1 i t ~.~.ri CI ~

1-------------------------------·-----------------------·-·--·------1
C~ ~ (~:'nt {·F ~co
[n c • 1"1e c :!i!'l i c <oi.

Ger. de R.H. 3 anos!
Aces.Financeiro I 2 anosl
D i ~.,.n f~'fd,j :: (~ldin n (3(,:,:'Ir = ~ ~3 ~':r.n()'::> i
Dir.Administr. 4 anos!

I :j---------------------------------------------------------------1
t•• •• •••

I....L. n

'r c 11 E: 1 e n In du':;t 11 ~ ·){·C~h11 TI'" e i n ::liYl(·::n t ()
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'){'l~~!~:j I: oI' io"' (.~. i n ::':'.me li t o
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::.:~ ::'~.!'\ o':::.I

Coord.Treinaml:o. i 2 anos!
Coord.Desev.Pes.1 3 anos!
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.:1(. ~:) fJ. P li ~~ (:..:'"1 n T~'" ~:I.b ~·:'I. 1 n
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Existe um certo desprest (gio nos meios te6ricos e

a Administraçâo ~ vista como um aglomerado de t~cnicas e modelos

programáticos, constru{dos sem maiores cuidados cient {ficas e com
nenhl..l.l\'! filos6fico que os
I'" (.~.':::.':::.(.~.I'i t (:;.'....o:::. (7:

Ci0ncias, questionando, e sendo questionada com muita frequ0ncia

se os seus atributos nâo deveriam classificá-la nas categorias

DI). Independentemente

q1.1.e..:;:.i:: i o n ::~.In('!: n t c' .:;:.,

sobre o que ~ Ci0ncia e qual ~ o seu verdadeiro papel no contexto

de nossa sociedade. vamos nos ater em algumas observaç3es

referentes aos profissionais entrevistados. Profissionais estes

desde a lei 7321/81.

c omo

~ necessário observarmos que as funçSes exercidas pelos

profissionais de A.R.H. onde aparece o asterisco

desenvolvidas em outras organizaçSes e nâo na atual.

atençâo para o fato do Sr. Fe., que passou por um maior n~mero de
I • "}

o un t c:Co qUE' n "".0

contribuiçâo para chegar a exercer a funçâo atual.

A hist6ria de vida de cada profissional .., ....
•;;>. ::.

P O!'· ém ,

conseguimos), devemos colocar que todos foram unânimes em apontar

a carreira acad0mica como um grande fator impulsionador

·0 curso superior foi fundamental

,-: .IC ••:
J. J.. L



·0 conhecimento adquirido na ••• 0'0 0.0 ••• '10,0

1:::':::.1, .• !...! oi. .::1.

pode n50 ter sido de grande ajuda mas a titulaç50 proporcionou um

m::~.i Olr • '.' 1 11::,~.iJ. 'C CI,'" ,I G ::":1.(] (::: ;

a ger&ncia mediante real izaç50 •• t 0'0

I..il:::

A contribuiç5o dos conhecimentos ou simplesmente da

se caracterizado ao longo do tempo como um fator de ascens50 de

profissionais a postos de comando em todas as organizaç3es. Este

fato é bastante evidente se observarmos a mobi} idade acad&mico-

ar6s ter atingido elevado n{vel

começara a desenvolver suas at ividades profissionais

já em n{vel de ger&ncia. o processo acad&mico como uma forma de

mobilidade social é abordado por F.C.Prestes Motta(31) referindo-

onde procura demonstrar

processo escolar transforma desigualdades sociais de fato em

desigualdades de direito, garant indo a transmissio pela via

hereditária de priVilégios e poder, e desta forma "ao conferir às

C u "1 t iJ. j'- ::'~.i ':::. : _I ._ 0.0 : •••

I i.,!J:::.::f. i':::·

democrát icos dominantes. a escola fornece a melhor Justificativa

para essas desigualdades. Max Weher salienta o fato de que o

diploma substitu{ra o direito de nascimento.

obJet ivado no diploma ':::.1.1 f i c i (.;:'n t (.?:

reproduçio da dominaçâo sob a apar&ncia de democracia.

inst itucionais de sa0de cultural, a escola é monopol izada,

Organizaçio e Poder: Empresa Estado e Escola.

:i. :t;;::



termos de ut 11 iza~âo, pelas classes sociais mais favorecidas"o

Outras caracter{sticas apontadas pelos profissionais

como grandes contribuidoras para se chegar a funçâo em que estâo

sâo os fatos de possuírem uma boa dose de sensibil idade, de
• I •••••• 11

i n '( u. I (;: :;':\.() ) "ter uma atitude
do::::

da empresa processa-se muito mais intensamente com as

àreas de produçâo (fabricaçâo e montagem) pois .~ lá que está o

grosso da mâo-de-obra", "i lá que temos os maiores problemas .•! 0'0

Ui:::

r.
1"1 interfer&ncia nestas áreas dá'-se de forma

voluntária ou a pedido das chefias, sendo grande a 8nfase dada

pelos entrevistados ao fato de que eles e suas áreas eram

'prestadoras de serviços" somos um 6rgâo de staff'.

o relacionamento da área de A.R.H. tamb~m i bastante

quem toma as decis3es Ch ::~.mou····n0',',·

mesmo exist indo um orçamento de mâo-de-obra previamente

elaborado e aprovado, com exceçâo da Empresa A,

necessitavam da assinatura (autorizaçâo formalizada) o.f •••UI..,!

presidente da empresa para qualquer aumento do quadro de

A
1"1 esta decisâo era tomada no n {\lf!:"1 d e di" .. (:::t CJ!'" i ::'~.;

POI'" (,·:m , ,.,
iJ} a presid8ncia central izava ati as

decis3es sobre subst ituiç3es de operários.

o poder decis6rio desses profissionais parece-nos

a1im do já exposto, para obtermos

uma c6pia do organograma da empresa, e part icularmente da área em



havia necessidade da

autoriza~ao por escrito da presid&ncia da empresa.

dizer que nâo obtivemos o organograma desta empresa.
,-
1"1

•• 1 ••• 0.0

l.,ti•.J':::.

mesmos nâo ~ regra geral das empresas, uma vez que as Empresas C
(.::.,

,
p o-s su i ::~.Ir! e a Empresa 8 nJo nos o (-:~.n 1..,' i () u,

comb i nadc , A anál ise da posiçâo de área no contexto da empresa e

':::.J.i. ::~.. :::. d i -F e jl' I;:: {', t (.~.':::. ':::.ub ....::':1.1'" (.:: ::!I. ':::. fica prejudicada pela ·F:::<.l t :::;. ..\ ...
U!:.:'

informaç3es pass(yeis de serem caracterizadas.

está na cabeça das pessoas', o mesmo organograma esboçado por ele

chamou-nos a atençJo o fato de gerentes e diretores reportaren-se

diretamente à presid&ncia da empresa como tamb~m o fato do setor

fatos parecem desment ir alguns modelos tradicionalmente

conhecidos, principalmente no meio acad&rnico. ou demonstrar falta

d(·:·: efici&ncia organizacional. a qual foi negada pelo Sr. Cc"

Liderança no mercado,

estrutura organizacional da empresa. mas sim de um conjunto muito
..! .•.
U I.:~·

. , .
'..,' ::!'. V' ! ::~.\,s (.?: i ':::. como concorr&ncia do mercado •

capacidade financeira da empresa, canais de distribuiçâo,

(:ou. ,

a grande util izaçâo de siglas ou abreYiaç3es.



•• 1 •• , •••l..IU·:::. ..T ••••••I.,.t·::I,'::;.

á~eas, chamando a atençio o fato de que muitas mant&m as iniciais

dos termos em ingl&s ou do idioma do pais de origem;

vez de seçio de ~elaç3es de tra~aIho, conhece-se somente a LRS

C)U, •• 1 •••
UI:::

..1 .. ,
Ui:::

aI imentaçio conhecida por FSS (Food Service Seccion).

Se, por um lado, a ut il izaçâo das abreviaç3es facil ita
() uso •.t .•.1,J,::f. ·:;:.1.i.::3.

correspond&ncias e/ou relat6rios internos, por outro dificulta o

entendimento do seu significado. Segundo Ma~cuse(32) reter indo-se

as abreviaturas de orgal1ismos internacionais como OTAN. ONU, AFL-

inst itucional izado

d I:~'
,~.. '.. '!
1,.,::1.1,

.::;i !.:Jni -F i cado C I.!. m 1..( 1. <,I. c! o • !...I m <:1.

transformado em vocábulo oficial, constantemente repet ido no uso

'sancionado' pelos intelectuais, terá perdido todo valor

e serve meramente ao reconhecimento de um fato

abreviaturas universais é bastante distinto das empregadas no

interior das empresas; n o
,.,

~::.:::I.D

Cji.i.:::\.l .:::.0:.:' • ..1 ::~., a de obscurecer a

impedindo pela sua imediata utilizaçâo e ob.jetividade

um pensamento concertual, i '::;.t o é, J impedindo o racioc(nl0 e o

pensamento das pessoas nas organizaç3es.
O nao pensar e, principalmente, a impessoal idade do

A Ideologia da Sociedade Industrial: O
Homem Unidimensional.

,-t i!::'
.1.• l, •••1



ca~acte~{st ica da bu~ocracia organizacional,

existe em maior ou menor grau em todas as empresas,

a especial aten~âo o fato de, al?m de todos os

setores ou departamentos serem denominados pelas letras iniciais
.. i 0'0

UI:.:'

denominadas por letras do alfabeto. Dessa forma U~ empregados em

geral nâo se repo~tam ao Sr.

ao Diretor H ou ao Gerante Y.

N50 encontramos tamb?m uma uniformidade ou denominaç3es

das fun~3es exercidas pelos profissionais da área ou mesmo pelos

profissionais a eles subordinados, como podemos perceber pelas

diferentes denomina~3es de suas fun~3es 1 istadas na tabela

anterior. Outro fato que 0'0 ,H t •• ~.1...-::I.LJJ::: ? o de n50 percebermos uma

persiste a denominaç5o de Departamento de Pessoal;

j::' i ·::;c h ,-:::1'· (33) chama-nos a atenç50 quando diz que 'Ao passar
••• 0'0

1••11:,':
•• 10.0
1..\1:::

Industriais, nâo se tem apenas um diferencial de nomenclatura. ou

um salto qual itat Ivo do aspecto t?cnico da administraç5o. Coloca-

se tamb~m uma muralha em relaç50 ao ambiente externo, o

empresa e concebido exclusivamente como produto dela.

qualquer possibil idade de que eventuais conflitos gerados

(33) Pondo os Pingos nos Is sobre RT
Processo e RelaçBes ••• pág. 39.



ass{pt ico da organizaç~o. Ao mesmo tempo,
1.0 ••• 1••••• 't
1•• I•••t !.. _::J. J. ·controle do feudo·,

estabelecidas obedecem aos c6digos da 'cultura organizacional' e

qualquer comportamento desviante pode ser previsto, Cti.i. ; ri o

m{nimo, corrigido segundo os parâmetros internos".

designar a ~rea em quest~o, { importante salientarmos o fato de

todos os profissionais por 116s entrevistados estarem preocupados

com a emerg&ncia, mais do que podiam imaginar,

que a eles {que sao atribu{das 0.0 0.0 J••••• _.
1,':,":::-'.. -::i,':::.

Nio {nossa inten~io fazermos estudos et imol6gicos das

denominaç3es da ~rea ou mesmo aprofundamentos onto16gicos no que

diz respeito aos profissionais da área. Ressaltamos por{m que uma

maior caracterizaç~o das diferentes sub-áreas \(recrutamento e

seleçio, treinamento etc.), como tamb{m de diferentes prát icas de

aç~o ser~o abordadas mais adiante em nosso trabalho.

.:::.1.1. ::~.. ::;

Caracterizaçio da mio-de-obra.

Todas as empresas e os trabalhadores que nela

fazem parte do sistema econ3mico de produç~o

C::~.I"doso (34 ) caracteriza nosso

produç~o como um subsistema econ3mico periférico e dependente

dos centros de decis3es, situados nos pa{ses centrais, entende~do

en Sociedades Dependientes. I. ,"\",'1.
.\. ',"1./ L ti

(34) C(:d~DOSO, Ideologias de la Burguesia



condiçSes e consequ&ncias que assume o

integraçâo das economias que se estabelecem na
•. t ...UI ...! sistema internacional de produçâo e

Este processo i caracterizado pela intensa urbanizaçâo.

estrutura de mercado predominantemente 01 igopolizada e pela

presença Si9ilificat iva de empresas mult inacionais que acompanham

o processo de internacional izaçâo do capital. C)

como agente econ8mico. desempenha funçSes instrumentais

participando tambim no n{vel po1(tico ao conter ou mesmo reprimir

sociais que porventura possam

interferem nesse processo.

Tal processo tem se demonstrado extremamente dingmico e

causado mudanças na estrutura da sociedade brasileira a partir

dos:. <:1. n o ·::i ~.5O • Para termos uma idiia da grande transformaçâo do

da sociedade brasileira,

elaborada por Vllmar Faria(35) onde podemos perceber as grandes

modificaçSes ocorridas no pais nos anos 50 a 80.

estas que fundamentalmente foram. como relata o pr6prio Faria,

cresceu a uma taxa midia de 8.5 por cento ao ano: o

expansâo da ind0stria de bens duráveis de consumo.

(35) FARIA. Vilmar. Desenvolvimento. Urbanizaçâo e Mudanças na
E·:::.t j.- i.i.t 1.1.1·- ::~. d o E li"!P !.- (.!. ~:a.;:.: ::~. [: ::-:;p (,,·1·- i li·n c i :::i. U 1·- :::1.: :::. i 1 e i i~::~. do·::, 1.:'11 t i In';:' .:::.
Trinta anos. in: Sociedade e Pol(tica no Brasil P6s~64.

de Almeida.(Organ.)SJo Pa~l.;:..
p ~~;.'9n 1~;~(~ tt

8ernardo S.;:.rJe Maria H.T.



cresceu à taxa m~dia de 15,3% ao ano, at ingindo taxas de

ciclos que ocorrem no per(odo (1955-62 e 1967-73).

taxas m~dias elevadas (10,5 e 12,8% ao ano, respect ivamente)."

T::~,ln::~,nh o C 1'- (,:."::,c i m(,:.'n t o em ritmo acelerado d ()

Brasil,como assinala José Serra(36) uma esp~cie de paradigma de
r

Fi ::~. i ':::- industrializaçJo retardatária onde C /,- e':::,c i men to

econ3mico e a diferenciaçJo •• r •• o 0.0

U,d':::·

uma extraordinária vitalidade".

I •.. •.• ..~
'.,JI ...1':::.I::: ti Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia

Brasileira do P6s-Guerra. 'T';· .. ::':'1. i:; ::11 !'l (J ::':i.l:i ir (.~··:=.i~:·I··1t ::'='.dCi ('~'"!n :::;('::'In i i's ::·~.I·- j. ()
Desarol10 Lat inoamericano' do

1:1.9



Tab~la UHI:
INDICADORESDA SOCIEDADE ESTRUTURAIS DO PERFILBRASILEIRA (i950-1989)

INDICADOR I

A. Urbanizacao I
ANO

(:IF~(:A1950
'I
h

1 i)r,·M····-i!t~"€"'! da PC'''''L,j ~,,~,. "1' ""'i.MC· ""i r·l·ú···- i_.li 1 ~l \.0'1:' ,..0.":: " h.~ fi I ••• \ ,"U.''l.11•1 ,. 'f"'ol'-" c r .' .a i
~:sP~~.c;~tg~~ ~it;~t;io.cao \!i'.'E'DdO.E'f"1.::io.a-Ides (criterlO do censo)~3, PorcentageM de dOMicilios classificados !

C=O(\liÜ ur"t!anos ~ iD, Estrutura ocupacional E' do E'MprE'go I1. Participacao das PER setoriais na PEA to-~
tal: I
a) Set.or- pr'i r-1ctI'iI) ~

b) Sdor' secundar-i C< .: indusü·j o. de tr-ansforne-cao, construcao civil e outras atividades
if!d~\shi"ü s) . . .
t" i) Industri a de u·O.nsfor·f'~a(:o.o2, Estrutu~a das ocupacoes ,I

a.> rü~·c:~nt·~g!jVi_.d~ :Ç;C~~!I~~~OPS1iga.das a agr-ü-pE'CUdrld t' '" ,), "[·L,c ..•,'.· .L' 1
h) 'fç:T'ç:~nt.?9·EtltJ de Ctç:upae:oes i,.,€=c:n1cas, adr·~i- l

olstr·at.l\ii\S e .afIns ,.. '"1 lc) PorcE'ntaqeM dE' OCupacoE'S lIgadas a Inpu~:l
trí a de t.ranSf(iT·i~tfa(:a!) f? a ecnstrucac (:lU111C. ~ct~utura da ~p~~a i~torn~ 'PRPCOC ftn~rE'~-!l;~')'...'I. •••• • 1: ••\ ~ • I, .'l.o ! •.~ 1. 1 ~ • -' '.'..... , i

a:i-(:ont.:r·jbui (:0.0 do. o.'<i:i'icul tura po.ra a renda !
f., i,n~.~!:~,~,.,_._e- ~ t.A, C' .' -, A .... oI-~ .•.• ~ • ,'~ _ J.•...) (.o,!t., ibui cao do. ld".u ...tri a ,,"c "-' df!.:I=.fc.I',"IaI

~an iD. Est.i~iura da praducao indust.rial ( valor da I
PfOG.UC:3,O. et/l. Cr-$, d~ 1970 ) ,
a) (:ontrlbulcao cos bE'ns nao duraueis dE' 11o;;. fi c 'IM',
b~ )I;:é,~it.~·j~!ujÓ.O 4e,s f!€ns. dursve is dE' consuno ','
el ~ontrlbulcao dos DE'DS dE' capital

E. Expürtacoesa) (afE' ( contr-ibui cao nas vencas par'a o!1c<t~1 E'xportado ~ . I
b) Produtos Jnêus tr-ial í zadcs I

21,5 ár ..,
I •.•t, {

36,~2 67,7
3/113 68,9

59,90 29 ~9~:

14,18 24137
9.4[1 151 ss

5/J8i (~;i7 03)
Hi,34 (213, (0)

12,64 <19, %)

24,9 4':: :::
.l1..'1!.J

20,2 ')L ')!..t '1..
'

; __ ~

'1:; ,:,: 34,4,,,,,-1
2:5 1315
li' ') 1á "i
rFI.1 "i

60,(. éj: 1 ~
,.i(":,,J

FOtÚ'E: Os dados desta tahela fo~a~ reti~ados dos va~io5 t~abalho5 indicados nana nota 1. <no texto de Vil~ar. Far·ia)



inctustrializaçâo fez

"essencialmente agr{cola", passasse a ser produtor e exportador

de produtos do setor primJrio, uma

peso das exportaç3es de produtos do setor primJrio,

o cacau e a soja na balança comercial

qu.e jJ é significativa a part iCipaçâo na balança comercial cf i;:1.

exportaçJo de produtos industrializados como automóveis, sapatos,

mJquina-ferramentas, motores elétricos F!:t c: n

Todo esse processo, ••! .0.
Ui:::

de sua sustentaçâo e dInamIsmo.

variJveis que o influenciam, tem nos trabalhadores um dos pilares
.,1 •••
UI:::A caracterizaçJo do n~mero

empregos por setor econ3mico jJ nesta década (1983) é facilmente

verificada no grJfico abaixo:

. Emprego por Setor Econômico. BRASIL. 1983

.~.,.~.~
.J • .,r.... I.

5.330.596
31,7%



~ claro que estes n~meros extra{dos da RAIS-83 n~o
I'"

I...'

d(·::· que faltam para com as obrigaç3es legais

muito grande. A nJo entrega de formulário RAIS - RelaçJo Anual de

Informaç3es Sociais - por parte dos estabelecimentos ~ grande,

·::·(·~·t·\d () qiJ.t":::}

do setor primário da economia onde se concentra o menor n~mero de

se aos empregados devidamente registrados, uma vez que ~ grande o
':::.(:;.'t ()11' H

grande parcela de trabalhadores que costumam fazer parte do que

forma ou de outra fazem parte da at iyidade econ3mica do pars.

o nJo cumprimento de obrigaç3es legais ocorre em maior

ou menor escala em todos os setores de atividade.

informaç3es da RAIS,

absolutos ou relat iyos n~o sâo de todo confiáveis,

menos aproximadamente caracterizar a grande concentraçJo de
trabalhadores na ...Ja procuramos caracterizar

ocorre mais acentuadamente no setor

de transporte) como facilmente podemos visualizar no



'i' '1"
.!.. 1.

Emprego por Atividade Indústria BRASIL. 1983

Extratlve fr 118.054
Mineral

2,2%

Minerais 11235.715
NAo·Mettllicos

4,4%

Metalurgia
=: 492.428__ 9,2%-

MecAnica
o. 277.713

5,2%

Material Elétrico I 0227.729
e Comunicação

4,3%

Material I
' I

,\:~::~ ~~;'i~99Trenspotte - » -----,'

h-1ndcjra [ ([) 173.563
./ 3,3%

Mobilidrio [ rtr1130
,6212.5%

Papel I 1113.415
Pacelão 12> 21%1â t

Borracha I 051.361
1,0%

Couros I ':150
.
300

Peles L•....0,9%
.

Quimica [ .--.,',.- ' . À 203.516
, ,- ,. 3,8%

Farmacéutica 1Da 49.065, . 0,9%

Perfumaria [i21 23.717
0,5%

Matéria I \fiH 122.773
\

Plastica 2,3%

Toxtil I C3349.936.' 6,6~~

vestuéno I frr1I 449.789
8,4%

Alimentar I
a 614.215

, t • t ~ ri I
,. . ,

" 11,5%

8eb'rf.1s I Obi 103.631',~ 1,90/0

Fumo [[I~j19.439.' 0,4%..
Edilori,11 I [rl133.069
Grilfica

-j':" 2.59/0

Diversas I ~9126.554
~;; ~" 2,40/0

Utilidad~ll
1F 261.670 I

Publica
~! 4.9%

Construção II ftj 698.424
13.1%

- . --- .~. - - - - - .. , . ,

.'i ••··1 •.•••

.i.C:.-.:)



A grande concentraçâo de trabalhadores da

operadores de m~quinas (caldeiras.

dos trabalhadores brasileiros,
e n c:o n t I'" :::" ,,;e n o Estado de sJo Paulo. ,'••••. I••••• 'I .••

l... <:~tJ t·..: ! -::~

podemos perceber como se comporta a distribuiçJo dos

categorias de ocupaçâo no Brasil r" r:.' 0'0

.::).::r.l ..J

n.!
~f'ibr'osdos Podo Lsei s L. Exec, e Judi c.. I'unc ion, cubl i cos suner, ~ di r-et. de ~1"'l"Pr-~sas 49i.643
r abalhadores de servi cos adni nistr-at í vos 4.082.198 23.13
T';:' h;:,1h;:,rlnr!?sdo COM~rcio L 121. 564 6 ..3
'rabalhadores de seru. de turiSMO. hospedaq~M. serventia. hiajpnp P PMhp]p7;:'MPntn

:<.3
'rabalhadores da 'Producao industri al , opuadof'E's de Mar. p condut., de UE'i(:U] ('5 5.B2B.5%

i7. 766. 13139 100.13

4.082.198
23.00/.

Emprego por Categoria de Ocupação. BRASIL 1983



Gráfico IV:

-:;,11 n 1.267.613

--.:.:.J ::.==========::;::::-:~~- --..----------- ...!!:J~' 21,7%--::;lI .7] 376.505
~. __ 6,4%

--, ;::1 ==========---.,(-~ 54~.740
---.J . si/. 9.H.

::==::::::-:;;-;-;;;:~-..;DII
~,>;i'O. " ,) 211.6902.:J . :._ 3.6%

---;;l ri ====~----------------:---------------A-..:;.2.290.440---.:.:J ~.-----~ ~ ~ __.:~!I..i' 36.7%

NJo vamos nos deter num exame aprofundado da composiçJo

que nossa intençJo é somente demonstrar algumas

gerais desta composiç5o.

compilaç~o de dados somente do setor metal~rgjco,

compilados para este

alguns gráficos extra(dos da t"l /', '1' r-
f':. t-t J, .:::.

Jri()d (j J d :i~. 1.J.m:::i. •• ~ 0.01..i!:::

E predominante a part icipaçJo masculina na

Chama a atenç50 o fato de a part iCipaç50

onde a participaç50 do sexo feminino chega a

A part icipaçJo do sexo feminino tem crescido muito nos

ainda pequena essa part icipaçâo como podemos observar no gráfico

A part icipaç50 do sexo feminino é baixa na ind~stria)

s6 sendo menor na Agricultura (15,7%).



5.650.621
32,1%

Emprego por Sexo. BRASIL 1983

I t 11.939.447
67,9%

~~n~ ~ ~ ~.-_. __~

til : ,..-----------------------,

1.145.177
21.6%

Emprego por Sexo. Indústria. BRASIL 1983

Masculino' t
4.153.492
78.4%

~--------------------.

Independentemente ..i ...
U ~.J

in':::.t ,.-l.J. I~::~.(o Ô os

trabalhadores que a comp3em ~ bastante reduzido. A escolaridade ~

muito ressaltada por

oportunamente considerados no decorrer de nosso trabalho. Por
•• ~ ••• 0'0J,.!1.3':::· d ::':1. d () '::. d:::i.

embora a escolaridade seja baixa,

o qiJ.(.~'

de fato, ressalta a prefer&ncia por parte das empresas por



91";".1..1. ..I •..Ut ...:

de 35 milh3es de pessoas em nosso pa(s.

a c~iaç~o do M08RAL -Movimento Brasileiro de

cumpriram e ainda hoje n~o cumprem os obJet ivos

perante o p~bl ICO, se prop3em.

"" EmpregoporGraudelnstrução.BRASIL.1983

3.904.684
22.4%

2.665.531 2.556.100
15.3% 2.210.175 2.042.213 14.6%

12.6% 11.7%

6
1.570.334

6 ~

1.198.704 9.0%
646.623 6.9% 665.045

A3.7%

~
.3.8%

6. . •••, .6 td
Analfabeto Primário Primário Ginasial Ginasial Colegial Colaglal Superior Superior

Incomplalo Compteto Incompleto Completo Incompleto ComplalO Incompleto Completo

235.793
4.5%L::..

1.641.262
31.0%

1.113.654 Â
21.1% / \ê; 827.458

15.6% \

~

499.668
9.5% 376.923

273.319 7.1% .201.020

~

5.2% A
118.190 . ~.8%

A 2.2%
•••• &

Ginasial Ginasial Colegial Colegial Superior . Superior
Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto .Complelo

:1. ;;.:~l

/ 'Emprego por Grau de Instrução. Indústria. BRASIL. 1983

Analfabeto Primário
Incompleto

Primário
Completo



o grau de escolaridade dos trabalhadores na ~n d ,.1 o:::. t il' i ~t.

do Estado de sJo Paulo muito se assemelha aos demais estados,

exist indo por~m. uma diferença para menor grau de escolaridade em

chegando esta ~ltima a

possuir 9.1% de trabalhadores analfabetos. Diferenças regionais,

em maior ou menor grau. existem em todas as var!ave!s que estamos

considerando para caracterizar a força de trabalho. sendo pequena

por~m no que diz respeito à faixa etária. Cerca de metade dos

i ndl.í.·:::.l:: 1-- i ::~.

brasileiros possuem '30 anos ou menos,
::~.p,--0;< i m::ld ::~.IYient e::~.Comp ::~.nh::~. d.

.'.. 0.0 ~ •• 0.0 'l
.i.

o
f..j i_ -::', 1. n Chama a atenç~o somente o f::':i.t C)

do set6r industrial. encontrando-se 10.8% com at~ 18 anos e 66.7%

; •.• Emprego por Faixa Etária. BRASIL. 1983

7.905639
45.0%

(anos)

/ - Emprego por Faixa Etária, Indústria. BRASIL 1983

I []l374.665 l10-18:'- .. 7,1%

19-30 II f:j 2.500.534
.' '.' 47.2%

31-40 II (Ll 1.414.057
'.i' 26.7%

4/':'-,oj [ ':-:l 690.453; 13.0%
'jJ [[J 317.8951\1•.11-':(10 fiO :,; 6.00/0

(anos)

-.< . J,
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Para mais da metade dos

o tempo de perman&ncla no trabalho é menor que

percebida no gráfico a seguir. Ao lado deste apresentamos

perman&ncia no trabalho.

'••t"!' •
.•~~. J, .

. . j.
Emprego por Tempo de Serviço. Indústria •
BRASIL. 1983

:i: 1.586.898h~cno;'dOI] [ 29.9%

1.21[ I 918.426
'. 17.3%

.::>JI % 549.391
. 10,4%

3-5j I % 859.268
16.2%

5-811 % 675.022
12.7%a 379.943

8-121 7.2%

~ 333.330
120uMaisj 6.3%

(anos)

, Rescisões e suas Causas. Indústria. BRASIL. 1983

2.337.238
71.1%

Cada um dos gráfiCOS apresentados até o momento permite
Nâo s6 o grande n~mero deanil ises das mais diversas.

(.1 ,••••:,.!.- ·.i ••••••',. l'R.1 1",.':.' ,'. '.':.,'. '.".'. '·.·.1· 1""'.".'.1 '.::.:.,•••••••••••••••'. ,•••••.', ~·.·I. !."' ".":'.1.). •••••••'. e ,:n ':':',',""\r 1'.1. í~·.::.::',.•o , r .-. '.' '. " . ~.. faixa etaria, pêrman~ncia

P(~·i'·mitr:.·:m(~: ::;I.téou em cada uma das diferentes regiSes

RAIS 83 apresenta e que n6s prat icamente nos

t·" (."::.p V' () d lJ. :.:.:: i···· 1 ::':1, r.
Ô(·::.,

trabalho do Estado de sâo Paulo quandO da exist&ncia de

t;;::?



dados referentes ao Brasil,

como tamb:m em raz~o de ser

representat ividade qf.l.::·~.cli"O (),:::. ) Fi (j d (·Z· mo ':::.

considerá-las bastante pr6ximas da real idade da ind~stria deste

como tamb:m representat ivas do setor meta10rgico cont ido

dentro dessas c1assificaç3es.

Apresentamos ainda mais um gráfiCO que caracteriza

bastante as grandes diferenças de remuneraç~o e principalmente a

baixa remuneraç~o dos trabalhadores. A maioria das análises

econ8micas observam o comportamento do~ ::3. ':~.

devidas distinç3es entre salários nominais (valor declarado) e

salários reais (poder de compra), procurando caracterizar a perda

do poder aquisit Ivo dos salários, de forma ininterrupta, durante

inflacionário caracter{st ico de nossa economia

(mesmo ap6s o Plano Cruzado) • Sem nos determos na anál ise do
..i .........•..
U 1:::':::,':;: .• ::1,

..t 0.0

1. .1':.:'

indicadores da distribuiç~o da Renda em nosso paes,



i;' , E~p.!~9P9rlF,aixa~e.~.muneração.
SACH'AUlO: 1'983' .,. .I.. ,.•

. .';

1.970.028
33,7"10

(salários m(nimos)

0--"

sâo esses indicadores até agora expostos que permitem-

nos uma caracterjzaçâo da força de trabalho brasileira.

trabalhadores p os estabelecimentos que neles trabalham

parte do contexto sdcio-pol{tico-cultural brasileiro, nele agindo
•• 1 ••• 0.01..1.;:1,'::20 on d e 0.0 0.0 I.. 0'0 _ •

I::: :::. E•• I::: ':::-

sâo organizados para o

reproduzem-se as pr~t icas do contexto externo mais amplo.

o relato de dados sobre a for~a de trabalho como o fizemos até o
m::':l.·;:; "::.IIH., considerarmos também as caracter{st icas

forma~âo social. C ,':\1" 1 o~:; Os In :::1. j"

d is c ij.t i n d o '".::J. (.;.' :=,.

caracterizar alguns tra~os da cultura brasileira,

(37) 8ERTERO, Carlos Osmar.
Est. e Pesq. C~BRAE.

Organizaçâo Formal
nc) ft :i. t\

I:.;" ~::; (:1c i e d ~';1.d I:~' n i ri :
:t \1 !::~(D" p ~{,.f;J n !.:.:j ~.~; e



1"'\.... u no

levando em conta critirios relativos à origem,

impl(citos na seleçâo real izada a partir de grupos familiares e

de funçSes de amparo emocional e

::o:io -F (o?: t i \l c) ::':ioo 0:::0 o::. e JJ. ':~. ine in !:i 10- o 0:::0 ) 1 iberando as organizaç3es da assunçâo

intensa de papiis social izantes,

Este apoio do grupo primário resulta. i n c Ius i 'v'e J

numa reduçâo das necessidades de caráter afiliativo.

- O caráter autoritário da sociedade brasileira.

dimensSes da vida

influenciando na diferenciaçâo vert ical das organizaç3esn ::3e ri d ()

o relacionamento superior/subordinado se dará muito mais

e a subordinaçâo configurará uma situaçâo de temor e obedi&ncia.

- A forte tradiçJo oral que afeta o sistema de informaç3es nas

de funç3es e relacionamento de diretoria.

- As caracter(st icas das relaçSes mâo-de-obra/organizaçâo em

funçâo das condiç3es de desenvolvimento s6cio-econ8mico do pa{s:

Falta de integraçâo da mâo-de-obra e de ident ificaçâo com

baixas expectat ivas de recompensas

.-'s:

legislaçJo pr6pria.



- Forte derendfncia .'~ .
(:;:C 01"1 (Im i C ::~.

em virtYde das escassas opç3es de emprego e

Sérgio 8yarqye de Holanda(38), em sya obra "Ra(zes do

o aytor aponta as

o

avesso a todas as modal idades de racional izaçâo e, di~':'

despersonalizaçâo.

MYitos sâo os aytores qye procuram caracterizar algyns

t ir :3. ç: o .~:.d ::":1, n (j ':~.':::.::':i. C 1.1.1 t 1.1.r ::":i .. ;
s-rnao

estendermo-nos nesta expl iCitaçâo. Para o qye nos propomos até o

momen t o - yma caracterizaçâo ampla e syperficial - das empresas

por n6s contatas, dos profissionais entrevistados e da força de
j:> ::ll'- (.~.C (.::.,.... i'i () ':::. ':::.i.i. f j c i (.~.i'i t (:::11 Cabe-nos agora, verificar como

se processam as pr~t icas das grandes empresas na bysca da

( :38) HOL.(rI\!D I~~Is

..J ::':1. ri (.~.i V' () 'I
Sérgio 8yarque de.

José Ol~mpio Edit •
Raizes do Brasil.

·1 ",:;",:)
.! •.•• J ••• J



IV - A PRIMEIRA SOCIALIZAÇ~O

As empresas de grande porte, para conseguirem ser

produtivas e eficientes, buscam a burocrat izaçâo do processo de

com a crescente reduçâo de custos e

C)

..i .•.
'..lU

.... .
(';'C on (I~Yi! C o I!

funç3es básicas de administraçâo do processo de

trabalho sâo citadas por Vera Pereira(39) em seu livro

a organizaçâo e coordenaçâo das várias

uma funçâo portanto especificamente

b) o exerc{cio de autoridade sobre os trabalhadores. atrav~s

PDdl:!:t), o que pressup3e a elaboraçâo de normas de trabalho e de

e _t .•.
i•.i!::: IJ.m::3.

especificamente coercit iva.
se a primeira funçâo tem como objet Ivo mais

evidente administrar as condiç3es materiais .., .•.
'..id,

segunda visa principalmente garant ir a discipl ina do trabalho, e
integram no modo de produçSo capital ista, P'::: 1()

(~39) PEREIRA, Vera M. Can~jdon O Cora~io da
Caso Entre Operirios T~xteisn Rio

Fibrica - Estudo de

C:::3.lnI:i i,i,'::· 11

:1.:::~4



o cont~ole real .:~.. () 1:; !." I::: () j:i I'" () C (.~.':::.'::. () _I 0'0

I.JI:::

A busca do controle,

aqui como os nao p~oprietários ..i ..•. _
UI.J':::·

meios de produçâo ou do saber t~cnico) pelo capital ista. nas

g~andes empresas, í:: (':.'m um c ::~,1'-::~,t e i" 1'- :::i,C i o i'i :::1, I ....1,:::,;:.1 :::i, 1 ,

com base em normas legais racionalmente

mais pura de burocracia.

pela impessoal idade, Fi 01'- 1.1,m::~, (':.'sti'"1.1,tu !,- ::~, h i(':"1" ::~,I'· qui c ::~,"

pela especializaçâo etc. que possibil ita a máior coerência entre

meios e fins propostos.

r in':;; 1"101" mal m(:;:nte ,":
':::.~:I.()

independentemente da part icipaçJo dos trabalhadores.

sâo considerados quando da tomada de decis3esi em n (7:'1"1h 1J.!'ii

caso nas empresas que pesquisamos sJo consultados. Na maioria das

um 1"1(vel hierárquico que

d en omi n ::!,d ()

que busca anal isar as variáveis pOl(tico-sociais

estrat(gias e objetivos, que sJo as finalidades 01t imas da

parte de grandes grupos que Já operam em vários pa(ses do mundo,

Ec on om i a ~:J ••••.



possuindo uma "alta c0pula" loca), qUE rEPorta-sE a uma outra

0:::0 i t l.io ::"~od ::":io no 10- m ::"~o"1 ine ri t (~o ri o p ::":10 {o::o o:::,ed '::'0 ( 4-:L )" I::: 0:::0 t ::":io U ::"~o"1.t ::~o

situada no pais de origem da empresa, centraliza todas

as informaç3Es do grupo dE emprEsas Espalhadas PElos mais

diferentEs pa{ses e administra estrategicamente seus interesses"

Subordinado às "altas c0pulas" locais,

hierárquico denominado ..i .•.
UI::: ri {:..l(·::'1 ;

Encontra-sE toda a ger&ncia funcional izada que se preocupa com o

como também em fazer fluir as informaç3es tanto para

nível inferior. o nível OPEracional, é exercido por trabalhadores

executar os diferentes planos que lhes sâo impostos e prestar

as diferentes execuç3es para

imEdiatamente superior. ~ bastante comum encontrarmos nos livros

níveis como apresentamos na pagina seguinte.

(41) Sobre a hierarquia dE controles em empresas mult inacionais
ver Max Pegés (et al)" O Poder das Organiza~aes: a
Domina~io das Multinacionais Sobre os Indivlduos. sio
p :::~.i.J.'J. o ti



[)cfinicl1a Ertrl1t.:~it.1J'
DEfinicwa Üb.jEti'H.1J'

iA HDMINI5TRRt.RD.

de;iniçJo de quais sejam os 1 imites de cada , 00
!'j , '.,.i e i. ,1

: •.• i .. 0'0 r
! ':::.~.. i...f (':~';

termina um nrvel e começa outro, assim como muita discordância na
•• f 0.0 0'0

UI..,!':::.

d i 0'::0 c I.!o \:: i 1'0

apresentamos para caracterizar o fato de que,
•. 10_0 0.0I,.! 1•..1':::.

pesquisadas possuem uma estruturaç~o desse tipO.

d :::~.':::. p (.~.".\.C) ':::.

profissionais entrevistados, como também pelas caracter(st icas
d (.~..:::.::::.(.:.:..:::.

Droiissionais nos diferentes n{veis hierárquicos. Independente de

uma classificaçJo,



qu~ as grandes empresas t&m da força de trabalho.

dos dois prim~iros n{veis. o op~~acional e o gerencial •

•• 10'0

Ui:::

profissionais entrevistados foram as mais diversas"
.~
I'" I trabalhador deve 'preferencialmente nâo

n I:~'nh uma
• ," • t!

('Õ'::-=:p elr i (,?,'n c i ::~. s

produto de acordo com as exig&ncias do cl lente",
..I ._ 0.0

I.JI ..J':::- 1.1.1"1"1

q!.i.e p ()·:::.·:::.I.I. i um ql.i.::~.dir O t éc: n i CO ti ::~.':~,t ::~.nt (.?.

uma vez que necessita desenvolver sua pr6pria tecnologia

para compet ir no mercado externo, 1•./1;:"1'1d ('~'i'id () '::'f::I.I. ':~. I:i ".. ()C! '.1.t (),:::.I:) ::':1.1'" ~3.

inst it~iç3es governamentais de outros pa(ses,

trabalhadores sejam "quadrados em sua funçâo·, h (.~.c'.1. é·t i c os u s ,::.(.:.:,

.com a empresa e para a empresa ,

r:.... } o t 1'-:::1.1:) :::1. 1h ::~.d o I" (!l.' o

'cumpridor das determinaç3es da empresa", "adicionador de valores
,'\ -

(';:C on om ! c (),::. :\

o gerente deve possuir, al~m dessas trfs caracter{s-

i c ::;.'::., fazer e acontecer",



pa~t icipaçJo na base,

• . u
:::;.I.I.·C on om I ::~. , vestir a camisa da emp~esa,

"defender o nome da empresa J~ o gerente deve "ser ambicioso e

sendo participat Ivo na busca constante de produt ividade".
, .
1::.1::: n nâo fez grandes considera~Ses,

que na sua empresa anJo buscamos um

model G Para ele o brasileiro i..l.m

p ::~.d,.-on i ;':::::l.d o

produz regularmente",

Para a Empresa F,

cumpre suas obrigaç3es", "tem bom comportamento e

no!"In ::"'.',:; , "

F m P i" .:,.:.':,; :::!. Ci , com

c&nsio de suas obrigaç3es e

nenhuma hip6tese deve se insubordinar", E o gerente deve

os interesses da emp~esa".

a empresa fosse sua casa", "tem que estar acima da chefia. ser o

marechal de campo",

·i ....)D
,;. ',.1 I



P~10 perfil ~sperado do trabalhor ~ do gerent~, podemos

que o primeiro deve ser ordeiro e cumpridor das
.• i •••
U {:I. enquanto qu~ o segundo

~xtrema fl~xibil idad~ ~ capacidade de suportar os

entre a alta administraçâo e a base da hierarquia, C) I.J. e n ti" 0:::' :::1.

·châo-de-fábrica",

pelos trabalhadores, as duas extremidades

estrutura da empresa.

Todas as caracter(st icas descritas como esperadas ou

existentes dos trabalhadores e gerentes das grandes empresas,
."'uma preocupaçao ci i sc [p ] in".•.,

a lealdade para com a empresa, a busca •.I ._
Ui..)

cumprimento dos obJet !VOS da empresa,

processo t6cnico, a forma como o trabalho está organizado, o tipo

de produto ou a tecnologia empregada, ,nu. i t o

Outras preocupaç3es como uma maior part icipaçâo.

uma crescente e constante preocupaçâo com a reduçâo de custo.
:::l.i.J.!i"i(,?·n t C) ((':: p 1" od u.ti 'v' i d::~.de, melhoria da qu.alidade,

,"t

P Ir e C) c: U. p ~·:·I.(;: :::", C) com a sat isfaçâo dos cl lentes.

da social izaçâo.

No momento podemos dizer que estas "1. i nh~·:i.·:::.

..i .•. 0.01.-' 1,)':::.

i nd i v (d!Jo~::.



quando do processo dF:
('~'./ou

nas grandes empresas.

A preferência pelo recrutamento qlJ.:::i.ndod <:1.

necessidade de alguma PFomo~Jo, deve-se principalmente pelo fato

"já conhecer o profissional",

integrado e ter absorvido a filosofia da empresa", de conhecer a

nossa tecnologia e nossos produtos',

IH i c 1·-()C omp 1.1. t ::~.dOi·- a empresa investe na certeza" e o

sente valorizado' como tambim "deixamos todos os demais

espectat iva de crescimento",

carreira formalmente instituidos. exceto na Empresa A. todas elas
•• 1 •••l..f.::i.

empregados e manter os demais em compet içJo, qU.F:

t (.?: ri h ::~.rfl seus esfor~os reconhecidos. .....n ::':i.() (.?,}:: i,::. t (.?:

empresas a efetivarem uma descri~Jo e classifica~Jo de cargos

podemos citar casos como:

ainda almoxarife n{vel 1. almoxarife n{vel 2 etc.

As diferenças de atribuiçSes entre um n(vel e outro "o::; ~:.•. C)

experiência·.~ necessário que o trabalhador permaneça vários

·i .ti·1
.1,'''1{ .i,



, ..ri ! IVI(.~. i.

que na maioria dos casos ( bastante reduzida.

neveis numa determinada atividade, muitas vezes sâo contru{das a
d (.:~. caracter{sticas do

hierarquizadas em funçâo destas. Assim o trabalhador, ao esgotar

máquina, passa para outra fam{l ia de cargos de uma outra máquina,

porcim embora esta seja do mesmo tiro. ~ mais moderna",

A chamada anál ise e descriçâo de cargos,
qlj.(.:.: .•••.••• J ••.•••

i•. I.JI..t .::"':::. :::i,':::.

nâo ? sistematicamente revisada nas Empresas F e G.

t o t ::".1 , feita para todas as áreas operacionais e

administrat ivas da empresa.

de empresa para empresa. o.f ."
U(·::

como no caso da Empresa

solicitaram aos encarregados, e em vários casos,

q '.I. (.:~.':~.t i o ,'i ::J.I'" i () ':::. ':::.o~:)lI" (·Z· ':::.u::'~.':::.

posteriormente foram anal isadas e classificadas segundo crit~rios
c ()rn()

....\....
1:.:'1..1.•. r.

.-,'n ~:·f.C) d C)~::·

•• 1 0_

I..il::: nenhum questionamento ou

interfer&ncia na forma como o ~rabalho ~ executado
I

qiJ.<Õi.n d C) d;J

elaboraçio das descriç3es de cargo como tamb4m o fato destas nio

servirem de base para a aval iaçâo de desempenhO na maioria das

1.4;;2



para fazer as aval iaç3es de desempenho que seria definidoras das

promoç3es dependem do "feeling" do supervisor imediato"

o processo de promoçio nâo é baseado totalmente na

avaliaçio de desempenho ou no "feeling" do supervisor.

que as empresas às vezes buscam. no mercado externo •
•• 1 ._I..fl;::

CHÁ para exercer funç3es q iJ. e n ~~{C) sejam as da base •• i' •••i..f.::'.

fato é explicado. inexistfncia de

para o de desempenho de determinadas at ividades e,

na maior parte das vezes, pelo fato de que este tipo de rrát ica

"dá uma mexida no pessoal' ou ainda "para trazermos conhecimentos
••1 ._
!..il:.:'

do recrutamento externo, , .n i 'v'(:;; { "r:;

da organizaçio, as empresas dio preferfncia às indicaç3es de seus

funcionários porque os empregados gostam de

"é a forma mais barata",

quando estas exist irem e est jverem atualizadas. C·IJ.
0.0 ._ ,',. ::! 0.0

1:::1(1 .. r.:f.U

d o os recrutadores i ri i c i :::l.m o

processo de chamamento de candidatos para preencher

d o

funcionários, ~~ empresas ut 11 izam-se de todos os tipos de m(dias

impressas e faladas, como também de empresas especializadas nesse

tipo de at ividade; tudo depende 'da urgência do problema",



vez chamados os . , .

i n r c ro <:f.O

Inicia-se aqui uma maratona que vai ,I. 0.0

Ui ...'

p~eenchimento de formulário com dados pessoais at~ o 'OK"

•• t •••
UI.)

11, •.1 ••• , ••• _

ljf ...!!'il..J do supervisor imediato -fut I.lTO

Todas as empresas dJo grande &nfase à formaçJo escolar

Algumas empresas,

Empresa C, condiciona todos os cargos ou funç3es a um determinado

Alim do grau de

procuram priorizar a experi&ncia anterior,

as caracter{sticas f(sicas

d(·:·:· en f i In, "tudo para fac!l itar a vida da

fazem vários tipos de

aplica nenhum tipo de teste psico16gico mas nossa 0.0 0.0 '1 0.0 0.0 :: ••• 0.0

':::.1.:': 1.1:::i.;.. ::i.U
,
e

fazemos todo o tipo de entrevista, at~ as grupais.

que complementava unJo acredito nos testes

pSico16gicOS mas as psic610gas estio me pressionando para usa-
'I ••• 0'0 ft

i.l,.J':::- A utilizaçJo nas entrevistas de diversas t~cnicas e/ou o

::':i. t o d (.?: ':::.1.1.1:> In e t ('~'I'" o C ::':i, !'i d i d ::~.t () ::':1. o ':::. d i -Fi!.~·r ('::'n t (,7:':::. (,?: j'i tI'" ('::'\l i,::. t ::'~.d o I'~(.?: '::. )

tamb~m sJo procedimentos muito frequentes em maior ou menor

em todas as empresas.

.....
B n ao qJJ.(.:.:'j'" n (:::I"i h U.H{ t i PCi

e n::"~."Empresa C temos algum J•• ! 0'0._
i.. , ~.}!..)

pessoas estrangeiras'.



,ou .:;:.(.:..e I.U"!"!

..i : I..•..
U ~ i_ tJ ti.

aproximadamente 20% dos candidatos sâo selecionados· na Empresa C

e de 10 a 20% na Empresa E , ou ainda ·para cargos especial jzados

dos 34 candidatos, /'.1'''1.!. ']

Parece-nos oportuno apresentarmos uma tabela de taxa de

desemprego total,

que embora n~o seja atual, como tamb~m n~o

especifica do setor metal~rgico,

desemprego afeta desigualmente os indiY(duos. Pela anJl ise dos

seis meses cobertos pela pesquisa, o desemprego afeta mais as

pessoas do sexo feminino (18,1%), as pessoas negras e pardas

resid&ncia na regi~o ( .{ -s- (', UI \
" ,I. l ; 7 lI, I

desemprego de 20,4%.

:í. 4~.7.i



----------------------------------------------------------------
i ATRIBUTOS PESSOAIS I

--------------------------------- 1lO/N/O I N/O/J I D/J/F ! J/F/M I F/M/A !
i--------------------------------------------------------------,i F ("·iH i n i no

! j·"<;I. scul i no i :\'0,4
t t4;~:::; I :L':'~,.;::3
I :i.(;,;;.~ 1 :1.(),?

~i.B J i:3
:t :1. , ~:~1------------.----------.-.------_. . 1

í :1.:1.,:í.
i :i. ~.:5) ::.~~

i 1. :1. , (1 t :1. ~;.:~ s ;:;.~
I Â 1::' /.
j oi .•. ..1, .!.

~ :1. ~;.:~ J !::~
i tI:) J ~,:51------------------------------------------------------------ __ 1

I Ch I".:· -F.:.:...::, no dom n
i::' -r-
'.J) /

1 Nf~c) C:h(7:"Fi~':' no dC)j'(j u ~ :1.7; ~:') t tó; (~) i t:::~;,:~'i t ~~(~) 1. 'i ;?(::?;-4
i···· - i
1 MenoFes de 18 anos

18 anos e maiores
! 33,9 I 35,7 I 36,7

I:]' ) "/' i j, iZi J ::5 :i :l } ~~i

i :3l:. 14
.I t t } !.=51--------------------------------------------------------------1

1 At~ 3 anos em SP 14,5 14.8 I 17,4
I Mais de 3 anos em sr I 12,2 I 11,8 I :1.9,2 I :1.3,7 1.4, O
................................................................................................................................................................... , .

FONTE: SEP-Conv&nio SEADE/DIEESE

manter a força de trabalho excluída de seus empregos ou ainda

II

anteriormente. Certamente •• 1 •••
i..!.::I.

consequentemente do nível de emprego, os critérios de seleçâo de

nâo representam a real idade atual. No entanto,

nâo variam as práticas, uma vez que "n6s acreditamos que

uma pol(t ica de rotaçâo m(nima de pessoal é salutar para a
~::.
r.; J pC! is Dessa forma fica

estabelecido IJm mecanismo de rotat ividade da mâo-de-obra que

ut 11 izado como forma de controle dos tFabalhadores.

O percentual elevado de baixo tempo de perman&ncia no



fase do processo de seleçâo. Depois de ter sido
"apto· em todos os testes e entrevistas,

todos os exames de saJde, de idoneidade civil e principalmente
•• 1 0.00.0 ._

U I.J~Il.J

eXigências legais de contrataçâo, assinando o contrato de

nâo dâo para a coisa

Todo esse processo, que envolve todos os agentes da

admissâo de novos em~regados; o empregado atual, que indica seus

haver feito boa indicaçâo, ou at~ mais angust iado porque 0.0 ••• 1•• _,
'::;'''':!.U i.~·: quE·

empresa nâo o contratando talvez esteja querendo dizer-lhe que
r

I?!: bom e precisando esforçar-se m::';.I·';:';

passando tamb~m pelos profissionais de A.R.H. e finalmente pela
aceitaçâo ou nJo do supervisor imediato,

primeira fase do processo de social izaçâo dos

Esta primeira fase do processo de social izaçâo dá-se

onde nâo sâo as diferentes t~cnicas de recrutamento e seleçâo
apresentadas anteriormente no in{cio do trabalho,

Todo esse processo do chamamento

contrataçâo definit iva é conduzido e orientado pelas id~ias que

cada empresa possue do trabalhador, r-r
~::.~:!.C) 1

fundamentalmente, as reguladoras de todo o processo.



v - A SOCIALIZAÇ~O DA TiCNICA

As sol icitaç3es de novas tecnologias no processo de

internacional iza~~o da produçâo e nos processos produt ivos.

~ uma das maiores
preocupaç3es do capital ismo.

capital istas centrais.

tecnoldgico se manifesta com maior intensidade nos setores de
ponta (microeletr3nica, energ?t ico etc.l, util iza-se a

•••••••• 1 •••
I.... ::I.U·::J• \i(:;.::.::: rn::~,i,:::, mediaçJo previlegiada, ::~,f i m (j ('~' '::,e

alcançaruma produt ividade e um controle de processos Jamais

à tecnologia de forma crescente.

ap} icaçJo da primeira, In:::I,':::, ':::, i íú , um conjunto de t~cnicas que se

unem à ciência para responder às necessidades de

controle de diferentes contextos SOCiaiS.

Covre(42) demonstra isto quando recorda a

t é'cri i c o um

poI {tico"- para afirmar qfJ.(':~ :

(,?, ':::, ':::,:::l, n ('!'U, t ,."::~,1 i d ::~,di:':' ... \ .
C j (':':riC i ::':i.

à tecnologia,temos a raz~o tedrica a serViço da raz~o
prJtica. E mesmo a razJo pura, \s imposiç3es da ldgica,

o pensamento n~o se conforma e n~o existe isolado.

ldgicas dist intas relat ivas aos diferentes modos de pensar.

quest~o e que estes modos de pensar s~o pert inentes à modos de

produçJo. Em suma, ~ uma determinada razJo tedrica que

(4i) de L. Ma!1ZiI1i. A !~unçJo da
Trabalho e Tecnologia. Lucia

'rd'cl'j i c a , i f'i :

B Ir U. n C) 8~ (~1.(~.:.fJ. ~:; :::!.

:1.40



possibi~it~ uma razio prática espec(fica, em forma tecnológica,
que está marcada pelo ethos de como os homens se o~ganizam em sua

~ dessa fo~ma tecnológica que nos preocupamos no

Adm!nistradores tem propiciado o desenvolvimento de modernas
máquinas computadorizadas,

envolventes t~cnicas de organizaçâo do trabalho. ·Foi'·m':I.

das diferentes formas de organizar a força de trabalho no
interior das grandes empresas.

o Desenvolvimento da Maquinaria.

Na grande empresa, unidade de produçâo própria do
capitalismo oligopo} ista/monopolista, ~ imprescind{vel a presença

que apresentamos em esquema
q I.J. ::":i.".I. i -F i c ::"~.d o e c ::"~.p :::<. C i t ::,.d () FI ::'\.1·- ::":\. ::"~.n ::"~.1 i .,,:.::~.i·- s

prever e fundamentalmente controlar o processo produt Ivo.

de-obra e a produçJo sJo extremamente controladas e planejadas

desde a extraçâo da mat~ria-prima da natureza at~ a colocaçâo dos
produtos no mercado.

porque a concorr&ncia capitalista nJo se decide mais pela

do mercado e da produçâo. Se a compet içâo está baseada na
inovaçio tecnológica, as grandes empresas necessitam dispor
dom(nio de certas variáveis de forma antecipada,

1.4'1



,
e que encontramos os Engenheiros

como F:

A biotecnologia nio está presente e ainda nio e

preocupaç}o das grandes empresas do setor meta10rgico,

microeletr8nica,

Já ? bastante difundida e buscada para o desenvolvimento do

empresas por nds pesquisadas, vamos tratar de esboçar o contexto

da mesma naquilo que se convencionou chamar de novas tecnologias.
LI ::':'1.':::.

estritamente interl igados e suscet {yeis de ter fatores que causam

•• 1 •••
U-::!. CjU<:l.n cI o

sem o desenvolvimento conjunto de t?cnicas

organizat ivas apropriadas.
adaptado a part ir

tim 1::" .:: .: :::. I;:" ( 4:3) s caracteriza bastante bem o universo das novas

n o diz respeito ao

\

Fel" n ::~.nd • L' Univers des Nouveles Technofciiles.
l\'j () n t J'- I:~':;':i. 1 ti

P i;. El n (?,I ~.:.:j



o UHIUE:RSO DA MICRQELETRONICA

I. <::.1-.I. ..•' .f.



{"\
1...1 E' 'J. F: IH F!:nto cio

mic~oeletr8nica OU, mais p~ecisamente, a tecnologia dos micro-

~ responsável pelas potencial idades de todos os

demais elementos. Todos os demais processos tecno16gicos gravitam

(':':-11"1 torno do centro.

desenvolvimento do sistema, cabendo ao out~o

tecnologias de ponta. Podemos dizer que este esquema ou as novas

tecnologia de ponta e de tecnologia de consumo.

o •• -1 .. 0 •••I::: L .::1, ;::. conh;;.~cem U.iH

complementar ao desenvolvimento das diversas áreas.

da tecnologia do laser.

no setor dos aparelhos de escrit6rio (como as impressoras) ou no

crescer a microeletr3nica.

C uJ o

eletr3nica. mas cUJa colaboraçâo no dom(nio das telecomunicaçSes

Do:·?· f:;~.to.' ::,~. ':::0 oJ ••• 0'0

loJ .::I.~;:'

eletr3nicas seriam hipot~t icas se as tecnologias de transmissâo

••••••• 1•••••

1::::::.1 .. 1::: -!'O:":'n(',mF:no. podemos interpretar o

esquema anterior como cruzamentos de tecnologias tradicionais com

a colaboraçâo de um "quantum" de tecnologia de ponta.



mais simpl ificada e clara, Amesse(44) representa os seguintes

C Ir I.!.:.:·:::::i.ment os :

i"'~f C Ir C) .... (::: "1 e t Jr 1::1n i C =:':l.

Micro-processadores
In f or !ri::~.t ~c ::~.

t::' ::'~.b V' i c ::':1. (;: :;.;{ o
dE· !i!,{ ctu in :::1. ~::.

::·~.IJ.t om ::i t: i c ::":l. '::.

Micro-eletr3nica
Micro-processadores
In f or !n:;·~.t i c ::'~.

°f 1'::.:' 1 (.:.:.c c;IH 1.1.n i c ::':1.1;' j':':; e ':~.
eletromecinicas e
semi-eletr3nicas

T(·~·l(:::comiJ.ni····
c ~!i.(;: i:~e~:;
(.::.,1 (~:t jr t,ri i c ::':1. '::.

, ~ 1- 0'0 0.0 !
1. t IN 1:::":::. l

i"'l c: r ()....e "1 (7:' t ti' i:'j n t c: ~:f.
Mero-processadores
Infol'·m,{..ti c<:(

Tecnologia de escrit6rio
In ~~;.q tt cl :::1. t i "1 Ci ::;'1V' :::t ·F <;"1. ir

- preparadores de texto
- cla~sificadores

Cada uma dessas art iculaç3es mostra bem o papel •• 1 •••:. .1-::1.

microeletr3nica e a contribuieJo complementar da tecnologia ..i .•.
U I.J

da fibra 6tica e dos satélites no dinamismo do setor.

ritmo exponencial. A capacidade dos computadores foi multiplicada
pOI·-

d (7:

(44) AMESSE. Fernand. L. 7 Un i v (;:!'. s •••

j. :.:.:.i::~;



no sent ido do poder e da ordem dos custos expl ica

em grande parte porque elas se integram e provocam

S~o in0meras as atividades em que a microeletr3nlca,
-i:: 1'- :::i,d u z i d ::~, n ::~, i n fOI'" m:::Í.ti c :::1"

Esse desenvolvimento "'In:::I.D passa desapercebido
• .1 •••
U 1,3 setor meta10rgico CjI.l,I:!' j:j (.:: ';; q u i s :::1.11"1 o o::. )

como ? o caso das empresas A e I",
})

tamb?m atuando na área da mlcroeletr3nica.

A informática vem interessando a todos que, d i 1'- ('Y:t ::,~.o IJ

:::1,1'"In :::i, ;,:: (,:,' i'i :::I,!i'Ie n t o e transmiss~o de 'Vi i ::~.

computadores centrais interl igados a uma rede de computadores de

decis3es administrativas.

programável do processo produt Ivo via ut 11 izaçJo do CNC - Comando

Num?rico - CAM - Manufatura Auxil iada pelo Computador .... Cr-'ID

Projeto Auxiliado por Computador - SFM - Sistema Flexível de

Manufatura - PLC - Controladores Programáveis

Auxil iada pelo Computador. e os rob8s. todos visando à integraçJo

do processo produt Ivo denominado de: CIM - Manufatura Integrada

:1. :.:.i4



A
!..! c f' (~:o:::. c: en t (::: •• f ••• 0.0UJ...i':::-

nos

trabalhos manuais e repetitivos,

sempre maior dos elementos de capital fixo e garant indo uma maior

dos padr3es de qual idade r.o.o
I"i':::-

crescente automaç~o na produç~o e~ pequena escala,

várias vezes a necessidade de intervençJo de oficiais mecJnicos

máquinas-ferramentas

Os equipamentos CAD/CAM permitem o armazenamento e a

conhecimentos cient{fico-tecno16gicos de grande

concepç~o e execuçJo dos produtos e dos processos produtivos. SJo

computadores e seus terminais

drasticamente uma sJrie de operaç3es rotineiras 1 igadas ao

processamento de dados e informaç3es padronizadas

Jos~ Ricardo Tauille(45) caracteriza a automaç~o •• ~ 0.0

UI::':

um passo alJm da simples

~,;iJ.b ~::.t i t 1). i ,~:fr; o (onde a força de trabalho humana ~ subst itu{da por

t~cnica micro-eletr6nica permite adotar a noç~o sist&mica quando
•• 1 •••
i.,j.::l.

certos tipos de processos produtivos em fluxo cont {nuo,

(4~:j) Tf~!UIL.L.E,
B 1'- ::':l.·;='. i 1

Jos~ R. Aspectos Sociais da Automaç~o no
in: (k 9 an i :;:::::3.';;: ão, T,.- ::3.1:1 <3.1h o e Tec n o 109 i :;3. • 1.... !h" un o

(coord.). SJo Paulo. Atlas. 1986. pág. 22.

..• !::' ~::.

.!•... !...!



sâo o~ganizadas dessa manei~a.

elet~8nica permite, ::~.qui ; incrementais em padr3es de

o~ganizaçâo da produçâo já consol idados, A novidade 0 que com a

automaçJo baseada na ME (micro-eletr8nica) está se tornando

organizar a produçio em s0rie de p~odutos disc~etos,

atrav0s dos quais sâo feitos os

produtos dimensionais",

~ sabido que na p~oduçio em s0rie, como Joan Woodward a

dos diversos postos de t~abalho como tamb0m 0 pequeno o tempo de

perman&ncia efet iva das peças nas máquinas. O atributo da

flexibil idade que as novas tecnologias t~azem 0 importante para a

C) '::; t e ir! p C) S (·:·:'11"1

Este esforço de diminuiçâo dos desequil (brios e tempos

mortos visa à intensificaçJo do uso da maquinaria no sent ido da

uma vez que a mesma 0 cara e

poss(vel amortizada.

d () t t··· :::l.b ::~.1h o.'

em fluxo cont {nuo antes e ap~s a utilizaçâo da microeletr3nica

como podemos ver nos quadros a seguir:



TIPO DE CARACTERiSTICAS 8~SICAS

ORGANIZACao DO TRABALHO1-----------------------------------------------------------·----1
:::)c)b
1::: ri c o !n(.~.n d ::*~.

Sistema semi-artesanal. requerendo
grande porcentagem de trabalhadores

! " " I

Sistema em 1 inha de montagem,
p (.~.,,'0 In ! t i nd o ::'~.u til i :~.~:::':i. l~~ :;.;{() d ('::' in :;~{o....d e ....
obra n~o qual ificada.1·-·--------------·---·--------·------------·-------------------------1

Em
i··l!::~.':::.':;:.::':1.

t:.m
Fll.J.::-::O

f.i ir ijP Ci~:;
in (j n i t (J j'- ::~.I~::;.~:o d (-?: ~:jJr ::':i. ri d (.~.':::. (.?: q 1.1. i p ::llrten t ()':;:.
geograficamente dispersos

Com a ut ilizaçâo da micro-eletr3nica:

TIPO DE:

PPDDi.JÇ;~;D
1 ----------------------------------------------- 1

~::;c)b
En cüm('~'nd::~.

Ut il izaçâo de máquinas-ferramentas
d e c o r!"t:;,.ri d () ri um(.:~.~r t c o 1:1-----------------_·_--------------------------------------------1

I Em Massa Rob3s1---------------------------------------------------------------1
Em Sistemas centralizados de controle

F '1 (':~i.J.!,.~:J

equipamentos baseados na micrüeletr3nica faz com que esta

(46) FLEURV, Afonso C.C. Drganizaçâo do Trabalho na Ind~stria:
Recolocando a Ouestâo dos anos 80. in: Processo e
Relaç3es de Trabalho no 8rasil. Maria T. L. F'1eur~ 8 Rosa



::3. i nd :;~..' I T
•••• ti I 11 nl:;~.ck

fluxo para rrat icamente

todos os tipos de produç~o, mesmo quando as quant idades a serem

i:) I'" () cÍ i.l. :~.::i d ::":f .: :~.. ':::. :~: () I:i (.?: q '.1. (.?: n ::':1. ':::. 11 11

força esta tend&ncia ,'°I

'::;::'.D os grandes fabricantes de
•• 10'0
I.J I::: processamento de dados,

protegidos pela reserva de mercado no setor

começam a produzir tais equipamentos.

internacional e também local ocorre um grande domrnio de empresas

que recentemente associou-se a SPERRY

formando um novo e mais poderoso grupo denominado UNISYS.
,::.(.:: fazem presentes em I.. ._ ..~ ..•...t i...II..1J • ..I':::. os (~e

através da venda de suas máquinas (hardware) ou de

serviços (software) mais conhecidos por ·pacotes". Estes pacotes,

em Jlt ima anál ise, n~o deixam de ser uma estratégia mercado16gica

I •.~
.... 1.::1. bastante conhecido do melO

principalmente do setor InetalJrgico um conjunto de ~istemas

COPICS - Sistema de Informaç3es e •• 1 •••
i.•ld.

Este' conjunto de programas (23 programas atualmente),

d (.:.:,':~.(.~.n =··i o 1 \/ i d () ) IBM com o obJet Ivo mercadologicamente

desde o recebimento de pedidos, até a expediçâo dos

(47) BLACK, J.T. Cel1ular Manufacturing S~stems Reduce Set UP
Time, Make Smal1 Lot Production Economical. Industrial



Todas as at ivldades de comp~a,

planejamento e controle da produ~io. administFa~io de materiais,

sJo abrangidas pelo COPICS que pode

para somente algumas at ividades.

exemplos de implanta~âo de todos os

crescente o n0mero de emp~esas que vim implantando tais sistemas

ou desenvolvendo seus pr6prios à semelhança destes.

grandes empresas do setor, a MWM e a Singer, já possuem todo o

c on j un t () em pleno funcionamento.

de sistemas em abril de 1.981 e, já em de2emb~o de 1.983, estava

c ()in t (:te! (J":::. os m 1::1d 1.'.1 os ,ri';'l'} c i on ::':i.j" d o ,

C) diretor de sistemas •• 1 •••
U-::I.

cinco pessoas que implantaram o sistema com a ajuda de 60

rápido para 14 pessoas e alguns , .u':::.i.J. :::1.1/' ! C) '::; c: CJ IH

exemplo podemos facilmente perceber qU.i:::

central izaçJo da decisJo e a preocupaçJo com o controle das

de todo o processo de trabalho, .'
E'

I ·:~.to J In c 1 u ':::.i 1••/ (.;:

,
1:::" s um dos pontos sal ientados

própria IBM (paradigma de grande empresa capital ista moderna) na

'v' (.:,.nd :::i. d '=.. t :::1. 1 conjunto de sistemas. P ::~.!.-:::i. ,,:,,1 ::~.J

Informaçâo Gerencial ~ um sistema que auxilia os elementos da



Empresa em suas funç3es de análise.

No desempenho destas funç3es.

o que torna possível

no comp ut:::I.dOi'· em termos de sistema

dentro do sistema de informaçJo gerencial, a parte denominada

Sistema de InformaçBes Transacionais.

sJo de características tJo complexas
, :.: .
':::'.::1.1...1

decis3es que levam em conta um n0mero muito grande de fatores.

consideraç3es pol{ticas e circunstanciais. Nesse sentido. o papel

do computador ci o de fornecer ao homem informaç3es para que ele

d ('?:C i cf ::111 Sistemas deste tipo sJo ditos nio estruturados, e dentro

Sistema de Apoio ~ Decis5o.

Dessa forma o COPICS ci apresentado, levando em conta o

u.m apoio à decisJo,
I t .•••••*. ..I111·::.i,

vez que a decisâo tenha sido tomada pelo usuário e fornecida ao
( tI ()n 1 l ri (.?: I: )

Esta ci a parte estruturada do sistema.

('::' ::{ ,:> () ';; t () ::':1. t é· ::':i, q iJ. i ) ::~.

informat izaçJo e à socializaçJo na ind~stria. podemos facilmente



grande nJmero de usuários dos avanços da

simplesmente operadores de terminais, ou melhor, a grande maioria

dos •• 1 ._
I..tl::: d(·?'··P i ri i d::~.

restrita ao fornecimento de dados para os computadores que foram

por uma outra minoria de trabalhadores rn::~.i·,::.

o.r _.
UI::: fornecem dados para o

elaborado pela minoria mais qualificada", para que uma minoria

mais reduzida ainda tome as decisSesi ao menos as grandes
o.f •••.•• : .:»;':.... '"
I..i i....·,'I •.. i ':::.1 •.11:::':::. r.

nos isentam de um questionamento mais

defendem que a facil idade de operaçâo.

processamento e os custos cada vez mais baixos d~

igualitária de todos os

envolvidos, outros contrariamente, sal ientam a central izaçâo e o
con t ~."()"1. (.:., qij.(:~· da utilizaçâo de .",.i s t (.?,. nv~.:,,:.

automat izados de processamento de dados.

podemos perceber ainda que existe toda uma

eliminaçâo de cargos e funçSes intermediárias entre os tomadores

de decis3es e os operadores Jltimos . Isto . .parece, para nos, mais

uma tend&ncia do capital ismo avançado de aumentar e,

fo!r In::~.) homog~neizar a base da pir1mide,

fronteiras do n(vel

forçando-se um expurgai os mais destacados sobem e muitos outros



informat iza~Jo dentro da empresa representar a redistribui~io do

intra-organizacional entre os diversos

pelo ~8tencial dos sistemas.

agentes SOCiaiS caracterizam os avanços da computadorizaçio e das

acarreta grandes

:::I.pc)nt~:l.nd()n

como uma das at ividades da máquina,

aos n{veis intermediários ou mF,: ~:;mo

operacionais, que agora disp3e das informaç3es necessárias para a

tomada de decis3es.

integraçJo de informaç3es entre os

departamentos ~ decorrente da maior

que exigem tamb~m uma maior integraçJo entre os mesmos, sendo que
s.. '_0 'i
!.•. ::i, ,', integraçJo acaba por fronteiras entre as

diversas areas de organizaçJo. No momento em que as

espaciais deixam de ser proble~a,

estrutura da organizaçJo dentro de quatro paredes, ou d (·:·:'n tI"" o d (:..:-

Nestes casos os trabalhadores

poderiam trabalhar em suas casas (que tamb~m tem 4 paredes) ou

mantendo como elo de 1 igaçJo, apenas a t~cnica



Sem exagerarmos, ou fazermos exerc{clos de futurologia.

percebe-se que as novas tecllo1ogias envolvem um aspecto amplo de

impactos, principalmente na ~rea de A.R.H. Para alguns cargos, as

tarefas extrememente simrl iflcadas de atividades manuais de

controle sobre a m~quina sSo transformadas em atividades visuais

:;'1, ':::. tarefas tornam-se mais complexas e mais ... !.. 0'0 !.. 0.0 ••• 1_ ••. 0.0

-::f. U ':::-t f -::1, t .::l. ~::- }

novas habil idades mentais para o cargo. informat izaçJo dos

cargos e funç3es tem deslocado as habil idades requeridas da força

e manipulaçâo de s{mbolos.

I'" l':~.q 1.1,f:;: i'- i d ::":l. ':?.. } lJ.m::3. rfl::~.i or C ::3.p ::~.ci d ::~.de d e

racioc{nio abstrato.

processo como um todo, comunicaçJo visual

erros ou desvios,

Existe uma opiniâo quase unânime em apontar que o trabalho
'f 0.0 •• Ii •••
J•• ::I.I..!L'.t

existe tamb~m a percepçJo de que aumentou o controle sobre o

agora efetuado atrav~s da pr6pria máquina.

operadores de m~quinas-ferFamentas com comando num~Fico quanro o

P(:;:·:::··:::·ü:::i.l

ou inteFvençâo na máquina, naquilo que faz, bastante diminu{da,



A falta de atraç~o e desafio n~o ? para todos,

desafio de dominarem o equipamento, sendo este est {mulo mais

preocupaç~o que surge com bastante intensidade diz respeito ao
C ::3,1.1, '::, ::~,d o p e 1o

transtorno gerado quando um sistema deixa de funcionar e

transformaç3es que a • i n d ;1':;;t I"i ::;'.

mun d i <:1, '), t&m exigido um quadro de

especialistas cada vez mais capacitados. As ocuraç3es com maior

demanda nos 01t imos tempos tem sido a de Engenheiros de todos os

tipos (el?tricos, ,'\ .
In (·Z· C ::':1, ri i C c) '::. ) i n d 1.1. '::, t j'- i ::':1. i ';:. (.~. t c li ) (~.:.

especial istas em rrogramaç~o. Os especial istas em programçâo já

procurados pelas grandes d () '=:, (.~. t o f'-

? grande o n0mero de programas
rc ()1)'1 () (.::., o C ::":i. ':::. o qu.(·~·

exemplificamos anteriormente, em que as empresas

Outro aspecto que deve ser considerado é o grande

de permitir o seu acesso ou a sua programaç~o por pessoas comuns,

buscando com ISSO a simplificaçio cada vez maior da programaçio

que n~o se necessitem

especificamente treinados a real izaçio desta tarefa.

Bem como os programadores - que ainda t&m muito campo
pois a informat izaçio da indJstria nio é plena e nem

:1.(,4



perdendo prest (gio no meio metal~rgico. Supervisores, pessoal de
•• 1 •••
I..t1:.:'

pessoal administrat Ivo •• f 0'0

UI::: mé·di o ,
:,,,.i nd a , m:':l.is

propriamente dita, soldadores, montadores, etc.,

cada vez mais presente no meio industrial metal~rgico.

mencionados robBs, I·..·A f" .-
....f··!i}·::. )

.:::.i.!.b ~:;t i t i.!. i nd o funç3es ou ainda 111<:1. i ()jr

concentraçâo de pessoas nas faixas de baixa ou alta qualificaçâo.

c o li"!
r-r

C) c: IJ. p ~:·f.i~:(Ie '::; médio. como . ,
,J <:'.

mencionávamos anteriormente.
q!.i.e pinciralmente para

profissionais de A.R.H. é como administrar essas mudanças tâo

rápidas da base estritamente técnica, da maquinaria, uma vez que

o processo acima ocasiona uma quebra da 1 i nh:::-. c on t (nu.:::l. de

promoçâo dentro da empresa, por temp6 de serviço,

mob i I i d ::'l.d e dos

trabalhadores pelos diversos n{veis dentro da estrutura da

() u. in('::'::;In() 1

caracteriza maiS pelo fato de serem poucos os que sobem e muitos

Tendo presente estes avanços da maquinaria de base

que se encontrava nossa economia em anos recentes,
empresas do setor metal~r9ico recorreram as "demissSes em massa"



C CJin() 'r () i'- In :::4. d e I'" ed iJ. z i 1'- C u.:::.t o.:::.;

Produt ividade entendida aqui como a OFganiza~âo Internacional do

·Pode definir-se o termo produt ividade

como a Fela~âo entre os bens e servi~os produzidos e o valor dos

recursos ut ilizados no processo de produçâo·.

Desta forma podemos concebeF que a produtividade pode

Poupando trabalho - reduzindo a força de trabalho ''','.-:.

incorporando todos os avanços da mecanizaçâo e automaçâo.

Poupando capital toda a util izaçâo de diferentes

d e controle de estoque,

equipamentos mais baFatos etc.

C) Poupando capital e trabalho ao mesmo instante - inclui-se

:::i. qu. i intensificaçâo e

De fOFma simples, podemos dizeF que pFodut ividade se

quant idade com os mesmos Fecursos,

Tendo presente estas tr&s formas de se buscar uma maior

produt ividade no trabalho, ? que a Empresa A de nosso estudo pode

ser considerada como um exemplo caracteF{st ico em tomar medidas

drjst icas de reduçâo de custos atrav?s de cortes na _1 ._
U1;;:

trabalho uma vez que. A."l-f .::1. n "N6s nâo demit imos

m:::i.·:::. 1J.!rI .::;. is t (c· !ri ::~. ..I •••
Ui:::

onde, através de incent ivos monetáFios. forçavá-mos

a reduçâo de quadros·.



EstE problEma dE rEduç~o dE custos através dE

amplamente ut 11 izado po~ todo o

qUE é partE ExprEssiva do sEtor mEtal~rgico.

Estudos mais aprofundados dE quais

pessoas pode~iam ou mesmo deveriam ser demitidas.

SEm Estudos mais aprofundados sobrE o prOCESSO

produtivo levaram a uma situaç~o qUE Fleur~ (4B)

i n t en~:;i f i C:::: •.do.
()u o:::. e ,j ::l ) ·::·em

..l ...'..I1 •• oi

A agora importante produt ividade. ficou na depend&ncia

foram pressionados pela pr6pria dificuldade de mudar •• 1 •••
I•.!1::.' (.~. j"n Fi V' (.~.::j o ,I

\ mEdida qUE as condiç3Es do mErcado de trabalho se tornavam

IndependentE dos 'cortEs' ou da situaç~o Econ3mico-

financeira de cada empresa. o que tem se caracterizado ao longo

d o s uma prEocupaç~o constantE com

organizat ivas do trabalho produt ivo no sent ido dE buscar uma cada

VEZ maior produt ividadE.

(47) FL.EURY. i~i.CftC. PrOCESSO E Relaç6es •••

'l/:s :.:r



Desenvolvimento de Técnicas O~ganizativas.

auto~es t~atam sob diferentes fo~mas ::~.

o~9anizaçâo do trabalho indust~ial e, através das ent~evistas que

parte de cada empresa, na busca de uma maior produtividade no

Fundamentalmente ti" g..:;;

apontadas na maioria dos 1 ivros ••1 •••
U·::i.

organizaçâo do trabalho, que de forma mais intensa encont~amos na

p~ática diá~ia das empresas que sJo: 1) A Racional izaçJo da

ta~efa e do ca~go; 2) O enriquecimento de cargos; e 3) Os grupos

Racional izaçio da Tarefa e do Cargo - A consol idaçâo e

~acionalizaçJo da ._ •. t 0'0J:.~' I..! J.J

também chamada de

Voltando ao assunto.

da obra de Ta~lor (49) ve~ificar que a ~acional izaçJo da tarefa e

do cargo baseia-se nas seguintes premissas:

a) Existe uma maneira dt ima de se desempenhar uma tarefa.

para se estabelecê-la. deve-se examinar a real idade de forma

Para operacionalizar esta colocaçâo. foi desenvolvido

um C ()j'i ..,i 1J.I'\ t () (.:.:,

denominadas - de estudos de tempos e movimentos. A especial izaçâo

Principios de la Administracion Cient ifica.



ou profundidade de estudos do trabalho humano.

desenvolvimento de t~cnicas sofist icadas de anál ise e mediçâo .., ...UI..!

tempo necessário para execuçâo das tarefas. Já sâo hastante

dos tempos de trabalho. e forçam uma anál ise minuciosa do

ti" :::1.l:i ::~.1h o . 'ate ao exame e qu::~.n t i f i c :::I.I~~:i.~:o

vistas do trabalhador

In (:;.''::;Jj.I'··e in (:::!'l t ) II

A ar} icaçâo destas t~cnicas impl ica em uma segunda

premissa, que ~ a seguinte:

b) necessário ~eparar o planejamento da .-.e }::G·:·c U (;: ~:(.o

I':::.t CI PC), ..· qu.(::: 1 o operária. ainda o mais

c ()n',p '(:::"l:: ('::"j'\ t ('::J
,
e POI"éiH .. n:::\.

de executar a tarefa,

oP e i'· ::::~ir i O P :::1.1'" <:'. •••••• •• 1 •••
r.•. ·::I.U-::!.

d) Todo O trabalhador procura maximizar seus

incentivos salariais. Por outro lado.

demonstra que quando os trabalhadores estâo reunidos.



in (0:0:' n C) ~::. quando a ambiçâo •• 1 •••1,.1'::: ...... ..~...
1••• -::I,U'o::J. Uoin

e) Evitar grupos de trabalho.

Resumidamente podemos dizer que a racional izaçâo da

tarefa e do cargo prev& um completo serviço de apoio ao operário,

desde um cuidadoso exame do trabalho que o operário deve

que cada operador receba instruç3es precisas quanto ao que deve

quando deve ser feito. em que lugar deve ser f(·:: i t o ,

como tamb~m o tempo necessário para ser feito.
is t o

seria garant ido por um sistema de incent ivos salariais.

elevaria o n{vel de produt ividade ao seu ponto mais alto.

c: on t V' i b u. i (j: ~{C)

d (.::

organizaçâo do trabalho para a busca de uma maior produt ividade.

faltando por~m quem o contestasse.

somadas a outras variáveis econ8mico-sociais causavam

grande descontentamento da força de trabalho.

Parcelas do movimento sindical. principalmente norte-

as t~cnicas de mediçâo e estudo ..! _.
Ui:::

.1 ••• _ ••• i.•.•. '[. ._
i•. !o ,::l.IJ .::'. " "1' ..) p ()j.-

trabalhadores para se defenderem da extrema exploraçâo que

da parte da maioria dos empresários.

por~m. perceberam que estas t~cnicas nâo lhes eram 0teis. uma vez



geravam e geram urna concorr&ncia e individual izaçao muito

,3. U. f i:',:' I" i dos n :::'.

-F o ,.-ç: :::i. ..1 •••
I.,il;.:'

..i ...i..ll.:·:

D:::.. insatisfaçâo constante ..r ...
u·::!.

interesse do capital em buscar melhores formas oe

En Ir i qIJ.•ec i men to C:;: •.I"gO';:;

re

preciso considerar experi&ncias e as teorias acerca •• 10'0 o-o

1..f1.,J';:;

Estes estudos que tiveram seu inicio em 1927 na

.•i ....•. 1'0 •••
I,J i::: ':::- I•. f:.:' 'i::· (.~. C i.1. "1. o 11

...•..
o c <:'1. ~:; t ~:\ C) J ;:1, C!(.;:

a adoçâo de medidas que visavam fundamentalmente

melhorar o ambiente de trabalho.

Devemos a Maslow(50), e principalmente

os estudos que procuram elucidar os

17:í.



fatores pSico16gicos que afetam o comportamento das pessoas no

trabalho. Part indo desses autores ou mesmo de outros estudos de

caráter psico16gico, podemos faze~ duas colocaç3es básicas:

a) A produt ividade de uma pessoa ~ tanto maior quanto mais

satisfeita ela estiver.

A sat isfaçâo ~ decorrente de fatores

Embora já tenhamo manifestados anteriormente nosso

por tratarem somente do indiv{duo, pecam em nâo abranger

todo o contexto em que se desenvolvem as relaç3es de t~abalho -,

importante salientar os trabalhos de Herzberg e seus

fatores determinantes da satisfaçâo profissional sâo diferentes

dos fatores que levam à insat isfaçâo profissional.

inibem a insat isfaçâo, mas nâo conduzem à sat isfaçâo.

fatores de higiene, fazendo uma analogia com a

medicina preventiva.

para que se atinjam altos n(veis de

(50) MASLOW. A.H. Mot ivacion ~ Personalidad.
Sagitario. 1963.

[do

in: r.·1d In i n i Só· ti" '"t i v (;:. ~3c: i e n c:e Q 11 ';;.Ir t e I" "1~:J. '.."o 1 :l.B. ,J I..i. n e n ").? 7:::l •

(~S2) HE!~ZUFPJ:::;.



at ingido desde que se propiciem condiçSes para que ... " .J::: .1.1:.:":;:.

:::I.t in9 i!" as características de personal idade de pessoas maduras,

que Arg~ris caracteriza como sendo possuidoras de

relativa independência,

I:> o ':::.':::'1.1. i d o !,- ::l·:~.

de uma perspectiva de longo prazo.

solu~3es propostas os problemas aSSim _. 0.0 '\ 0.0 •••••• o.l 0'0 •••

1..,i ..J }.i ..iI....::f.UI...J·:::.

sâo apresentadas nl1m conjunto de t~cnicas que se convencionou

chamar de enriquecimento de car90S, que podem ser enumeradas como

':::. (::.' ~:.:jue :

1) Rotaç~o de Car90s - impl ica somente no revezamento entre as

cada pessoa tenha de desenvolver várias tarefas,

quando entâo, troca de tarefa.

2) Ampl iaçio Horizontal - neste caso, agrupam-se tarefas de mesma

natureza num ~nico cargo; em vez de um operário

montar apenas um componente de um produto, ele passaria a montar

c: om isso se aumentaria o n~mero •• 1 •••
UI.:-;

1•.)(;:1"" t i c: ~:1.1 .... que se atribuem tarefas

uma máqUina qualquer, tamb~m seria responsabil izado pela

do produto e pela manutençâo da máquina,

autonomia e controle 0.0 ••• 1•• 0.0 •••::l-I..} !..I r I.:':

t~cnicas isolada ou conjuntamente.



aumentando ct diversidade de tarefas que a pessoa desenvolve e

responsabilidades.

Estas formas de or9anizaçJo do trabalho

difundidas e praticadas no setor metal~rgico e principalmente nas

grandes empresas rempresas por nos

contatadas fazem • J .'

'C (:;.' c ri , C ::'~.'::.

sofist icaçJo e intensidade. a primeira forma,

forma ta~lorista de organizar o trabalho • ~ predominante uma vez

qU.G:' , .0\... .
i-I-::~ n • 1 inhas de montagem, onde

cada trabalhador tem seu rr6prio posto de trabalho e tem que

trabalhar da forma que a Engenharia Industrial determina."

de cada empresa, parece-nos ser definidoras da forma maiS

marcante de se organizar o trabalho. Dizemos a forma mais

qualquer prática que maximize sua produtividade e.

grandes empresas possuem uma gama considerável

torna-se dif(cil dizermos

ap1 icam esta ou aquela t~cnica.

Na Empresa C, que tamb~m se
tt·

caracteriza por ter

linhas de montagem o Sr. 1' ••••••

i..,l ... n nosso trabalhador

sempre faz o mesmo trabalhoi "
::":1. ':::. 1,../ (.?,' -;..~:e ':::.}

,',I

interc§mbio entre eles mesmos que at~ é saudável,

'::;,e .j :::\,rn m ::,~,ri 'c i d ::':\,'::. ::':\,'o:·

produzidas em cada hora ou em cada dia".

que a iniciat iva de buscar uma melhoria das condiçSes do trabalho



In::~,is atrav(s do trabalhador do que

departamento de Engenharia Industrial.

o Sr. 80 •• quando quest ionado sobre como

estava organizado o trabalho em sua empresa, ••• '\ ••• 0.0 .,.

1.•• 1. _::1.1' 1...1

tem bastante autonomia sobre processos, "1. :€l. ::.1 ._. ()ij t J

P Cl/'" .;.i'm, rien h 1.I,m:::i,

autonomia na quantidade a ser produzida".

o estabelecimento das quaritidades a serem produzidas (,

regra geral, de responsabilidade da ger&ncia. Independente de ser

ou riJo a ger&ncia quem estabelece as quantidades a serem

prod1lzidas, ( devido à percepç~o por parte de algumas empresas de

que ningu(m melhor que o rr6prio operário para conhecer o seu

: que ~~ desenvolve os grupos semi-auton3mos.

do

.~::.(':: c OI'!'! In::~,i ()!'- ri (),:::.

escandinavos, onde o movimento sindical teve e tem forte presença

no cenário industrial.

Grupos Semi-Aut8nomos o conceito de grupos semi-

.p ::~.':~.':::.() iJ. a ser difundido a part ir ••t 0.0

1•.11:::

experi&ncias sobre diferentes formas de se organizar o trabalho.

por volta de 1948, e as mais recentes e

x '''01;:'
.f...' ..J



,,,.
t;1.1. i'- () P ::·:i. J sendo bastante conhecidos os casos da Volvo e da Saab,

duas g~andes emp~esas suecas.

Um g~upO semi-aut3nomo é uma equipe de t~abalhado~es

que executa coore~ativamente as ta~efas que sJo designadas ao

g~upo, sem que haja uma p~é-definiçJo de funç3es para os memb~os.

o aspecto social quanto o aspecto técnico do t~abalho, ou seja, o

de t~abalho e as ~elaç3es espontâneas de amizade como o colocam

os •• 1 •••1..11 . ..1 enFiquecimento de caFgos • d j ss o J
._ ••• t •.
'::>' .•!1.1

~eque~ o desenvolvimento de nuil t i p"1 :::'.~:;

Sob o aspecto técnico. o conceito fundamental é o da

auto~idade sobFe seu t~abalho, tendo que respondeF POF ele em

todos os seus aspectos. Isto decoFFe da PFeocupaçJo de se evitaF

a fo~mal izaçJo dos ca~gos e pe~mite que o sistema de produçJo se

ca~acte~ize por uma gFande dose de flexibilidade.

no esquema de gFUpOS semi-aut3nomos.

gFUpO Fecebe uma ta~efa com baixo n(vel de detalhamento,

tendo autonomia pa~a se

estruturaF du~ante o pyocesso de desenvolvimento do tFabalho. A

formado pelo menOF nl.Í.meFode pessoas, capaz de desempenhaF um

completo e sat isfaze~ as necessidades SOCiaiS e

pSicoldgicas de seus membros, é o aFFanjo mais satisfatdFio e

PFoductivit~ and Social (k:~an i ;:~:::3.t i on •
Lon d ()n I:



Através da criaçâo destes grupos as empresas conseguem

qi.),e () P :::i.j:i e I dos

ou seja, da direçâo e autoridade, se transforma em

f::~.:,:::end o

que este conte com o equipamento e materiais

Algumas empresas do setor meta10rgico possuem setores

característ icas do ..! ...I,.!-::I.

ou máquinas de enorme complexidade e tamanho exigem trabalho de

vários operários ao mesmo tempo, que podem estar organizados de

maneira a desenvolver a atividade conjuntamente.

parece-nos ser o fator mais marcante da

forma como está organizado o trabalho, uma vez que em ambas as

a exist&ncia de grupos semi-aut3nomos(55).

o homem como tal e nâo como máquina; devido fundamentalmente a

Na Suécia os direitos .•...
':::.:::í.()

falando do processo produt Ivo

(!:.i4 ) tA} (~!L.I< E: F~ ; 1< u F n P <:1. F" t i c: i p ~:"t.c: i 1:1 n d e "1 C) '::;
13,,:.":::, t i .;',1'1 Emp 1'- 1:::':::,:::\.1'- i ::~,1u in: Bo 1.I;:.'t i n dE: 1
Estudios Laborales. 1967.

T 1:' ~:I.b ::':).j ~':\d D ir e '::; f!.' n 1. i::J.

Inst ituto Intern. de

( !5!.5) ~::;o b i"O (.:~. !:':J i'- IJ. P () '::. '::. (.::.,rn i ....::'~.~Jt tin ()mo ':~. n o 1:1f'- ::':i. ':::. i 1 ) 1•./ (.::., i'- t 1'- ::':i.!:i ::~. '.1. h o d (:.~.
CINTR~O, C.F. Grupos Semi-Aut8nomos. EAESP/FGV. 1981.

~.rr



J•••••••• t •.••• 'I t •••
=.. r ·::I.U -::1. i ri I..J

uma etapa do p~ocesso. ... : .....-
I• ..i { t 1••• 1

tempos pad~Ses dete~m~nados pela p~át ~ca. Foram estabelec~dos a

para coo~denar as at ividades do grupo".

t (,::Irl

seu p~6prio posto dE trabalho e opera
+..o ,r t (.:: ,

e

tEmpos padr3Es mas,

t~abalho de todos·.

DEVido ~ constantE rEferência aos dEPartamEntos de

Engenha~ja Industrial por todos os profissionais das empresas por

n6s contatadas. inclusivE nas EmprEsas F e G.
( j'(i (.~. 1ho j'-

Estruturado E at Ivo) que a árEa dE A.R.H .• como tamb{m devido a

ca~acterizar o pensamento ta~lorista de organizaçJo do t~abalho

o grande SUCESSO da forma ta~lorista de SE organizar o

t j'" :,Ü) :,~,1ho .'

dE mEdiçJo E estudo do trabalho, mas sim ~ criaçJo de toda uma
\

1 i nh ::':1. d f::: i n {;:(.::.V' ~n(.?: d i ::'~.I:;: :;~{ o ('~'ri t 1'"e o op t:~·1"·::i ,r i (:1 I:~' ':~,J':~.U. C h I'E.· f I:::' J qu (.~.::~,p ::'~.!." t i f'-

de Ta~lor nJo { mais o propriEtário dos mEios de

todo um g~upo de encar~egados, supervisores, gerentes, di~etores



formas de organiza~âo do trabalho - as

!~ii" :::1. n d e ~:; •• 1 •••UI,.) setor metal~rgico,

d ('2 empresa para empresa devido

part iculares de produto ou origem, Além dessas formas básicas, e

novas tecnologias,

'técnicas japonesas' de organizaçâo do trabalho.

em alguns setores como o

mais avançado do mundo e isto, como caracterizam Cleusa Saccardo
I, i no (!.57) : ·foi poss{vel devido à reorganizaçâo

•• 1 •••!..id.

corno o':,,·

bens de capital. automobil {st ico e metal~rgico e,

60. o eletr3nico. grande crescimento. Ap6s a crise do petr61eo, o

da microeletr3nica passa a se desenvolver em

substancialmente a diminuiç~o do valor da força de

(56) Já existe farta bibliografia sobre a existência de uma nova
c 1::'~.'=::. ':::. e d om i n ::l ri t e .... ::':i. C 1 ::1':::.'::.e ~:.:.i (.::'1'" I:~'n c i ::":1, 1 .... '::.(:.:'n d o c:o n ':::.i d e Ir ::,~.d ()
C 1~t~.~:;~::.f c:O r: E' p i C) ri (~:.~V' O n () :::f. ~!~';::.U. n t o .,J :::'1, tii G~'~::. B i.J, ir h ~:i.in .... L. el• t~I:~y C) "1'"IJ.c:~r6n

Pl"OPI::'·I,.t~.
Means - The modern corporat ion and

de los Directores.

- também tratavam do assunto.

(!.57 ) !::;{!IC:(:!~!fj~~1)()} C:1 (,::·i.J.~::.::·~. 8: I...I j\!() ,I

Organizaçâo e a tecnologia
Trabalho e Tecnologia. L.

H.F.C. Novas Técnicas de
no capitalismo in:OFgariYzáç~D,

8runo & C.Saccardo ( c ()(:r~".d 11 ) 11

sâo Paulo. Atlas. 1986.



trabalho atrav!s da mais-valia relativa."

o modelo japon&s de desenvolvimento está causando

trabalho atrav!s da mais-valia relativa" grande repercussJo em

•• 10'0
i..\1:::

desenvolvimento Japon&s. principalmente nos anos 80,

sJo os grupos CCO e o Kanban/Just-in-Time.(58)

.•...sao pequenos grupos formados por empregados de um mesmo setor de

lJ.m::~. I:::inpi'·e·'::·::":i.ou d i f e j""' (.:.:. ri t (-"::'-:;;

da elabora~âo de projetos sobre melhorias dos

~n(.:~.t o d o ':~. d e f:) I'" od 1.i.I~::;.~:() }

postos de trabalho etc. Os grupos se re~n€m durante o horário

sem com isso perceberem
,.,

r (~:.inun (7:' I:' ~';\(;: :;:i. C) p C) 1"

.....
';:;.::':i,()

Trabalhos de CCO anal isados .•.•••.• n •••••••••••

.~ -v I ri

.f. It l (:)1";.: •

.... ix(·?:dl.i.l~::~~() d ('?: C: iJ.':E·t (),::. 11 n 11 fi ti 11 1t t; n " 11 ti 11 I: 11 11 11 11 11 ~7·-:i·:X:

.... () 'J. t f" C) ':::. ti t: 11. ti It It n It n :s n n :I It n. U n It 1: n n 11 11 U as 1l 1:1 1'1 :I n



A temit ica da reduçâo I••••...•
L,ll:::i!!

levantamento possibilita

C:CG! , n os. moldes de sua implantaçio ••• I.. ..~-::1, ,~ 1.t::

c omo Ui'!'! instrumento empresarial que visa antes a reduçâo de

custos do que qualquer outra coisa. AI iis, as pUblicaç3es sobre o

a':::·':::.I.!, n t o , nâo dest inadas a operirios, destacam em primeiro plano

os milagres econBmicos alcançados'. Mesmo sendo a reduçâo de

:::1, C:C:G!':::.) ::~.()

part icipacionismo o:jl..l,e

las à aval iaçâo da estrutura formal da empresa,

As at ividades dos grupos sâo orientadas por t?cnicas de

estat rst ica como os histogramas,

diagramas de pareto, além de muitas outras técnicas de engenharia

de produçâo e normas estabelecidas pela gerência. Nestas ~lt imas,

normalmente sâo passadas aos empregados todas as técnicas de

estudo do trabalho desenvolvidas por Ta~lor e seguidores.

A tâo propalada part iCipaçâo dos trabalhadores nos ecos

( est imulada a partir de incent ivos psicossociais.

fotografia em jornal, diplomas, cerimoniais diversos,

canetas - banhadas a ouro ou prata - re16gios; ou mesmo em alguns

(58) Alguns aspectos do desenvolvimento Japon&s e principalmente
':::.() t) ,.- (!.':' ::1 ':::. r (.~.1 ::'~.I~~j::~(':: '::. d (.~. t V' ::'~.b ::'~.),h C1 n::'~.q iJ,e 1 e P ::':1. ( ':::. ) 1••./ e V' 1< :::1. in :::i. t ::":1.

~:)~:'.t ()~:;h i .... ...J~I.P~~C): :r.'1. üu t 11" ~I. I::'etC E: d C) M i "1~I.gir e n :3 ~r~c) p ~:I.u '1 (] to

8rasiliense. 1985.

(59) SALERNO, M.S. Produçâo. Trabalho e Part icipaçJo: eco e
l{ ~:l.n b ~:(.n n lJ.IH =:':'1. n o 1./~:·l. i a) i fi!1" :::1. (j: ~~ C) J ~:I,p C) n (7:'~:; ~:.•. fi in: P I'" C) c: f:: ~; <.:; C) e
Rela~3es nnn. pág. 184.



part iclraçJo percentual nos ganhos

cada projeto du~ante um determinado tempo.

/ .
I" \'::111 sido grande em todas as empresas

que adotaram esta tJcnica oFganizativa do trabalho. 1::: li'! nos '::"::;,',:"

entrevistas o Sr.
'::.o In () ':::. () u t Ir ::':1, C u 1 t ur :;':i. i

anos por um diretor de produçâo Japonês tendo relat iva aceitaçâo

por parte dos trabalhadores. seguidamente tende a

necessitando de constantes incentivos por parte da

Kanban e o Just-in-Time sâo tJcnicas de organizaçâo consideradas

pl:::I,no •• 1 ~.
UI.:':

alterando tambJm as

relaç3es entre empresas, fornecedores, distribuidores e cl lentes.

o Kanban e o Just-in-Time estâo int imamente 1 igados: o

peças, sub-conjuntos etc.), nada mais J

"filosofia· de trabalho,

intimamente associadas ao que apontávamos anteriormente

P to"' Cid i.li~:~~~CJ d (.;:, ·F 1 ij,;'::C) c: on t "n iJ.D ~ Dizem respeito, mais especificamente



ao acele~ado ~itmo de dive~sifica~io e mudan~a do p~oduto que

exige uma alta flexibilidade da estrutura de produçioi c omo

também ao crescente nível de produçio possibilitado pelas novas

tecnologias fundamentalmente baseadas na microeletr8nica.

o Just-in-Time é uma idéia que reJe os trabalhadores do

processo PI"odut ivo visando ajustar as montagens intermediárias, a

rabrica~io de pe~as, ou mesmo a chegada da matéria-prima nn

processo de produçJo às demandas de montagem do produto final. Um

processo assim constituído possibilita a redu~io de I•. 0.0 •• l ..o 0'0

t '..lU i•. J"::i

e '::.t c. que '::. intermediários (quando nio de sua ext inçio),

dos tempos de espera etc., potencial izando a

automat izaçio do processo para se conseguir um fluxo cont {nuo de

há uma inversio do fluxo de emissio de

passando a ser o setor de

quem determina os como
()I.l. .::'.(.::. .j ::":i. ,

vende~ para fabrica~ ou em outras palavras, s6 fabricar o que foi

\i f::·:·n d i (~o u

Essas mudan~as no processo de produçio determinam uma

se da forma tradicional estJo

agrupadas por fun~io (tornearia, estamparia ~tc.). agora, passam

a ser agrupadas em ilhas de fabricaçio de acordo com as famílias

de peças requisitadas. A definiçio de uma família de peças

fundamentalmente caracter(st icas d e

geométrica e sequ&ncia de prcessamento.



concepç~o do p~ocesso p~odut ivo

o~ganjzaç~o da m~o-de-ob~a se aproxima muito do en~iquecimento de

cargos ou mesmo da criaç~o de grupos semi-aut8nomos, po i '0:' 0'0:;'

ope~ários passam a executa~ diferentes trabalhos parcelados, ou

simpl ificado agora

'''0' ist '::'·ln::J. t i c :::i.

util izaç~o do tempo de trabalho da m~o-de-ob~a como também uma

o~ganizaçJo do processo de trabalho. [::< i ::.1 e·····"o.(:;; I.!.m:;:i.

manutenç~o ~igo~osa de toda a maquina~ia. Nas g~andes empresas,

forma já estJo incorporando estas técnicas de

trabalho, já é comum a manutenç~o prevent iva de toda a maquinaria

A p~imei~a delas, a manutençJo p~event jva,

Fi ('~'I'"'m i til'"

•.• 1.00.0 •1:::1,.1... }

a manutançJo predit jva, i i'- 1'11:::'. i,,::. - , .
::'~. J. (.:~. iY1) () U. ';;:.(':' ..1 :::-i. ;

os tempos de subst ituiçâo das mesmas em tempo hábil

processo p~odut jvo.

Pa~ece-nos importante frisar que o Kanban/Just-in-Time.
".::~.':::. n () \,1 ::~.'::.

uma vez que como declara Salerno(60):



isto conta com o apoio decisivo da tecnologia de grupos

Toda a organizaçJo administrativa/PFodut iva que

para a transforma~io de um arranjo f(sico funcional

<seç3es de tornos,

i um pri-requisito indispensável ~ automa~io. A classificaçio das

fam{l ias de peças e a definiçJo da const ituiçJo das diversas

ilhas nâo exigem rob3s. máquinas de comando numirico ou sistemas

feita a reorganizaçio, basta trocar as

pois o alicerce já está preparado para aguentar

trabalho com o Kanban/Just-in-Time.

o Sr. Aa. nos relatava:

"temos algumas áreas na empresa que já funcionam com o sistema

j{ :::i. ri b ::~.ri que no no';;':::.o C ::~.':::-() é· ~::~::1C i 11 A denominaçJo Saci deve-se ao

fato de ser uma expressJo mais brasileira como tamb:m o sistema
_'I •••
1,.tÔ.

empresa para desenvolver, atravis do departamento de treinamento,

o esp(rito do Kanban entre nossos funcionários.

para que, passo ~ passo, possamos ter todo o sistema

A util izaçâo destas t:cnicas de organizaçâo do trabalho

coisa que já o fizemos na sua grande maioria •

(f.)0) :::;i~iL.Ei~NO, Mario S. Processos e .( 1"' I
.1. 'i'" Ci n



vez que s6 fazemos inspe~âo ·b~-off·, que nada mais e que somente

..':n <!t.C)

somente à eliminaçJo dos insreto~es de qual idade mas sim, C omo

N

':::.-::I,i...i que estâo associadas ..1._
U .::~.

de todo o p~ocesso, que procurávamos caracterizar anteriormente,
••I .•••

1•.1 J:.:'

Todos estes desenvolvimentos de maquinaria p das

d ! f (.::lo" ('::' n t (.::':::.
.....

':::. ::'~.()

de C i ~:;i v os p r C) c: E' ':::.'::}C)

d:;;I. fo~ça de trabalho no ..t •.. 0.0

1.J.::f.':::.

empresas do setor metalJrgico, como também em todas as empresas

embora sendo grande a

pela base técnica do capital ismo no· processo de

social izaçJo, ela, ror si t

':::.1::1 )

as empresas a desenvolverem várias aç3es de caráter educacional-
:::i. ':::. ':::. i ':::.t (:;:l'i c i :;~.'1 I') o ':::.i:~'l'it i d () d e In f!: '1 j'l o 1'- ::1d :::\.I:>t ::llr (.~. (.::.,':::.t j In 1,1. '1.::'~.Ir ::':i. f o"..1~~::'~. d e

t~abalho ao trabalho produt Ivo. Treinamento e/ou desenvolvimento,

parte do processo de social izaçâo.



VI - DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZAÇ~O

no parecer de quem a

em seu processo de 01 igopol izaçJo/monopol izaçJo,

satisfeito com os rendimentos da força de trabalho e sempre

Como v(nhamos comentando anteriormente.

rn:;:;. i or .... .::.(.~.

automaçJo/robot izaçJo dos processos produt ivos, conjuntamente com

novas necessidades decorrentes deste processo.

Tal processo começa a se ~azer presente nas grandes

d (.::., di·r{c:il

devido à infinidade de possibil idades de formas de ImrlantaçJo e

implantaçJo ou da execuçJo de tais tecnologias. de)

tal processo e fazer a quantificaçJo ou estimat iva dos retornos

(.:.:,':~.Fi i:~'~.,.::':1, d () ':::.I: Todas as t~cnicas de an~l ise de invest imentos parecem

para a administraçJo quando esta t,:!,'::;

somente ou mesmo a um n(vel nacional. qU.::':\n d C)

as tcicnicas de administraçJo financeira sJo bastante bem

aplicadas e servem de apoio à tomada de decisJo.



Os equipamentos existentes no mercado nacional, t&m

custos elevados para a maioria das empresas.

com a automaçâo/robot izaçâo normalmente ""'0U-::I.

:::i.n ::~.1 i ·:::.:::i.d :::i. ri () c: o ri ti:::' }::t o
,

(.?:

insignificante se comparada aos demais custos

em franco processo de robotizaçâo ..\ ...
1..\':.:'

suas 1 inhas de montagem, a força de trabalho representa ':::.() in (~.:.nt (~.:.

:3 :;;; c! o c: iJ. ':::.t () ")U{
'.. ,1."1: )

,_ 0.0,1 •• ;'::' •••

J:::':::.I ... ::i,l ..J i i'i C 1 u (d os ,t •• 0.0 •• ! ._ o-o

1..I,..IUL!':::·

gastos relat ivos à mâo-de-obra, ()iJ.

como as contribuiç3es para a previd&ncia social,

d?cimo terceiro salário etc.

Os custos da mâo-de-obra do setor automobil ístico como

montadoras em part icular,

tecno16gicos e nâo temos um , .,n! e•./(.:.:,}. d('!:

D (.::., ·F ~·:·1.t o ;

Junto ao Controler da Companhia.
e a mesma em outra empresa

() I', d (.~. C) '::; c: iJ. ':::.t ()':::.

representam de 30% a 40%, i ncl u i n do

t iJ.d () ,I

custo da mâo-de-obra, mas sim o de fazer com que o trabalhador
J ' I • /'.,' 1r- ,••-..', ••·.·,·'1.;· ••••••.•••.I' {·.·~,·i·.·.I! '·.•••.1 1 Jprooutos como se estivesse . ,sapacos.



nossa pr6pria tecnologia, temos que invest ir muito em treinamento

Nas demais empresas, as respostas que obt ivemos

est imat ivas aproximadas,

idéi:::,.do que representava a mJo-de-obra no custo total •• 1 •••
.! •.iU

gira em torno dos

o
.....n ::':i.() (7: ':::.fJ.i:i (·:·:'f'- i ()i'" :::1.

representat ividade cf () ':::. ..! .-U.::I,

..\ ...
ti':::

profissionais da área de A.R.H •• somado a outros

onde procuramos caracterizar

a for~a de trabalho do 0.0 ••• A •••• 0'0

'::1- I::: 1•• 1...1 r n.

:•• r' ..•.•..•, ... :::.::;'.::1, de

os profissionais de A.R.H.
a reclamaçJo da falta de mJo-de-obra especial izada para

trabalhar nos diferentes n(veis da estrutura da empresa.



T~einamento e Desenvolvimento.

Lom o rápido avanço tecno16gico propiciado pela mjcro-
.....

() ri ::":i.(j

ilniversidades ou de centros governamentais formadores de mio-de-

de treinamento das grandes empresas durante os •• 1 •••
tjl.:-:

i'1C)':::·
-,
:;~.':::.

atuais necessidades do setor. Com o reaquecimento da economia, a

de escassez de mJo-de-obra, .. c ...
!..I·::J.

especial izada. e geral.

constante da Administraçio. Segundo Bergamini (61)

t j" e i n:::I.I"ilento ,
(.::., \i (.~.:.:.::(.::,'::..s

específico para o bom desempenho das várias tarefas que comp3em

os diferentes cargos.

considerado como uma forma de adestramento.

diferenças existentes entre o treinamento e desenvolvimento

e1a acrescenta que:
para a orientaçio que faculte a

cada um o aproveitamento, , "IJ o ':::.':::.i !••/ (.::., 1. " o:::. jJ.::':i. ':::.

pr6prias caracterist icas

Desenvolvimento de Recursos Humanos:
uma Est~at&gia de Desenvolvimento Ge~encial.



() '::~

."~':::.('::'t,.. ::':i. C~ :::1. q iJ, ~

p~09ramas compl~tos d~ t~~inam~nto plan~jados.

dif~r~nt~s daqu~las on d e

c ()IH() U,iY! t c)d () J

Roux cont~xtual iza o tr~inam~nto d~ntro da mod~~na

Mais ao final d~ s~u t~abalho.

j::: :;:f.l.'· ::';1, o -F ::':1. t: C) d f.:' qu(,:.:,: 1\ tt ti lj. f'fi :::Í, Fí () I {t i c ::·:i. d ('::'

voltada para a r~al izaçJo humana s~ria ~m tudo s~m~lhant~ a

pro9~amas por pa~t~ d~l~s
,:~.(.:,:. o simpl~s n(v~l de

conh~cim~ntos. do ap~rf~içoam~nto d~ habi1 idad~s. Os fins sociais

discut isse o assunto. :sto nJo v~m oco~~~ndo porqu~ a ~mpr~sa~~,

milhaF~s como o ·disc~uso comp~t~nt~·. a fala do diFig~nte.

. . r-r
':::. i.,t {':'I, ':::, (jP i n i (i e::; ':::.o in (.:.:,n t (7:'

R~CUFSOS Humanos ~ TF~jnamento.

,~ D ,1.r. i .i.



dos C C) n t e i.l. d o~::. d o s

i ,'i ':::,t l'" J.I,t ()I'" ('~' ':::, ~I

ti , '

G ~ ':::.C u. ['"':::,()

i n c: C) n'! Fi (~.:.t .(.:.:.n t (~.:.:~; qU.E", nio tim aCE"sso aos

veradeiros objetivos do treinamento".

a CE"rta altura do prOCE"SSO dE"

a alma dos ide61ogos e planeJadores já se

como sE"nhor na alma do trE"inamE"nto. ~ nE"SSE" momento que estE"s.

crit icar e pol iciar qualquE"r atividadE" didát ica qUE" lhe proponha

algo mais do qUE" a mera eficácia".

Todo~::.

concebem tipolosias E" receituários,

90dendo ser transmit idos E"m grande escala, através dE" material de

ensino previamente produzido" Tudo isto se passa, sem que exista

o menor esforço dE" adaptaçio às condiç3E"s rE"ais.

s6cio-pol (tico-culturais ..... : .•. I•••....• J ••••••.••
I:.:·,:-:.! ':::.l.. ;:::I! 1.. 1:,:":::,

rases de desenvolvimento dos paises ou mE"smo de diferenças

o pensamento dE" Dantas E" RibE"iro(63',
t

o treinamento passa a

dE"senvolvida para paises perifériCOS.

D f=-í 1\!T ,-::'f ~::) ~ L.. u

[:Itr ::~.s i 1 :
& RIBEIRO, A.M.M.

Ideologia e PrAtica.
Treinamento Empresarial no

IUPERJ/CE8RAE/PNTE.



o treinamento abranda a manipu1aç~o ta~lorista do homem

na busca do ritmo certo e do trabalho certo para o homem certo. e

adaptaç~o e conformismo do

situaçJo do trabalho. Textos padronizados, técnicas modelo. casos

!::: i"O (.::., ':::. !:::' i'f t (.~.':::. IY,í.J. i t ()'i::. :::ti'j C) .:~.. I'i ()

empresas e mais modernamente nas at ividades de grupos.
d (.::., f' •••••

G i ':::.c u ':::.':::.::'~.o ;

,i""i

ou muitas vezes incluindo de alguma forma

muito grande de cursos oferecidos por

internacionais sendo que

() ~::.
,.,

c () m U. n ':::. ':::.~::f.()

,.i 0.0

i,J I:::

"liderança Situacional" "Desenvolvimento Gerencial"

(·:·:·t c 11

esses cursos ou modelos foram originariamente

desenvolvidos nos Estados Unidos pelas diferentes correntes de

pensamento sobre as . r-r
() ~...E~::':'l. n i ~::.:::':".ç: (i (::'~::.!::: repassadas para o n C) ~:; ':::. ()

c: () j 'i t (.:.,:>:: t o qij.t~·:·}

além dos modelos e cursos de tipo

!'~o ':::.':::.o !n(.::'j'- c :::i. d () ,I

quant idade cada vez mais crescente de c: u. ~.,.'::> D '::;~
. , .

'::> (7:'iH i n ::':1. i/ J C) ':::. i

.~ ~:::Ir :;t
,I ••.. '•• 1



c {l'" C i.J, I().:::.d ('::' C on t {",()'},(.~. Ô 1::::

aqui lntroduzidos sem maiores esforços de anál ise e adaptaçgo ao

nosso caso. As grandes empresas que, no atual estágio do processo

de acumulaçgo de capital. atuam a n{vel mundial.

grande complexidade. ·'::.i.l.:::l.

pr6rria dinâmica que é de transformaçgo conservadora,

i:: {t i.l, 1 () d 1:~' i '.I. iJ. ':::,tI'" ::':i. ç: :;.;{() } qlJ.(~':'
,

(':.'

grande a preocupaçgo com o retreinamento hoje existente nos

conhecido o treinamento de adultos.

t';·

:::f. (;: <':i. C) ;

en \/ (0":: '1. \', ec i m(.:,:.n t o ..I ...1..1.::1.

em alguns pa{ses como França,

se nâo existem novos braços e cérebros para

trabalho produt Ivo. .~:' ::':'1. :.:.:.: •••• '::; (~.:.

como as grandes empresas dispSem de uma

faz-se necessário um grande esforço de formaçâo e



adaptá-la às diferentes formas •• 1 •••
U·;:'.

denominado de CCP Controle Estat ist ico da Produ~~o.

Nosso problema é

trabalhoso pois o mesmo se

na maioria dos casos ,":~:; ~.:!.() p ~::.q i..i. (7:- n ~:\'::;

trabal~adores como produzir cOm qualidade",
•.! .••
i.JJ •..i

inexperiente ou de qualidade; di ',:;',,:,e:

Processos onde mostramos como ele deve trabalhar.

t ('::'m () ':::. . ," .(."::,::< i ::.~(.~.ri C ! :::1. '::~ de)

Colocar na cabeça de cada um que deve atender

necessidades do seu cliente.

fornecedor do outro. em qualquer tipo de at ividade"

a m~o-de-obra aos desenvolvimentos da ,_ 0.0 0.0 0.0

,.1.:;1,':::.1:::

" ,'C (.::.,c: ri ! C ::':1, .: ou às novas ~ormas organizativas
~
Cjl.i.('"' ::~,

desenvolvimentos da técnica, alguns autores como Pignon e

procuram demonstrar que o esfor~o por .··i .•.·.
\.1= ...=

(64) P:GNON, ). & QUCRZOLA, Jr. Ditadura e Democracia na
l:}i·"()dl.J.t:;::;~{:::)u tI'\: i)ivisãcJ :::;()ci::~.l do Tr ab a l ho (.~. ~··.'ic,d(j de
iJf·()dlJ.'~:~:c! (~::":i.P i t a I i st a , i:j()v't()u i:ii.J.~]'J. 11 í::: ':::.C(){--!:i i:;';{()t: ~i.<.1't:.:rl::;,~



~ o de acabar com a alienaçio ...~.....
:..~'.." n ::~.

para aliená-lo no M2rcado. S2gundo 212S, r2f2rindo-se a um 2studo

"Esta reorganizaçâo do trabalho pode ser

trabalho passa a exercer-se por interm~dio do m2rcado capitalista

ao mercado, em considerar cada departamento em uma empresa em SI,

submet ida aos crit~rios de rentabil idade e de

tendfncia general izada do capital ismo atual"

preocupaç5o com o treinamento de pessoal ~

d ~ 'F(':':'lr (:.·:·n t (.::,,:::.(':':'Inp 1'- (·::··:~.::·:i.·:~.; qiJ,(':':' J

0.00.0 '; 0.0 ,1 •••••r i::: J.. ::!. '.. ~:I. C)

fi C)':::.'::."() In (~.:.i () "

Temos que desenyolyer nosso pessoal para que absorya a tecnologia
PC) i,:::. 0':::·

foram ditadores e hoje • 1 .~.'J :;':'1. n :;':'[.C)

0.0 ••••• w : ., 0.0

i::: ":.::.r.. ! f. i•..l Um esforço constante o.r 0'0

UI.:':

maior produtiyidade".

Esse esforço d2 buscar uma maior produt jyidade tamb~m 2

real izado p21as demais empresas

prat icam2nt2 a m2sma orientaçâo das demais empr2sas do .:::.t t C!I" "

de-obra e C! seu d2senyC!lyim2nto por parte d2 todas as 2mpresas do



loCas as empresas, ':::.('::'ij,

seja através da contrataç5o de

força de trabalho, quer seja da base da pir&mlde ou dos demais

que todas as empresas procuram

para auferirem os benef(cios fiscais que lhes possibil itam a lei

n() r:

as empresas a formarem sua m50-de-obra através de

incentivos fiscais, i.o ..• ..~ 0_, •••
i.. I...IU i...1 1.'; investimento com formaçJo de

m50-de-obra pode ser considerado despesa para fins de declaraçJo

para a compra de 'pacotes' de treinamento do

o i.J. d (~:'c o i'i ':::.!J. "1 t ()I'" (.::" ':~. qu(.:~..e diga-se de passagem, nem sempre visam a

formaç5o ou desenvolvimento do pessoal,
•• f •••
UI:::

Outro aspecto a ser considerado,

das necessidades de treinamento

das mudanças que ocorrem de ano para ano no interior das grandes

empresas. Procurando ser mais claro. e ainda sob o ponto de vista

necessidades de J•• 0.0 ••• : 0.00.00.0 ••••••• 1'0 , ••

i.. !' 'I::: i !!.::I.liii.:':!1 f.o ••.• i D



que as áreas de treinamento de iorma geral seguem as decis3es de
.,i .. oUd

mesmas e estas, .....
':::.::':i.C)

imPFevis(veis. A falta de uma vis~o de conjunto e de pol(ticas de

orientaçâo para a iormaç~o da mâo-de-ohra faz com que os planos

de treinamento sejam de dif{cil cumprimento.

i) (.::.,

preocupaç~o maior parte dos profissionais de .". '''1 t t
{..! n r~:.;. n r.

.•i 0.0

i,.li.:·:

como um todo no sent ido de que a mesma tenha a

':::.u f i c i i:'~·nt (.::.,

o bom mencionarmos que, na maioria das empresas,

forma de acomodaçâo das suas insat isfaçSes,

I: c: () !'ii ti ::':i. t i ='.i () ':::. I: 11

N~o existem critirios formalizados para se fazer a escolha ou

de certa forma, que os mesmos critirios observados no processo de

tambirn para esta etapa da soclalizaçâo da força de

onde muitas vezes as

n (~.:.':::.t (~.:.'::> c: ::':\':::.C) ':::. , n~o querem perder os invest imentos Ja

e bastante comum, nas grandes empresas, existir todo um

d (~.:.(.::"!'j t !t· (.:.:,~:;j::':i. •• 10'0
U1:.:' diplomas e solenidades diversas ao



o esforço dispendido pela empresa

trabalhador no melhor ._ ••• ,I•• 0.0

1:.:"::;.1 ..• ::1.

Di.). o.r ._
U·::I. o trabalhador terá entâo que

1 ('::'=. ./ () U.

incorporar na sua prát ica administrat iva aquilo

uma melhor condiçâo de trabalho.

ComissSes de Fábrica.

As Comiss3es de Fábrica constitu{ram-se em uma forma

ao processo produt Ivo à medida que os trabalhadores elegem a um
.....

':::.(.::.'ç: ::':i.() )

enfrentem qualquer tipo de problema. sendo o controle dos

processo de trabalho.
Já sâo bastante ant isas as experiências da formaçâo de

Palll0. sâo bastante conhecidas as experiências de organizaçâo dos

as Comiss3es de Fábrica constitu{das em Osasco. principalmente as

forte presença e part icipaçâo no desenvolvimento dos movimentos



BIBLIOTECA KARl A. BOfDECKfR
grevistas dos fins da d~cada de 60.

..1 ...
1,.(1:::

recentemente nos anos 80 .....
':::.::':i.() :::i. ':::.

de autom6veis. como as comissSes da Volkswagen do Brasil S/A e da
.....

':::.:;':i.() e ::< i,;:; t (.:.:,ri t (.~.':::.

comissSes de uma fábrica para outra; nE':::. t (~.:..:::.

o que as di~erencia d(·::.'

comissSes nasceram e se constituíram a part ir

iniciativa part lu da direçâo da empresa.

A origem da Comissio de Fábrica. se de forma aut8noma

ou por vontade de direçâo, ~ bastante significativa, uma vez que

direcionamento das atividades das mesmas para ct busca de uma

relaçSes de trabalho. Todo o esforço por
.,.~.
»z: ':::.(.:.:,n t i d () d (.~.

modificaçSes nas hist6ricas diferenças entre capital e trabalho

parte dos trabalhadores dá-se

medidas também intensas

por parte da administracâo. como ~ o caso da Empresa A, conforme
i .• :_,.,1.::1, t ('::"In()':::-

com o objetivo de facil itar o relacionamento com o empregado, mas

Bernardo do Campo r'
n:::\D n

.-.n ::':\C) PC)df!.·:'ln



!nst igar a bagun~a,

empresa ? d casa do empregado e n~o deve ser (}

ext inç~o de todas as Comiss3es de Fábr ica da empresa:

,M ••••• 1 ••• 1\

~ f .;:i.U -::i. 11

r.i ..• o.o

!'I{ ~:t.':::.
._ ,I•••• ~ 0.0

r.:~t i::: '.. .I

intenç~o de extinçâo aas Comiss3es de Fábrica •
.. 1._ 0'0

~.I -::1. ':::- mesmas deu-se por inic!at iva da empresa.

:::l.Qi.1. i

das mesmas ou se para melhor direcioná-las e controlá-las desde o
. . .

':::.(.::'1.1. 1 ri i c: t () ) como? o caso da Empresa 8 onde:

A estrutura formal era falha para filtrar i:',:' t r::~I.du.;:::i ir

para a alta administraçâo, o que seria uma pol (t ica padrâo de

recursos humanos,

e n~o admitimos de nenhuma

A part icipaç50 dos ,.... . r!

i....DiH i ·:::'~::.l)(.:.:··:::'

como ? o caso da

foram estabelecidos os parâmetros de
0.00'0 '10•00•0

','.' ',:': J.1,..I"::, funcionários traz problemas dos empregados

-Fi" i o I nc)

;:)0:1.



Acidentes de Tvabalho.

dos acidentes de trabalho 1 •• 0'0 0.0 J.•• _ ••• J •• 0.0

U.::I,':::.I.. dit l_ t·::

acentuado como podemos perceber na tabela extra{da do 1 ivro de
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AnuáFlo Estatíst iCOi 74-75: Mensário Estatfst ico do INPS.

crescimento acelerado dos acidentes de trabalho em r21açâb ao

equidade na ordem autoritária, brasileira", Wanderle~ dos Santos

re1ativos aos acidentes de trabalho, cresceu no períodO de 68/75

(1:..=5) ~::;ti{\~'r():;::;1

~31jC i :;:1,1
Wanderle~ G. dos. Cidadania e Justiça: a Polftica
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em conta as diferenças entre os acidentes t (picos e de trajeto,

massa estJo sendo responsáveis,

dos trabalhadores nacionais, no que respeita à seguran~a

preocilpadas em reduzir o nJmero elevado de

p :::/.I" t (::: d o .,,:. trabalhadores e ainda em buscar

comodidade e conforto e que prat icamente todas as empresas por
0.0 0.0 0.0 } ••• ~ 1,0 0.0 •• ! 0.0 o-o

i•.. l..J!!l..d.l...::i.U·::I,'::} possuem alguma forma de transporte colet IVO

·':;·":':·U·::;·

destes serviços por empresas especializadas.

subsidiados por parte das demais

q 1.1. (.:~. e ':::.t e '::;. n b (.::.·n (.~. -F {c i C)':::. ti
..! 0.0Ui ..J

processo de socia1iza~âo dos trabalhadores, sendo os mesmos

ou

concess3es que as empresas prestam aos seus trabalhadores.
~"',
I,)

:"'.h :,~.i ::< o , ri ::~.

acidente em 1968. faziam-se quase nove outros

enquanto em 1974. de.cada 5,5 acidentes.

para acidente de trabalho:
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Mensár:o Estat rst ico - INPS.

do·:::. acidentes de trabalho

que vem se observando no nosso contexto industrial. A manutençâo
n () n () .:::..:::.Cl

fundamentalmente ao fato da pouca responsabil idade que as

empresas t&m para com os acidentes,

serem muitas vezes decorrentes de fatores de dif{cil controle por

A pouca responsabilidade pode ser caracterizada pela

pelos acidentes que ocorrem ·:::.(:·iJ.

interior. Tentando ser mais claro, as despesas com tratamentos e

"CCJdc) C) aos acidentados ..~...
ui..)

.'.•..•... i"'R';' .•.
t.. f .::I.I ..i -::T. i. n 1.."

cabendo is empresas

somente o pagamento de uma quinzena de salários ao trabalhador



além das contri~ui~3es rot ineiras para

trabalho seria a dos
()I.i.-t:: i'" ()':::-.;

subst itui~âo nâo onera em demasiado a empresa.

causas do elevado nJmero de acidentes que ocorrem nas nossas

r,'
(:.:' ':::·::':".C) caracterizados pelos profissionais entrevistados.

Na Empresa C. o Sr. Cc. comentava:

com as medidas econ3micas; o Cruzado l, tomadas recentemente pelo

f·l (.:.:,~::: ·com o aumento de 650 novos empregados e com a

euforia do Cruzado j ::i (.::.,':::.t oU. i'- () U. ri o':::-':::.() o b j (.::t i l'·i () d (.:.:,l :.7 ::'~.C i d (.::.,ri t (,?: '::;.

•••••••• 1 •••i,..·::l.u-::t.

() qu.(·::' é· p i ()f' ;

que mais diretamente afetam o

todo o esforço aos

trabalho, como também das CIPAs Comiss3es Internas de Preven~Jo

de Acidentes - ou mesmo aas diferentes Comiss3es de Fábrica



,
ri U. !ri (.~.f' C) (] (.:.:.

•. 1 ••.
U \0: trabalho que ocorrem em nosso meio •

-=tu. e vezes é desatencioso ou nâo cumpre as normas básicas de

() q IJ. ('::' leva o governo a

invest imentos em seguridade, em tratamentos de saGde
•••••••• .1 •• 0.0 •••

1,•• 1.1. ':::. t. 1,..1':::. mu i t: o

o ainda Wanderle~ G. d i ~:~C:1.j.ti nd o

caracterfsticas da força de t:rabalho, ou acidentes e paI (t icas

governamentais de saGde, procura caracterizar: •• f •• o

u·::( .

•• 1 •••••••••••••• 1 •••••• 1.. 0.0 •••

U I:::P i::: 1 ~ l..l i:.:'i! '.. i:.:":::. do':::.

relativos a beneficios e das vultuosas somas administrat:ivas pela
r

f!: ()

1",'

P r D in C) (;: ~·:i.C) cidadania nâo tem q;.J.(~':'

a aloca~âo de ponderável parcela de recursos ,.,
nao

u •~p ':::.()

maior equidade na distribuiçâo dos benef{cios SOCiaiS.

como é o caso brasileiro,

necessidades de alocaçâo de recursos para tratamento médico, o

(,::'IH InlJ. i t (j':::. c ;:':"r,':::.()':::. }

assim como revelar. igualmente o caso
..r •••
I..í!:::

~."

':::.~':\C) altamente insat isratdrias e detrimentais para

(66) SANTOS. W.G. dos. C i d :;:\.d an i:::;. E·
t; I'j ,,::.
.1.• 1.· •..1:1



·J .••I.,i.::i.

força de trabalho no interior das grandes empresas.
n ()

.. ...
':::.::':1.::) Fi 01·-

demais conhecidos no meio industrial meta10rgico.

as mesmas permanecem no meio incustria1 meta10rgico existindo
.....

(':~'::< c: (.?: ç: () (.:.:,':::.s

senao nosso esforço

para diminuir o ru(do industrial para a1cim do que a

Salirios e Beneficios.

com a preocupaçJo da produt ividade,

diferenças relacionais de caráter econ8mico sJo mant idas. . ,
c ()!n () ,j ::,~,

mencionamos anteriormente. em valores bastante rediJzidos e

conforme nos relata o Sr. Bbn anJo estouramos as

sempre valores compreendidos no terceiro

i'j (.?: ':::,t ('::'q iJ. ::':'1.,,- t j 1



d~stas po: íticas g~rais d~ r~muneFa~~o;

a social izaçJo da ~orça de trabalho

d~ salários por "mirito' como é o caso da
()nd (.::.,: "De acordo com a aval iaçJo do Fespect Ivo che~e,

.J 0.0Ui..J

, ,1"

P C) ':::. i i~::::1, Ü qiJ,(':':' det~rminada remuneraçâo

:../ (.::., ~::: q!.J.(:;:

procuramos tambim aumentar os que estâo fOFa de sua faixa ou faz

q i..\ (.:.:, n ~~~D P o ':::.':::.iJ. i .....
v:

salários estruturado procura-se a part ir d(·::' do

~stabelecido pela Eng~nharia Industrial premiar o trabalhador com

dir~to·. Esta forma de CiU. cf (.:.:, . ...,1

p t'" e in ! =::". l~:::':\C)

sido ~xt inguida a uns s~te anos atrás. o qu~ chama a at~nç~o : o

tinha maiS outro problema.

de o mesmo nâo poder ser oficial izado para nao ser incorporado na

problemas comentados pelo Sr.

()C or {o" (':~'í'"



•.I .••
U·::i. m:::i.·": . .:::'(';.'

em tempo menor, o trabalhador ganha um diferencial em dinheiro na

média de 10% do salário nominal,

estabil idade de produtos e padr3es. o que torna isso poss{vel,

Diferenças existem de empresa para empresa, como também
(),:::.

..•. ,

pr' {':':'il'i i ()':::, que desde muito tempo estâo

t','n :::i.C) qi.J.(·:':' p()d(,::m

j:; i"O

(::,' ':::, (.~. i'i t ('::'':::. d ()

como seu aniversário,

socia~ iza~âo da mâo-de-obra em relaçâo ao trabalho produt jvo.
•.!, .• ,1 ••••••• ,

U.::i.i ... ::1,':::.
'.
.:;i.

....'

sempre a empresa, Nestes casos, premiaç3es por metas alcançadas,

sâo jastante explorados

aproveitando tambim estas oportunidades 'fest jvas' para reiterar

o clffci1 a mensuraçâo da efet jvidade de tais

('::' ()

comportamento dos trabalhadores. o que desperta a atençâo é o
~..... r., ...
': .::l. i.o I...! sua prát ica nJo ser em •••••••• 1 •••

11·:;i.i,.j.::l.



na ~mpresa A, por exempio, premia-se o

tempo de serviço no dia do aniversário de sua

entrada na fábrica.

um

C)':::- "'~I i::' O'O.H ••• 0'0

-.:;'- . .J -::'.lf U':::-

0'0 0.0 0'0 0'0 0.0 1'0 'H ,1,. ; •• 0.0 0.0 •• ~ •• 1 ; 0.0

~.:: "::i fu' I;:: I... I,.. ::f. i.. , "~".::I. iUi::: U ! .::i.
../ ...

.1• .11::: d C)·~:·

verificarmos o absurdo de tais premiaç3es.

c ()n ·;:;·c i o';:'n c i :i:i.
.....n ::':i.()

para nossa rea1 idade. 40 ou mais anos de

de todo o esforço através ...1"·,,
1•• 1',.1

políticas salariais • Comiss3es de Fábrica, pr&mios monetários ou
. , ....

':~. f !rI D i) J. i c: n '::; J

traba:ho ?rocurando propiciar-lhe aquilo
de beneficios soclais. i::: ':::.t (.:.:,':::. t:i S::!: l'i (.:, ·í:· {c i c '::;. ;:i c;d (.~.~H '::;.(.::.,!r

traduzidos em uma enorme gama de serviços prestados peias

do trabalhador e. em alguns casos também,

odonto16gicos ou

trabalhador através de faci! idades d F::'

atividades mais diretamente : 0'0 0.0 •• ~ 0.0 0.0., ~ ~:.t.::1, U .::',':::. :::l. C) propriamente dito.



Todos os profissionais que entrevistamos foram bastante

d,::·:· o-o 0'0 0.0.0.0

':::. l...t t.. ! .::~.'.

qjJ.('~': assist&ncia m?dica vai além da ..... , .....
l....i... i po i''':.

temos conv&nios com ent idades médicas e estendemos os

as esposas e aos ~ilhos dos trabalhadores. S6 o sofist icado fica

de acordo com o Sr.

. ., , ,
,j ij Cf 4 C i ~.:!. i':;; ;

temos serviço odonto16gico

pr6prio e conv&nios com empresas de atendimento médico,

nenhum tipo de discriminaçâo·

Se na Empresa B nâo existe discriminaçâo entre os
.....o mesmo nao se pode

dizer da Empresa A,

pequena parte da consulta, cabendo à empresa pagar as

Temos também um programa

para todos os fi1hos de trabalhadores. {~.!'t, (:'::""(1

,..!iit,:::,
':::. ()

de) ,1.. 0'0 ~.. 0.0 '\ •••

f.o -::I,UI.:': i, -::1,

"",,,: f:
;'::.• !, .:.



As demais empresas tambdm possuem seus p1anos .•I ...1..1i.:::

a semelhança oestes

,l., : 0'0 ••• ".

I.. i ~.;U':::- C)ij
--,r; :::(0 n

significat ivas nas ........ !1'.. ; .
(_I r -::l. 1.. { t.. -::!. ':::.

entre as diversas empresas. Isso contraria o que esperávamos,

largamente rropagandeado no mercado

•• 1 •••
'..t':::

qi.i.(·:~·

existem entre os diferentes beneficios para aval lá-los de

mais criteriosa.

t,t--,

levantar a hip6tese de que a discriminaçâo,
, -n i IVI(:.:. i':::·

estrutura da empresa produzem diferentes impactos ou repeFcuss3es
qiJ.('~·

d(·:·:'

tratamentos diferenciados.

Oe forma diferenciada ou f'r
n:::"i.C) i todas as empresas possuem

':::.(:::-IJ.':::.

fundos da pr6pria empresa ou de um

as empresas concedem emprdst imos cobrando-1hes Juros subsidiados



ou mesmo nâo cob~ando nenhum tipo de Inte~esse. A regra geral nas
qiJ.(.:.:· f:?':::. t 1::':":::_

.....
n::':i.() (j (.:.:,\i ('::!n

salvo raras e nâo significat ivas

procura segui~ as orientaç3es e legislaç~o especifica

sobre o assunto do Banco Central i.o •.• 0'0 ." t', .: ._ : ••• 0'0

tJt:.:';!I:.:'T 11,.. ! 1.)':::.

tâo entusiasticamente comentados pelos profissionais como os

creches, 1 icenças

(·::t c , j

Fundamentalmente. baseados na CLT i que d~

."~nao

o comentário geral foi

qu.(·:·:· o n0mero de penas

temporárias etc.

qij.(·~·

p c;~..· conforme relatava o Sr.
n o n () '::;.':~.o

atribu(da a um maior desenvolvimento das relaç3es •. I ••.ur.:':

A
1··1 ':~. j ri d i c ::'~.1 n o ':::.



aboraada adiante, senao necessário para ~inalizarmos esta parte

que apresentamos no (:::ir!

'-./or' 0'0

,/\ .1 .• ', d (.::.,

ou n~o nos dados. Ô(:::

trabalhadores demitidos ':::.(·::'IY1 ..~u ':::.t :::~. Fi (),r

vamos engrossar as cr{t icas que s~o feitas à criaçâo do Fundo de

Tempo de Serviço que ~ sem dJvida a

que propicia grande 1 iherdade às empresas para

todo o esforço de SOCia, izaçâo exercido pelas grandes empresas,

... 0.0·' 0.0;,Jí::: 1-. .;:'.

nâo é eficaz na 6usca de um melhor e maior relacionamento nas

insat isfaçâo por parte das empresas com a

trabalho ressalta-se tamb~m nos outros indicadores de rescis3es

com os pro~issionajs da área de A.R.H.

empresas com a {orça de traba1ho, .~ •.• ..I •..1, ·::!.U!..,11

••10.0 ••.• 1•• 0.0
l..il:::':::.i ... ::I. P () i ':::. (),:::.

trabalhadores pedem demissâo na Emrr~sa F: "Normalmente Querem um

Estado de origem, casamento, filhos etc." Na Empresa G. segundo o

!rJ('"::'"]. h c)~r e em outros casOS por terem arrumado outro
1 •• 10•0 ••••••••••••

Ui.:': !....::f.·::: .. ::=. incompatibilidade 'Ô (.::.,



CtU,('~'

I.i.n ~:;

41% alega prOblemas de salários e.

que nossos trabalhadores peoem demiss~o

D.(·:·:'v i dc) ..: ...
u-::r,

•• 1 •••
U-::~ insat is+a~âo constante

bllsca de melnorias nas relaç3es de trabalho como um todo, t

'=-' qu.e

desencadeiam-se movimentos c01et ivos aut3nomos ou sindicais na

ti i.i..;::.c: :::i.



VIr - A SOCIALIZACAo MAIS AMPLA

No processo de desenvolvimento capital ista existem

fundamentalmente duas 16gicas antag3nicas: a 16gica do lucro e a
........... !.I .

1,••• ::i.r .::1, i.o I:::r crescentemente social

e lutas destes diferentes 0.0 ••••••••• ,' •• 0'00.0

.::1, ~:.1 t';: l ! I.. l::: ':::-
..t::.'.:.
J.,!.::i.; .. .l num

n {IVI(.::"1 . ,
qiJ.(·::" .) .::i. .:~.(.:.:.

convenciou chamar de grupos de interesse que,

sâo representados pelos sindicatos,

patronais, quer dos trabalhadores.

diJ.:;':i,':::.
,",'

::';i.Ç ::':i.()

(.::., , N

:::'1. (;: ~:·I.C)

ô o '!~. ';::.i ri d j c ::~.t C) ':::. •• 10'0;..11::: qu.'"'." :

"Enquanto os capital istas podem - e, sob pressâo da compet içâo a

qu.(:.' IJ. ri ':::. ':::.1.1.ti in(.~.t f::' D'i () ':::. () u,t )""'()':::."

os trabal~adores nâo têm a oportunidade de aumentar a

Zm outras palavras, com a introduçâo de
,I••• :: •••••• '; ""'0

\.,=:::1,.. 111 i....::l. J pc)d(·::.'

parcialmente de sua dependência em re1açâo ao suprimento de

C1FFE} Disorganized Capitalismo



.....
n::·:i.(j

Isto é part icularmente verdade tendo em

condiç3es tipicamente vigentes sob o capital ismo
... '" '- .., , ...
':::,-::l,u1:::r ' 1) a proibiçâo legal e estrita regulamentaçâo das

i,J !:.':
,.: "t ••.-'.,1 I l.,i.::!, d C)

o., , •• ' •• o~ ••• ,.1 •••

11!1:::r 1... o::I.U '.. .J

oper4ria em amplas aglomeraç3es urbanas,

ao trabalhador sem propriedade subsistir por C)1..i.t ros

} ••••••• I ., ••••

1.. i...IiJ t .. .I':::, ()':::,

com o ~em-estar e a prosperidade do capital ista

este ~lt imo se preocupa com o bem-estar da classe

o Movimento Sindical.

• ••••• 1" ,,;'
1::: ':::.1_ ,::f.

trás das lutas sindicais de todos os trabalhadores especialmente

do norte europeu e americano. introduçâo das novas

t (,:.;'C j'1 o '1. () ~:.~ i ::':i, ':::. 1'1o j:} I'" () C ('::'';::,':::.() !:i jo- o d u t i 1••/ () "
,S ._
UI:::

a remuneraçâo do trabalho tem permit ido um grau

acentuado de bem-estar a todos os trabalhadores,

sindicais tem se alterado sensivelmente nos

Nos pa(ses desenvolvidos. d (.:,:,

rreocupaçâo relativa com a manutençâo ou criaçâo de empregos

,'-I l "}'
I'::, ,1.""



o C l.J. P :::'.

prat icamente nenhum sindicato de trabalhadores

temát ica central de suas reivindicaç~oes.
q!j.(.~.) se a difusSo das novas tecnologias

o processo de dual idade do mercado de trabalho e de

N • ~preocupaçao com a Inovaçao tecno16gica e com

pautas de reivindicaç10 dos meta10rgicos da grande 810 Paulo nos

nos anos do p6s-guerra nos pa{ses desenvolvidos, i?::'

As principais reivindicaç3es sociais dos meta10rgicos

na d?cada de 70,

anos da d?cada de 80. podem ser visual izadas nos ar&ndices sobre

fortalecimento dos sindicatos. organizaçâo

dos trabalhadores nos locais de trabalho, salários e adicionais

Estas conquistas sSo ap~esentadas por

Maria de Paula Leite (68) e est10 reproduzidas

Processo e Relaç3es de Trabalho no Brasil.



I'":::, }

estudos real izados sobre o movimento

':::.1 n d j c::'~.1 Alguns procuram caracterizar o

mais importante para expl icar o comportamento das

•• 1 ••••••
UU""," no . .' I o"

'::: ':::- .i.o './. i..fl ...i

Independentemente das priorizaç3es dos

feiçâo corporativista de sua estrutura e das estruturas ..i ...
f •. li::: n o s ':::·C::

escritos sobre o tema. o também obrigat6rio o reconhecimento de

seus efeitos perversos sobre a açio sindical e sobre a pr6pria

no passado, os trabalhadores marcaram presença na

profundidade de anál ise. podemos perceber
.. t .~
UI:::

fortalecimento nos d,~":"m:,:"," i";:;

impulso pol {t ico que a criou. A estrutura sindical brasileira foi

criada nos anos quarenta como um



0e acordo com Schwartzman(69', •• i 0'01..1':::

político autoritáFio.

intermediaçSo corporatlvista. constitui a forma por exce1incia da

part icipaçSo em moldes propriamente corporat ivista foi definida e

•• 1 ••••••Ut ...1'::;. Ins t ~t i,i. t (),:::.

de Previdincia Social e ~ Justiça do Trabalho. Se em seu início a

fOFmalrnente reconhecida,

1 imitada, nSo resta d0vida de que I nos períodos em que f10resceu

a pol{t ica populista - fins da década de 50 e inicio da década de

- as decis3es paI iticas .•I .•. 0'01..4.1•.•1':::.

0.0 •••• 1•• 0.0,1,. 0'0 'I
J::.":::. i.o .::1, T.. .::~. J. J.

o sindicalismo obteve p consolidou
d (:;:

trabalhadores urbanos, i::.:· }

j1lstificativas pol(tico-econ8micas,

no s anos subsequentes, como o demonstra õ'"
1•••• ~

( 7q" )

Trabalho usando das prerrogat ivas que a legisla~âo lhe facultava.
intervenç3es em entidades

d (.:.:,':::.t j t u. i nd o diretorias em exerc{cio e nomeando

Fl :::\.1.1. 1o •
(69) SCHWARTZMAN.

(70) F;GUEIREDO, A.C. polftica Governamental e Funç3es Sindicais.



(80,6%) ocorreram de 1964 e 1965.

foram real izadas 383 intervenç3es em sindicatos, A c::',',to •..• 1

e 4 em confederaç3es. ..f 0'0 •••

I"fU'::>

federaç3es e 82% das
•• 1 •••l..f.::I.

••! : 0'0 ::. 0.0 : ••••••

'.. i! !!.::i.!ii i l....::i.

t i:::.i ..~.»: .... d:::\.·:::. :lo ::::

sofreram intervençâo ministerial.

as intervenç3es, persegulçoes etc., a exarcebaçâo do

os canais de comunicaçâo entre estas e o referido ministJrio em
•• lo_o1..11:::

A exarcebaçâo da dimensâo repressiva do corporat iv!smo

para que o movimento sindical nâo mais cooperasse e passasse a

J.....
1"1':::·

parte dos trabalhadores já se fizeram sent ir na greve de Osasco e

(':~'rn qu.(·~· r-••

t () I fortemente reprimida 0.00.0 '! OHi.1 J:;:: i,l.3

retomada da mobil izaçâo coletiva dos trabalhadores dá-se somente

depois do per(odo mais duro • .1 •••
I..jl...i

regime autoritário.
~, 'I"~

l"~ fi i !l

(l1. )
Conservaçâo e a
no Brasil P6s-64.

IV! iJ d :::i, ri I~::~.I~
i:~,,'0 ::':i. ':::. i 1 i (':~'I'i':~.(.~.11

in: Sociedade e
~:;:n t ir (~.:. ~:(.

P(jl 7t i c:::.\.



ri ()':::, d e ,",'

::';1,(:: ::':1,()
..I "0

UI,) mov i m(,::'n t ()

que tiveram papel significativo na retomada e no

d (),:::. c ()iniJ.~"1 i o:::. t ::~,':::.11 (t: II !I ) ;

expoentes do novo sindical ismo, corrente que surge dentro •• 1 ••••••
l.J1...õ':::.

(.:,:, i:i o 'i, {t c :::1.

de fazer suas cr(ticas e proposiç3es dos aut@nticos em nome de

uma pol (t ica de Junçâo de forças.

U,iYI v' i t ~nc) '! ....•..•..•..
i. i:::t i t l ..• 1

..1 ••,
l..il:::

nos anos de 77/78, as forças sindicais foram se aglutinando em

algum tempo mais tarde a CUT - Central 0nica dos Trabalhadores. A
~'1C)..i (.:.:. C:(3 'f

quer com o governo,

do Movimento Democrát ico 8rasileiro - e buscando sempre medidas



·l ..0

I,.!.::I.

f.:jiJ.t v· O

d () f'~ () \.1 () ':::. i n d i (::::11 i ':::·IY!C) .' um sindical ismo combat Ivo e

o novo sindical ismo, que surgiu no AGe paul ista.

,.1 ••.••.
Ui..J':::- quase unJnime o apOio das

1 ideranças sindicais fil iadas à CUT ao PT.

Fundamentalmente a retomada e crescimento ,.f ••.UI...1

mais se desenvolveu durante os governos autoritários:

Vale observar que, devido às crescentes perdas de

das classes assalariadas ou de trabalhadores

(:,.:, forte a participaçâo destas categorias na (''::'

,.1 •••
UI."I

destes profissionais do setor terciário da economia, ..! ,..
!.•il:::

{", I ;'\"
'. ..• 1...' i J

\ !{...• \.
'...',;).1 .....

o desenvolvimento do movimento

';:;i nel i ';:::::1.1 que se processou paralelamente ao grande
• • I ., •••

! i'j (1 u':::.~::I'" i ::':i. i'i :~i.C ! () !', ::':i. 1. 11 As medidas posteriores a

como a inst ituiçâo de uma nova pol {tica salarial,

do FGTS e da nova lei de greve, 1 imitavam os ganhos sociais dos

~acil itavam o processo de central izaçâo e

acumulaçJo do capital.



alJm de determinar

ajustes abaixo dos índices de infla~Jo} índices estes muitas

vezes manipulados, tirava tambJm o poder dos sindicatos de

livremente com a classe patronal. Estabelece-se com o

~GTS um mecan!smo de rotat jvidade da mâo-de-obra que veio a
•.t 0'0

U I:.~· (.:.:,

util izado como forma de controle sobre

Maria de Paula Leite(73) afirma que

facil itou ao capital .....
I", :::i,() ':::.1) ::":1,

intensificaçâo do trabalho, atravJs dos ritmos e das cadincias de

bem como a paI rt ica

interna as empresas,

C::':l,p i t::':i, 'i. for~a oe trabalho, () ':::.

Baseindo-se sempre no

no estabelecimento de critJrios de r-»
F> I,M () ino (;:()(::.,'':::.(·z· d e

•• 10.0
U!::: e grat ificaç3es •

individualmente visando alcançar
d (·::':::.t (.::,":::. fatores,o processo ..1 ._

I.J I;.:' (."::,

concentraçâo das empresas deu-se também pelo fato dos sucessivos

b (.:.:,n ('::"'F {c: i C) ~::. fiscais diversos.

~3l.T tJ'r f~it'! N , ~:::n :3 n

d (::: 'rI'" ah ::3.1h () :
Polftica Empresarial de Controle da
Rotatividade Como Domina~~o. 8Jo

FC)i"·'~::C:I.
p ::'~.iJ. "1. o n

( 7:3) L.E: I TI::: s Processo e Rela~3es •••



Que maiS beneficiavam ao

0evido ao desenvolvimento desequil ibrado das diferentes

e da retomada dos movimentos

cada vez mais frequentes e intensos a part ir do fina1

da década passada.

e, com a forte intençâo governamental de nâo maiS

o Relacionamento Sindicato/Empresa.

o despreparo dos diferentes profissionais de A.R.H.

para tratar de assuntos relat ivos às negociaç3es colet ivas Ja foi

reconhecido por muitos, desde as primeiras greves no final

~mbora este assunto sobre as rela~3es das empresas com

os sindicatos tenha sido tratado com muita cautela Fi (.:.:,1 () ':::.

diferentes profissionais que contactamos, algumas idéias de como

sabe ainda conviver com sindicatos e

aprendendo com os mesmos. Embora nâo possa falar muito, pois quem

trata disso é o Diretor de R.I. e ele nâo fala nada

do sindicato é quando de diss(dio e do salário-m{nimo.

abertura e seguimos as decis3es do Grupo dos 14. da FIGSP'.



se dar abertura parece

também na Empresa 8 onde ·0 conv(vio com os sindicatos nJo pode

n~o podemos negociar

nas associaç3es de classe, no

sindicato patronal, Houve uma greve em

final seguimos a determinaç~o da FIESP',

setor meta10rgico uma vez que na Empresa G:

()'.J .

..l ••o
!j I:::

acordo com a FIESP".

Buscar apoio ou respaldo na

':::'('~'r' forma de desenvolvimento dos confl itos trabalhistas

existentes no setor

forma lenta e gradual. Embora Já seja considerável e crescente o
1'1 i.l. In (.?: fr o d e ::'~.C o j'" d o ':::. c o 1 (.:.:,t i :"'i () ':~. d (.:~.t r :;':1.b ::'~.'1 I'\o ",.('::'::':1.1 i :.:.::::":i. d () '::. i'i () j', r 1-, ,= e -;. o,r •••

I.A I:::

n~o parece exist ir vontade por parte das grandes
.,~ 0.0

i ..-ii:::

trabalho processem-se desta maneira.

instrumental izado e com maior poder de resist&ncia ou influ&ncia

classe que representa, qual seja, a maximizaçJo dos lucros .

s-{ r-,
r•• II,,}



se manisieste cada vez menos disposto a intervir n () p r () c: (.:.:,':::.':::.C) ;

••• 0'0 l .•.. ~
1:.:":::.1.,.::1, P i"O (.?: ':::. ('~'l'ft ('::') I'i ().j e c () m() iJ. in e "1. (·::'!n(.::'\",t o

e nâo mais como interventor. como em alguns anos

que atuou na área sindical e hoje
qjJ,::':i.dl.'· ()

geral hoje existente, 'Nâo existe mais espaço para o

I••.. /.. 0.0 'I ...1...1..'.1..1::: i .::1,

sindica1: '0 sindicato tem a funçâo de mobilizar a categoria para

o (·:~·qu.i1 {til'" i o ,

r

'::;(i

bases para fechar os acordos .

a mais de 10 anos em sâo Caetano. onde existem hoje. t f' f· ':::.t i p C) ':::.

de comportamento sindical: que agride o capital,
i..l.m

que ~ um meio-termal e o revisionista,

que procura conviver dentro do neo-capital ismo."

~ bastante dif{cil prognosticar qual e o comportamento

1uturo do governo com relaçâo às ne90ciaç3es colet ivas,

dF: grande tamb~m o seu compromet imento com

c ()IH

':~.i n d j c ::~.i,::.. u E: ':::.':::.('::'

.,{ •• oo,o

U·::I.::r

;:.:::~:;:: :.:r



orientaç3es da FIESP é real izado pelos profissionais de A.R.H.,
•• ~ 'H

1•• i::::

Ué sempre a presid&ncia que estabelece as

margens de negociaçâo', afirmava o Sr. [e.

._ 0.0 .\. 0,0 _'0 .::.... : 0.00.0 •••

-::I. t i I•.. ::1, ~:j i ..i I ( , I... .::'. ~::.

diferentes sindicatos e empresas é bastante difrcil.
•• 1 •••1..1 .::\

n •.• '! l.••.•
.::!. i. t -::!.

procuram sempre impor a sua

estabelecendo as regras do jOgo e buscando sempre uma
':::.(.~.n d ()

constante o apelo ao seguimento da ordem e da lei.

Algumas empresas,

pol (ticas de antecipaçâo no momento da paralisaçâo, qu,(,"::'

[)d fi

.....
':::.::':i.() (),:::.

fato a pol {t ica existente parece

caracterizada como sendo " .ci (.:.:,

Nesta empresa existe

Diretoria e Pessoal"

qjj.(.~. as diretrizes gerais . .....
n (.::.,~;joc i :::i. ç (1e':::.

dois meses e discutem os problemas gerais previamente enumerados

pelo gerente de R.H.
o diretor financeiro e o gerente



Esta 0 mais uma das diferentes formas que assumem as

Comiss3es de Fábrica, que discut Imos anteriormente. Marlene C. O.

d ! ';:;.C:U.t j ndo participaçâo como r:n ~!'I.Ci

I: (j '::.

representantes dos operários tornam-se auxil lares do chefe de

produçâo e de seu controle •••••• l,o ••. 0'0

.::1. i I i.. I.~·:':::- de sua manifestaçâo a
c ()1 (·?:t i :../() 11

ainda atrav0s desse
o.o! '" j". 0'0 •• ,'...n ':.:T ,:.,.. ::. d (.~. (.~.q u. i p e ('Y: d () p () '::.t () d e

trabalho nos seus pap0is de re9ulaçâo do confl ito".

e os movimentos paredistas, qU.a:·:·:·~;· ou

!no\:! I I i :.::::::i.d o·,,:· lideranças sindicais, surgem com bastante

As ne90ciaç3es e a busca de
:ç:;.

cont Inuidade do processo de produçâo" Vale observar que.
1•• /(.::, :.:.::(.~. '::: •• e

aspiraç3es da classe

estio, sempre presentes no cenário das relaç3es de trabalho.

E: ':::.':::'(':':":~.

Part iciraçâo Como Meio Nâo Inst itucional iza-
do de Re8ulaçâo de Conf1ltos. in: Processo e RelaçBes do
Trabalho no Brasil. sâo Paulo. Atlas.



qij.(~·

todos os entrevistados manifestaram descontentamento com o
d (.~.I../ i d () I:) j'" i fi C j Fi ::':i. 1 i\"! (.:.:"f'j t e

-F ::':1. ':::. e d (,?:

liberaçâo depois de mais um per(odo autoritário .

t ('~'l'" 1.J.!"!i::':", 1 o i'i s C)
•• 1 •• ,
i..~.:;1. o

fato de os partidos pol (t iCOS nâo terem uma ideologia forte. ou

p()i"éin,
r-rn ~:r.C)

id~ia clara do p o 1 {t i c o ....p ::·:i.ir t l ô ::~.I'" i () ,\

• ,1"oP i n i (Ie ~::..::i.

Oe acordo com o Sr . Bbu:

..i ...i..f;1:::

•.. '! .......•.
i... 1. -::1.1' '::'.

DU.
,".

l••/ e c: CI in b ()n ':::. () '1 h C)·:::· li

..;:-CII'- t (.?: n ::':i. C:i.J·'f'.,
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e o

.. "n i I·.,JG~· }. C)iJ.

qiJ.(·:·:' ,I i'i () i'i () .:::.':::_() '...i (.~.j'" .'



como uma extensJo dos depa~tamentos de

Recursos Humanos das grandes empresas. Juntos dispendem suas

Se é ~~~d a tendência de todo o movimento sindical
,

(.:~. Clt,i. :::\.

.:.;i n d i c::'·1.1 , pois o n0me~o de reivindicaçSes aumenta •

fi1 iada ao PMDB e 2T8, embora sejam maiS apol{cos que os filiados
:'\ .~."
j" ~ s

Cremos que a part icipaçJo paI (t ico-part idiria em muito

~oje bastante polarizado entre .•!, .
U i..!.-::l, ~::.

d i~::.tin->:::::.•.·,:...

o .'"::;.~.i:;: :::1, C)

distintas no movimento sindical.

sindicalismo brasileiro e o futuro do relacionamento das empresas

com os sindicatos. Pelas declaraçSes dos profissionais de A.R.H.

e p el C) fato de ser praticamente unânime por parte
.•! •••
U :.J

,~. 0'° ;:_. r"o ~.,
"". 1. c:. ·::i j"' } c on ·I? 1 i t D'::~

Fi :::;.r (.:,.c (.~.....ri().:::.
..•..

ri :::i.()



l•....•..
'.. 1.,:111 se most~ado presente e cada dia mais

pa~ticjpativo no contexto s6cio-pol{tico nacional.

~ste despreparo dos profissionais das grandes empresas
'f' ::':"1. :.:-~: ••.•• :::. e ,

ri u.;n;:·::"jl'o C I'" (,:~.':~.c (.::f'j t (''i: d (.?:

especial izados em

~orma mais "t;cnica" os confl itos entre os agentes envolvidos, e

Planejamento Est~at&gico.

A p~eocupa~Jo com o planejamento parece cada vez

social izaçâo do trabalho produt ivo. Em termos de planejamento

Todos os auto~es, fundamentados na teoria de sistemas,
() 1.1. !':~'in () 1.1, t !,,, ::3.. :::.

ap~esentam os procedimentos que ct~ empresas devem ter
•• r •••
U!:,:' .;::. i:-:-:' 1.1. ':::.

intençâo aprofundar a discussJo sobre
() iJ. In (':':':::.IYi() ri ()

dG':' recursos humanos rque e o caso mais d o noss o

::'~.:;;:.~:;.i.l. n t () u

das empresas que contactamos pelas

de) on d e ;



estabelecimentos etc.
'"n ~:~D

difundidos nas empresas.

Cc:~

planejamento estrat4gico formal izado e com longevidade de 5 anos

d i~':'

Na nossa área nos
0.0 '\ 0.0 ~_ 0.0 ••• 0.0 0'0 :::' 0.0

i::: ;.. ::',U 1,":1' .::l.l.J .. ::',I,J
•• 1 •••
ut) Independentemente d::;'!,

Nossa rart iciraçio e

caracter(st icas sempre cambiantes

de trabalho e da movimentaçio sindical. Para voc& ter ma id4ia,

,
J::: que na re9iSo do A,B,e 4. e às vezes até

~om a part iciraçio da

c,nd(:;: :

d (.:.:, p j'- od u t () (';'



•• 1 •• ,
U·::l, .:::.I:~'ri d ()

previsSes e suprimento de mâo-de-obra,

·:::.,,·,.!.!.de, de nossos trabalhadores mas é a administraçâo

"Existe um plano de

revisado mensalmente"

ri :::i. C inP I'"" (.,:.. :::.:::\. D: "Existe planejamento estrat?gico formal izado sem

nenhuma particiraçâo dos trabalhadores tendo uma duraçâo de

o mesmo? feito pela alta direçâo e nossa irea

tend2ncias do mercado .-1,··.
l•. ! f.7.

de-obra e da mobilizacâo sindical""

que real izamos e pela

pudemos perceber que

o planejamento das empresas mult inacionais di-se nos escritcirios

•• 1 •••
J.j.::I .

., .... _ ... '(
1.1 •..l; ...• ::1. J. d()·:::.

•.i .•.
Uiv:: N(~:··;:;·:::.(·:·:·

.....
('~';{ (:~.C iJ.I:~:::i. o d ()

(~':'m d i ·F (~.:.i'" (~':'n t (.:.:,'::~

•• 0 j ••.• :
.::l,i.. l:::

In~luenciar fortemente as decisSes de investimento das empresas,

como por exemplo a decisio de abertura de novas fábricas em áreas



conflitos com a área sindical. c ()!!'i t ()(Í (:":::. 1,)':::.

ou. que possam exist ir,

d o

que as decis3es

mais significativas no que se refere à socializa~âo da fOF~a de

trabalho sJo tomadas. Decis3es de novos i n \i ('::':::.t i in(-~.n t ()':::..1 "/0'0{.. tl;::

•• 10'0
1../1;::

todos os conf1 itos que existem e

(-,/ ••• o', 0.0 ••• 0.0 ; _'o 0'0 0'0 ••• )_ 0.0

1.. 1 L .::I.t! 1.":: ••3 .::i, r{i1.:·: i i t. :.J i.:::.:

desenvolvimento das empresas e da sociedade sem a part icipaçâo
.• i ••• 0.0

tiLJ:::- trabalhadores parece ser ...i.···.'..4'::. ()

movimento sindical.

os trabalhadores e

.-1 ...-,
1••~ I.•••• E':::.-;:: udos S6cio-Econ3micos

':~.en d () U. i'ú :::i.

•• 1 •••
Uf.:': (:::~:;t U. d os.



?ara nâo sermos repet it ivos,

no novas estratégias

6rgâos representat IVOS é com a apropriaçâo dos

estas sejam de base estritamente técnica,

coletivo à que a força de trabalho tem que se submeter e adaptar •
.'

1::: interessante observa que, na luta constante entre estes dois
0.0 J •••• :
.::1, ~.. J::: aqui considerados .... o':::.

ou os capital istas. ('::' ,'- .....
1, •• ":;:'

..t ._ ••.
I.,! i...I ';:~.

trabalhadores - existe uma clara desigualdade entre os mesmos.

Jnica a obtençâo do lucro, empregando nesse sent ido todas as suas

todos os interesses individuais dos trabalhadores,
lucro dos capital istas Csâo estes que os pagam),

lutar na 0usca e defesa de seus interesses que

c ()n)() '::;(.::.,,'}d o (),:::. ., .•..•
!.- (."::,i. :::'i, ç: i)e':::...! .~

i.J J:::

sent ido de uma maior igualdade e qual idade de vida.

r·..! i n fI 1.1. I ir i'i::?,':::·

relaç3es de trabalho ou na socializaçâo da força de trabalho no

que já há algum tempo busca a

real izaçâo de um Pacto Social.

entre os difererites agentes sociais e em part icular

"')"::'l,
,·: •••••. 11 •• 1



tio grandes existentes entre os interesses em quest~o.
o

qiJ.(·:.:· } rec(m-saídos do meio rural.

com um caráter fascista retirou do sindicalismo sua autonomia e

organiza~io dos trabalhadores em n{vel nacional.
..i ••.
Ui::: t ir ::':i. i:i ::~.11'1 o ()IJ. Cji.l,('" :::1,

••• -r •••
i:.:'} .. ::i. d ~:.:::e !rt

':::. (.:.:, f"o
•• J •••
Ui.",,':

()!J. t r () '\:::i.do,

vez mais a~undado em suas dívidas, pO'::}':::.ij j frente aos diferentes

da nossa economia.

.. ,-(:..:'in P ~':'!.j'"' t i C U 1 :::'!, V' J

~in P o~:;t C) (~.:. P Di"
r, ,

r::..:' C C) n (i in i c: ~:\'::;

investimentos no seu

quant idades de capitais. mais que o normalmente feito.



•• 0 ••• 1••••• , ••
i:::';::.i ... ::1,':::.; g~osso modo e de forma superficial,

força de trabalho no p~ocesso P 1'""D d i.i, t i 1./ C) s

qu. (::: (~':'m anál ise ~egu1am todo o p~ocesso de



CONSIDERACBES FINAIS

no desenvolvimento 02 nosso t~abalho,

alguns aspectos da socializaçâo dos trabalhadores no

p~ocesso p~odutivo.

Toda essa caracterizaçâo foi efet ivada part indo da

preocupaçJo de alguns te6ricos, e p~incipalmente de nossas

preocuraçSes com a atuaçâo da A.R.H. no que se refere ~ defesa e

promoçâo dos inte~esses dos trabalhadores. ~ reduçJo da alienaçJo

e afirmaçâo dos mesmos e ~ util izaçâo eficaz dos Recursos Humanos

.grande desenvolvimento das empresas e pela consequente abosorçJo

cont igentes humanos c: C) n t (.:.:,}::t C) n

desenvolvimento foi

momentos distintos:

I C .- T

.L J, ) r: I] T

.i. .i. ·r ) c I n T•1. -'

I - Inst itucional izaçâo

a evoluçJo concreta da empresa,

primeira revoluçâo tem se desenvolvido

mediante complexas articlllaç3es entre os dois pOlOS originários e

<7!:5 ) Tl...!n IYU··,IE:: .' i:':d a in ..
1..,1 EmPI'·E:sa ~:.1

Racional idad ~ Pol itica
la Economia de1 Sigl0 XX.

r-: , ••••• ,.0<\
~'::... ::' -;-



di~etamente ~elaClonados,

organizacionais e atualmente instituicionais. levando Turaine a

·Em primeiyo lugar, a racional iza~}o se aplica no

domínio da execu~}o. Trata-se de uma ~acional iza~}o t~cnica, obra

qual ificados. Penetra na cont inuaçâo, no domínio da administ~açâo

ou da o~ganizaçJo, convertenao-se, em uma racional izaç}o SOCial.

racionaliza~Jo pol(tica."
:o:nao oco~reu de forma

tem-se ca~acterizado por alguns picos de crescimento rroriciaJos

Nesse sent ido podemos apresentar o

t~cnico no tempo e caracterizarmos um novo PICO de qi..i.fl::·

está ocorrendo neste final de século com os avanços das novas
.,10'0uu d o s •• 1 •••1..1-::1,

embrionários da biotecnologia.
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o desenvolvimento do processo t(cnico tem sido apontado
-f'U ri d :::\,!'n(:!: n t :::i, '!. para a manutençJo e expansJo do sistema

capital ista contemporâneo.
..~.,.
i,j.::l.

mesma no processo produt Ivo com a final idade 01t ima de extra~âo

da mais-vaI ia relat iva. de aI ienaçJo do trabalhador e de

dominaçâo de classe. P or: OiJ. t r C) .~ 0.0 ••• 0.0J. ~:l.Ui..,i } outros procuram demonstrar
C)

.~•• 0.0 • ,. 0.0 t'._ ...
I" <:f.r 1::: T .::!, ':::. pesadas ou insalubres 0.0 • o ••••••••• J.. ••• •.• 0'0.::f.lJ. fi! I::: I I :;~.::1. .... ·::;.I.~·: C)
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Em nosso caso part icular. parece-nos que na maior parte

d C)~::· do Terceiro Mundo 'r· 0.0 :T I...' f feita uma determinada ._ 0'0 ._ ••• '{! 0.0

':.:":::.;..,1...1 l.n.::I,

•••••• 'f .: ,I•• : _.0.0
i.J I...' i. ~ i.o l' t.. -::', que nos submete a um modelo e a um sistema de

desenvolvimento dependente. .•...e rn :::1. (~ ~lo

totalidade dos pa{ses
•.i ••.
I..ii:::

fábricas pertencentes ~s grandes firmas multinacionais,

industrial izados. fornecessem' os conhecimentos cient(ficos e

t?cnicos e os planos e receitas para o funcionamento U~ tais

Esses modelos impl icam naturalmente em que os produtos

parcela reduzida da populaç~o local e para a exportaç~o. A
!"!

prov?m de condiç3es altamente favoráveis - o preço ••1 •••
I..!-::I. lrtf:.c)· ..·c!J:::·····

o acesso aos produtos primários.

reivindlcaç3es salariais. entre outros fatores - concedidos pelos

governos dos pa{ses subdesenvolvidos.

n~o existe transferência de conhecimentos cient{ficos

esses pa(ses em vias de desenvolvimento.

dos equipamentos. de conhecimentos e de id?ias,

realmente beneficie a populaç~o; do desenvolvimento de sua

t?cnicas concebidas e desenvolvidas em n(vel local, permit irá uma

verdadeira independência e autonomia. Sem essa escolha pol{tica.



€xpr€ssio t€cnologia ou transf€rência d€ t€cnolog1a torna-s€ um

jOgo de palavras, um mito frequentemente ut ilizado para mascarar

a dependência €con8mica € t€cno16gica cad~ v€z mais profunda dos

países em vias de desenvolvimento.

DI'·:::I., fato d€ que os nossos trabalhadores aprendam a

as máquinas e a apertar os bot3es necessários a

fabricaçio d€ autom6v€is, televisores, rádios € computador€s, t€m

uma importincia apenas relat iva,

(7: quase s€mpr€ constru(das no

modificadas pelos engenheiros dos subd€senvolvidos

q iJ. (.~.':::.t g: () Ii

que a ciência e a tecnologia possam ser

inovaç3es clent [ficas

pr€ciso substituir as polít icas e os modelos de d€senvolvimento

a serviço das elites, e também fazer as escolhas políticas q i.l. 0::::

visem benef(cio •• 1 •••1../(.:: I.1.m:::I.

autoritária é incompatível com uma sociedade democrática.

independentemente o.f 0.0

i.•Jt::.'

econ8micas mais amplas, pelo que podemos verificar nas grandes

empresas com o desenvolvimento das novas t€cnologias,

utilizaçio das mais antigas, a dominaçio e o controle exercidos
r-r

·::;~:f.D fundamentalmente real izados
dispensa a figura do



etc. E p~incipalmente à mJquina, à

técnica, que o trabalhador tem que se adaptar.

esforço de adapataçJo dos trabalhadores aos

desenvolvimentos .,1 ._
'.oi .::\

caracterizamos em quatro momentos: a racional izaç~o da tarefa do

Essas tecnologias organizativas caracterizam-se para

controle. No inrcio da industrializaç~o o controle era fe~to pela

{fsica do capital ista. f(:::i)::()

Fi (:::"1. :::f. SJ il" iJ.P o s I fi:

chega a ser exercido pela pr6pria clientela.

Esse aumento de submiss~o e controle tem exigido grande

ocorrem de forma acelerada. Essas mudanças, mais de forma que de

diferentes povos para que eles possam consumir, mercadorias cada

industriais de monop6lios/oligop6lios.

que os tradicionais mercados do n mun d o d":::~:;;:::nvo·i.''';i do

~ todo um esforço para negar
tecnologia e emprego

paradigma da industrializaç~o.



A necessidade de ampl iaçâo de mercados deve-se ta~lim

incorporaçâo e desenvolvimento da tecnologia se procesar em

por ISSO. escoar seus excedentes. maquinaria obsoleta ou produtos

mundo desenvolvido ()U,

economias periféricos. além de nestes procurar

•• 1 •••
'.,ji.-:: extrema importância que esses

clara de todo o problema da socializaçâo dos trabalhadores no

referentes à divisâo internacional do trabalho. 1). li"!:::i. V ri: z:

•. ! ••• 0'0 0.0 0'0

U1:!.':::,':::-i::: t i p.:)

•• l •• ou'..} ii"tiJ.nd o e para que possamos ter

igualdade social e do papel desempenhado pelas nossas

industrial izaçâo com suas formas de exig&ncias e controles cada

vez mais .intensos, e a necessidade de desenvolvimento da

psicanál ise para explicar e corrigir os desaJustes dos que a eles

~::.:;~{() ~::.iJ. b fi"! i::.: t ~d () ':::.I:

Algum esforço no sentido de explicar e corrigir os
A I'i f J

1'" n f\ fi l"! n J qiJ.(~':·s

tendo nenhuma part icipaçâo ou influ&ncia na definiçâo da ticnica



procuram dar sua contribuiçâo no desenvolvimento

das t~cnicas organizat ivas. procuram treinar a mâo-de-

obra e desenvolver

j~ o desenvolvimento Visa auxiliar o indiv(duo a ampl lar seu

confusâo dos termos e a falta de id~ias claras a respeito o.r .•.I..i.::f.

efic~cia ae tais procedimentos.
.....- ; .,-
i•• .::1, i '::)-

"._ ,\. 0.0T ..::f. i.o 1. •.1
••! 0.0

UI:::

::';t.qIJ. i

Nâo exi~te nenhum esforço de desenvolvimento de

ou metodologias adequadas às nossas realidades s6cio-culturais.
(,"::,1

pouco o conhecimento da proced&ncia e final idades de pr~t icas

que sâo de forma mecânica repassadas para nossos

o mfnima a preocupaçâo com o trabalhador

treinamento e o desenvolvimento. O primeiro visa a capacitaçâo ae

h':I.b i "i. i d,·".di!::se conhecimentos estritamente relacionados com a

tarefa a executar mais psico16gico,
-,as pessoas as suas

Confl itos estes

fundamentalmente provenientes dos antagonismos entre capita"i. e



propriamente com a capacitaç~o e desenvolvimento de seus quadros.

Embora n50 tenha sido objeto de preocupaç50 e estudo,

sal ientar que todo o desenvolvimento das grandes empresas deu-se,

pelas facil idades credit{cias propiciadas pelos

governos mil itares, que tinham como principal
() j:> (·:·:,1 ::':i.

..!: •••
U-::I.

industrial izaç~o.

Todo esse processo tem se caracterizado por sacrif{cios

impostos a grande parte da sociedade.

classe trabalhadora, que sempre teve seus salários reduzidos e

c h (:::g <3.n d o

at~, em n~o raros casos, à repress~o física.

Outra caracter{st ica marcante desse processo

e crescente n0mero de acidentes do trabalho, que as áreas de

com seus serviços de assistencia ou mesmo eIPAs, .....nso

conseguem evitar. Certo ~ que muitas causas de acidentes

decorrentes de variáveis externas às empresas porém,

também que a responsabilidade delas para com os mesmos é bastante

cabendo ao Estado a reabilitaçJo ou manutençJo •. ! ._ 0.0

!.Ji .• .f':::.

trabalhadores acidentados.
importante a ser sal ientado, e que certamente

•••••••• 1 •••
1.... ::I.U·::J•

desenvolvimentista qu,(:::
r.'

'::> ~":'\C)

se nos primeiros tempos .J .••
J.j.::l.

seus membros mut ilados m :::\.qu. i n :"".!:; .•.



Contra essa situaç}o de extrema

part icipaç}o nas . . .....
C! e C j ':::.1) e~::. que dizem respeito ao processo de

os trabalhadores contestam e procuram buscar condiç3es

aas grandes plantas

Quando a contestaç}o ~ individual, os profissionais

lançam rn}o de todas as t~cnicas psicologizantes para

que est~ errado e .. ::'-i! -::I.tJ

.....
ri ::~'i.()

como promoçSes, aumentos salariais. troca de funç3es

mesmo lado da empresa.
Quando a contestaçâo ~ colet jva,

:::'.IJ. t ;:;,n o m:::.'.~:;., :::1.'::. •• ••••••• 1 0.0 •••

=•. I...1U-::!,':::-

para cooptar suas lideranças, nâo conseguindo,

I;:'

( grande o esforço dos profissionais de A :!"\ Il
l-t t'I. r". ti r'i n

qu.(~·:· trabalhadores nio contestem as •.i •••
'.,(1:.:'

1açam dentro dos

a periodicidade •• 1 ••• 0.0

U·:!i,':::- e

deveres das mesmas, buscando dessa forma maior controle sobre os
•• t _
1.J i.::'

que propriamente um cirgâo ou um esforço conjunto na

'''i l\ ':::.C.. ···l'. .•'



us programas assistenciais ou benef{cios sociais

entrevistamos como sendo um grande instrumento de melhoria das

que propriamente de melhorias das condiç3es de

Cjl.l.e o·,,:·

trabalhadores s~o submet idos n~o ~ igual para todos. tc,!:ndo "I.

ger&ncia e a direç~o privil?gios que n~o sao extensivos a todos

o::; Ci ine n t e C)

que começaram a

vários anos de forte intervençâo e repressâo sindical por

o movimento sindical nacional volta a

ter participaçâo expressiva na luta por melhores condiç3es de

Fundamentalmente. todas as energias do

o:::. i rid i c ~·:1."1. estio direcionadas para duas posjç3es pragmát icas. "'··i

primeira posiçâo - de tipo reivindicat Ivo - que busca assegurar

a segunda - de tipo reformista - que busca dar

econ8mico-estruturais. o ..t ._ 0.0

UI...'":::-

(j :,:1. P I'· c)d 1.1.';;: =i,(o./ c on ·,::.umo./ i ri v.;:::·:::· ti I"f! e I'" n t o s

ritmo da introduç~o das novas tecnologias.

grandes forças do movimento sindical brasileiro.
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dos Trabalhadores - CG'r, de tipo reivindicat Ivo, necessário, sem
(j i.1. '..I f d ::1 ) ':::.f:: :::I i.l,F: :"'.~::.

, '':::.I)C: i CI····

paI it icas mais amplas geradaS pela transformaçâo conservadora de

nossa sociedade, e a Central ~nica aos Trabalhadores - CUT,

t i P(:r claramente reducionista,

dei

A insuficiência de ganhos sociais significat ivos para a

classe trabalhadora deve-se tamb~m à estrutura corporat ivista da

ConsoI idaçâo das Leis do Trabalho C~L.T I que produz dirigentes

si nd i C:':i. i,:::. impostos pelo controle burocrático e financeiro sendo

um obstácill0 ao surgimento de 1 ideranças sindicais que expressem

as demandas de um operariado diversificado e façam frente à uma

monopdlios/oligopdlios.

o fato de esses mesmos grandes

as reais melhorias das condiç3es de trabalho, preferindo sempre,

. r'lpOSlçoes e o recurso a •• 1 •••
UI::: grevistas, al~m de recorrer à

intermediaçâo do Estado. Estado este que interveio fortemente nas

relaç3es de trabalho durante os governos autoritários e que hoje
acena com propostas de ·pactos sociais".

concluímos nosso trabalho percebendo que

no 8rasil as grandes empresas, estando já no terceiro estágio de

desenvolvimento no que diz respeito ao processo tecnoldgico,

estio todavia, no que diz respeito à social izaçâo ao processo de



organizaçio do trabalho

part ICipaçio dos trabalhadores - verdadeira forma de socializaçâo

- constitui um processo de aprendizagem social cujo resultado n~o

e poss{vel prever. Por seu pr6prio caráter. a partjcipaçâo deve

ser dinâmica e deixar abertos os diferentes caminhos existentes.

se preocupar mais com o assunto 'capital" na sua área de atuaçâo.

I'::"':::.()J se a verdadeira intençâo ? buscar

Just iça entre as partes, ou mesmo o conhecimento e a melhoria do



ITENS ORIENTADORES DAS ENTREVISTAS

- Fatores determinantes para chegar a tal funç~o.

- Caracter. (habil idades) mais importantes para exercer a funç~o .
. .....

p ::~.(i V' ::':1. o J:

Formas e m6todos de controle da produç~o e qualidade:

Ta~lorismo-Fordismo. G.S.A .• Enriquecimento de cargos.

Part ~cipaç~o da área e dos trabalhadores nas decis3es sobre o

processo de trabalho.

o processo de formal izaç~o •• f •••
U·::I,

- Percentual de gastos com m~o-de-obra no custo total do produto.

- Sistema de promoç~o e crit6rios.

Como manter o operário satisfeito. Sistemas de puniç~o.

Crit6rios observados para a implantaç~o das diferentes pol (t icas.

Quais os objetivos das mesmas.

Pol(ticas de bem-estar social; esforço da empresa para melhorar

- Processo de demiss~o. Demiss3es colet ivas.

- Relacionamento com 6rg~os representat ivos dos trabalha~ores. 'ú

- Organograma da empresa e da área; desenvolvimento das mesmas.
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APENDICE C

Fn~TALECIMENTO DO PODER SINDICAL E ORGANIZACAODOS TRABALHADORES NOS LOCAIS DE TRABALHO
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SALARIOS ADICIONAIS

TEMA

l. SALARIO nINInO UNIF~CADO EM TODO O liTERRITORIO NACIONAL
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CONDI COES DE TRABALHO
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DOS METALORGICOS EM 1981, 1982 e 1983

I - Fortalecimento do sindicato e organizaçio dos trabalhadores
na. f;3.lJr ica.:

1 - Reconhecimento de atestados m~djcos e odonto16gicos do
.;:.i n d i C:::i.t o ,

de el iç3es para a CIPA com 30 dias di!!:

dando publicidade ao ato e mandando

':5 i nd I C:~:I.to s n

3 Reuniâo mensal entre a diretoria do sindicato e a empresa

para discut ir os problemas dos trabalhadores.

zaçJo no 9r&mio da fábrica.

5 - Comissâo de Fábrica composta por trabalhadores 1 ivremente

eleitos por seus companheiros para uma mandato de 12 meses com

6 Quadro de aviso do sindicato nas empresas.

7 Acompanhamento pelo sindicato das medidas de seguran~a

adotadas pelas empresas.

8 l"O •.... I:.n V i C) ; de informaç3es sobre acidentes

9 - Envio .pelas empresas.

empregados demitidos com menos de um ano ao sindicato.

10 - Horas extras ajustadas entre a empresa e o sindicato.

membros da comissJo de negociaçJo s6 poderJo ser

demitidos depois de ouvida a diretoria do sindicato.



t;;:. comprometem-se a .. s .. ,\.11,.}

sindicato com ~ela~50 às normas de p~ote~50 ao t~abalho.

de acesso de diretores do sindicato na empresa

pa~a ve~ifica~50 das condi~3es em que o trabalho ~ prestado.

14 - O sindicato podrá tratar de assunto de interesse sindical no

local de t~abalho.

d(·::· envio mensal ao sindicato de

t6 - Delegado sindical.

17 - Licen~a remunerada aos trabalhadores designados para

pa~t icipa~em de atividades sindicais.

11 - Condi~aes de Trabalho:

t Reduç50 da jornada de trabalho sem diminuiçâo de salário.

2 - Aviso pr~vio de 45 dias quando demitidos sem Justa causa os

que contam com mais de cinco anos na mesma empresa e

mais de 50 anos de idade.

3 - Garant ia de emprego por um ano ao trabalhador que volta de

4 - Garant ia de emprego ao acidentado no trabalho' e aos

5 - Estabilidade durante o per{odo de mandato aos representantes

dos empregados na CIPA.

6 - Estabilidade provis6ria ao trabalhador que entrar com

reclama~50 trabalhista e para as testemunhas.

7 - Estabil idade por três e seis meses.

8 Estabelecimento de crit~rios de dispensa e comp~omjsso de

que haverá admissâo dos mesmos funcionários dispensados quando



superada a fase de crise da empresa

9 - Estabelecimento do n~mero m{nimo de empregado na empresa.

10 Aviso pr~vio por escrito garant indo a ut il izaçio de duas

horas no in{cio ou fim da Jornada de trabalho.

11 O contrato de experiência nio poderá ultrapassar 60 dias,

nem poderá ser ut 11 izado no caso de readmissio de empregados para

12 - A transferência de empregados para outras unidades ou

ap6s 60 dias de experiência, fica condicionada à nio-

existência de preJu{zos econ8micos.

j. :::! Estabelecimento de prazo para per{odo expeerimental

promo~io para cargos superiores.

14 - Obrigatoriedade de que a atividade principal da empresa seja

feita por trabalhadores por ela contratados.

15 Empregado poderá ausentar-se at~ dois dias no caso de

falecimento do sogro ou sogra.

16 - Compensaçio automát ica de dias intercalados com feriados.

in{ci() d:::l.·;;férias com 15 dias •• 10•01..'1:::

nio podendo coincidir com sábados,

feriados ou dias compensados.
.( ,"\
J. '/ - Férias adicionais de 30 dias consecut ivos aos

que completam 20 anos de serviço efetivo.

20 - Proibiçâo de trabalho extraordinário.

21 - A empresa obriga-se a manter convênios com creches para os

filhos de suas empregadas.



III - Salirios e Adicionais:
1 .- Mesmo alJmento para empregado admit ido apds a data-base.

2 - Ao empregado admit ido na vig&ncia do acordo será garant ido.

apds o período de experi&ncia. igual salário ao menor salário

daquela funçio.

3 Acr~scimo no pagamento das horas extras.

4 - Comrlementaçâo do aux{l io-doença.

Complementaçio do d~cimo terceiro salário ao empregado

afastado por doença no primeiro ano de afastamento.

6 Grat ificaçSes por tempo de serviço e assiduidade.

7 - AntecipaçSes salariais.

8 Liquidaçio dos direitos trabalhistas resultantes da . ~reSCisao

do contrato de trabalho no prazo máximo de 10 dias.

9 - Integraçio nas f~rias dos Qr&mios de produçâo.

10 - Integraçâo das horas extras no cálculo de d~cimo terceiro e

11 - Multa diária de 20% do valor de refer&ncia para atraso de

pagamento.

12 - No máximo em dois anos o empregado promovido deverá at ingir

o maior salário da funçâo.

13 - Part iCipaçâo nos lucros.
14 - Adicional aos demitidos equivalente a um salário.

15 - Abono equivalente ao ~lt imo salário ao empregado que se

aposente com mais de cinco anos de serviço na empresa.
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(.:iPi?:NDICE G

o MOVIMENTO SINDICAL PERANTE A AUTOMACAO E A ROBOTIZACAO

Diante da crescente preocupaçio do mov~mento sindical

frente aos processos de automaçio e robótizaçio que começam a ser

i rt'lP 'J. an t :i~.do s em muitos setores .J ._
u·:;. atividade econ3mica

o DIEE~;[ divulgou em maio um documento sob o t {tulo: "o

Movimento Sindical perante a Automaçio e a Robot izaçio·,

resultado das reflex3es que vfm sendo feitas com sindical istas e

tJcnicos sobre o assunto. Como se trata de assunto que está no

d~a-a-dia do movimento sindical, transcrevemos aqui a {ntegra do

d oc umen t o :

Os trabalhadores brasileiros, além de sofrerem as

consequfncias da crise econ3mica em que deliberadamente se

reduzem salários e aumenta o desemprego por opçio de uma poI {tica

recessiva, começaram a perceber que mudanças sj9nificat ivas estio

ocorrendo ou estio sendo propostas na organizaçio do trabalho. em

decorrfncia do uso de equipamento e processos dispon{veis com a

moderna tecnologia. o rob3 personifica essa transformaçio.

que a máquina pode reproduzir movimentos e habil idades

até agora pr6prios do homem.

No ent an t o , somente um tipo dos novos
'11.1;.;.:.. introduzidos nas f::[..I~ i C ,·:1.·::.

::3. .J ._
1•.iJ:.':

c ome ut a d or' i ~::',:I.d<;I., como mecanismos de controle, projeto e

que acabaria modificando inteiramente as formas de trabalho em



f::{..b,'·i c::~.·;::· A adoçâo dessa nova tecnologia ainda ,
e

pequena no Brasil,

um do'::.
.'~ nesse sent ido que a diretoria do DIEESE

das reflex3es que vem fazendo com sindicalista e técnicos:

1. "
•• 1 ._ ••• ..i _
I.,!I:::':::·UI:::

·,,;el.J. in i t: i o ,

industrial izaçâo, que modificaram o processo de trabalho.

eliminaçâo de postos tradicionais de trabalho e abertura de

outras especial izaç3es. intensificando a util izaçâo da força de

trabalho e alterando o ritmo de execuçâo das tarefas, <:'.umr:.;:ntan do

a produt ividade da mâo-de-obra, com o avanço da acumulaçâo •• 1 •••f..!1.J

Esta longa convivªncia dá aos trabalhadores autoridade

para apreciar todos os avanços da tecnologia, sob o prisma de sua

repercussâo sobre a sociedade.
."\
c; ~1 o avanço tecno16gico, fruto do exerc{cio do

~ conquista de todos os homens, no sent ido de colocar

forças da natureza a seu serviço. A posiçâo sindical

que os frutos desse progresso t~cnico devem ser colocados à

disposiçâo dos que part icipam da produçâo, visando eliminar a

pobreza e aproximar as pessoas"
3. O domínio demonstrado pela tecnologia no uso das

uma onde os 1;:: s 1:: ':;, j <:'. In
'.a

disposiçâo das pessoas. Esse princ{pio Indica que cabe prepar uma

sociedade na qual os efeitos benéficos do progresso técnico

:::i.t i nJ :::'.IYJ t od CI·:~. () '::> h o ri"! e ri .~:.J ao mesmo tempo em que os efeitos



negativos sejam eliminados.

4. Em termos de divisio intenacional do trabalho,

.:::.i n d j c:::1.1 re • .t ••• ,1 ••••••• 1 ••• 0'0

UI::: I.. I,.)I.JI..J':::- p o t·.i o':::.

cient{fico e tecno16gico, devendo os pa{ses nio-industrial izados

adotarem poI {t icas que tornem poss(vel o desenvolvimento

da tecnologia já dispon{vel, seu aprimoramento e adequaçio às

condiç3es peculiares de cada pa{s, ao mesmo tempo em que devem

ou

5. Como representantes de geraç3es que sofreram os

imediatos de deslocamento da mJo-de-obra, c om

eliminaçio de profiss3es, desemprego definit Ivo ou temporário de

trabalhadores e estabelecimento de

condiç3es de trabalho, muitas vezes mais onerosas, os sindicatos

conjuntamente as sucessivas ondas de modernizaçio tecno16gica.

a) o aumento da produt ividde deve ser compart ilhado,

atravfs de aumentos dos salários e diminuiçJo dos preços dos

o primeiro at ingindo aqueles que sio responsáveis pela

benef(cios do progresso.
b ) o deslocamento da mio-de-obra deve ser

em que se reduzirá nio s6 a

Jornada de trabalho diária, mas tambfm o tempo dedicado ao

dando condiç3es para que crianças e Jovens possam

preparar-se pelo estudo e lazer, adiando o ingresso precoce na



força de trabalho e possibilitando uma velhice digna,

aposentadoria recompensadora.

c) por serem a parte afetada pelo progresso t~cnico, os

nível onde as comiss3es de fábrica devem ser

informadas e opinar sobre a implantaçio de mudanças nos processos

c:omo <:t n {v I~':'l i3 OV(~:i" n amen t ;:1,1 , P i" (~: V E' n do'"'::;(:;:

nos 6rgios que estabelecem a paI (t ica

tecnoIÓ9Ic;:", o o , ,

P:;:I, I ~;, (1)I, I··•• i.•··!·':) t::. .I,

no interior das empresas,

':::,i n d i c al nio somente a participaçâo na discussio dos novos

instrumentos específicos, como o contrato colet Ivo, das formas de

i nt e I" no, exigidas pela nova tecnolo9ia, ql.!,(~:

deslocam muitas vezes o papel da supervisâo do trabalhador para

exercendo formas abusivas de controle, ou, qu.e i mp ;:~F:m

novas obrigaç3es, obrigando a uma apl icaçio a tarefas mais

ou P I" e J ud j c i <,I, is

A açâo sindical priVilegiará a adoçio da automaçio em

áreas peri90sas ou insalu.bres.
>.! ...
!'<u

consideraçio do movimento sindical, para discussio com empresas e
. "'/nossos CO-irmaos d(~:

A obJeçio frequente de que se trata de exemplos de

d (.~.':::.1'5.' i'l' ../ o 1'\,1 i d o 'E:·
1'","

li :::1,0 c::'~,ÍJe no C ~':i.so ) po i ~::.

medidas foram tomadas com o objetivo de enfrentar os



sociais da mesma tecnologia que ora se implanta no Brasil.

a) a morat6ria tecno16gica, conquista dos trabalhadores

austral ianos - Na Austrál la, qualquer processo de moderniza~~o

tecno16gica está prazo de car&ncia

qual nenhum trabalhador das pod(:::

perder seu emprego ou vantagens salariais.

representaçio dos trabalhadores e a empresa negociam as formas de

solucionar os problemas, retreinando os trabalhadores atingidos e

adotando medidas que sejam do consenso geral.

b ) comiss3es paritárias de tecnologia, c on Cjl.l. i ~::.t :;~. d o~=·

noruegueses - Na Noruega inicialmente e hoje na Escandinávia, os

sindicatos criaram comiss3es paritárias de tecnologia, onde todos

da inovaçâo t4cnica, sâo estudados e resolvidos.

c: ) garant ia de emprego ao trablhador des loc ado ,

conquista de vários acordos colet ivos alemâes - Na Alemanha. por

contrato colet Ivo de trabalho, o trabalhador deslocado de seu

em virtude de mudanças tecno16gicas.

emprego e salário, durante o per{odo em que se processa seu

retreinamento ou 4 aberta vaga compat{vel com sua qualificaçâo.

Logicamente que esses princ{pios,

apl icados em nosso pais, sup3em a adoçâo imediata de medidas de

caráter mais amplo.

A legislaçâo trabalhista, embora garanta direitos

elementares. precisa ser revista para permit ir a açâo sindical na

formulaç~o de contratos coletivos que abranjam as condiçoes
.J .••
UI:.:' trabalho inerentes à modernizçâo tecno16gica. A14m



.J ; _ OH OhUI~~U, o movimento sindical tem per~eita cO!lsci&ncia de que o

progresso técnico pode ser colocado a serviço do bem-estar dos

trabalhadores e, portanto, é a favor do mesmo, assim como luta

contra medicdas retr6gradas no campo social,

insere a recessJo com o consequente desemprego. Enquanto nJo

existir pleno emprego, a sobrev&ncia dos empregados é

da sociedade. dar a imperiosidade do seguro-desemprego.

ObservaçJo: Publ icado no Bolet Im DIEESE Junho/83.
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XIII SEMINiRIO DE ESTUDOS SOCIO-ECON~MICOS

-cIRNCIA E TECNOLOGIA-

As entidades sindicais associadas ao DIEESE se ~euni~am
...." ..\
«:» de novemb~o de 1985,

experi&ncias e ap~ofunda~ a discussJo sob~e os

Ci&ncia e Tecnologia na vida do trabalhador.

~::.i nd i C:':i. is no Seminá~io entendem que Ci&ncia

Tecnologia nJo devem ser discut idas isoladamente,

política de desenvolvimento econ8mico e d ()

n o (·?:nt <:I.nt D} restringir a discussJo aos aspectos mais

especificos do tema tratado no evento. Este documento sintetiza

as discuss3es real izadas e apresenta as principais conclus3es e

p~opostas para debate entre os t~abalhadores,

9OV(:::I'· n';I.meni:: <:, i ~,; e universitárias e os demais segmentos c!:':I.

En t en d I::.·m(j~; que Ci&ncia e Tecnologiaai (C8:T)

e 11::"11'11::: ri t o':::.

uma vez que podem contribuir decisivamente para

superar graves problemas que hoje enfrentamos: :,~..,::. d e f i c i I::: n t i!-: .,:;

condiç3es de aI imentaçâo.

subdesenvolvimento que coloca o Brasil entre os pa{ses do

Sabemos que a evoluçâo tecno16gica á parte do proceso



que devemos inco~po~a~ tal ~eal idade à nossa pe~spectiva de vida

que os trabalhadores :"1

·::;~:I.D

~esponsáveis pela ge~açâo de bens e se~viços que util izam

diversas tecnologias, temos o direito e o dever de part icipar na

enfat izamos a necessidade de nos mantermos

o I~ !~j::~on i z :::1.d o 0':0
, •••••••• 0'0

'f .::1,1... 1::: :i~o0'::0 c: ,o"' e':::.c e n t e~:; e c o n°,:;t :::io n t; 1::'00::'0

tecno16gcias no sentido de garant ir que a arropriaçâo dos

beneficios advindos desse avanço nâo se concentre nas camadas

já privilegiadas. Devemos ainda assegurar QU(:::

ut ilizaçao da tecnologia vise prioritariamente ao atendimento das

necessidades sociais, <:f, C) inv~s de s6 privilegiar o aumento do

No momento atual, nossa part icipaçâo ~ fundamental para

evitar a crescente concentraçâo do poder de decisâo sobre

pol {tica tecnol6gica. Al~m disso, há outros aspectos relacionados

:\ d i I~et amen t e

enfrentados pelos trabalhadores brasileiros. sâo eles: .

serviços tim gerado desemprego absoluto e relat Ivo. D PI'O i m;,,:o i 1,00

ocorre quando há diminuiçâo direta de postos de trabalho em

c

desemprego relat ivo significa o crescimento da produçâo ou

prestaçâo de serviços em proporçâo maior
formas de desemprego afetam tanto os que o ,

..1 ~.~.

estâo trabalhando, como impedem o ingresso de novos trabalhadores

no me~cado de t~abalho.
tende a se agudizar



já que a automaçâo vem ocorrendo em ritmo acelerado

essa questâo nio tem merecido a devida atençio por parte de nosso

constante empenho na defesa de nosso direito ao trabalho.

b ) exigências de qual ificaçâo, treinamento e formaçio

impostas pela adoçâo de novas tecnologias ..•..
':::.d.CJ

OI.J.tl'·O grave problema. há desqual ificaçâo df?::'

de trabalhadores especial izados, uma vez que nâo

qualquer garant ia de aproveitamento e adapataçâo da ...~
in~:,.C)·"·

P OI" OI.!.t I" o 1 .;I.eIo, a perda de importância da qualificaçâo

d o .. ~ o.!
U·::I. margem a uma maior

consequentemente, diminu.i o poder de barganha t nd i v i o ual

colet jvo do trabalhador.

c) a automaçio e informat izaçio do processo produt ivo

têm possibil itado a ampliaçâo do controle sobre os trabalhadores.

As novas máqu.inas e equipamentos incorporam sistemas de controle

sobre seu operador e regulam seu ritmo de trabalho.

cí ) P OI" IJ.1n 1 ::;I.d o, a evoluçio tecnológica pode

com a introduçâo da automaçio em tarefas perigosas ou insa1ubres.
d o I:~'n I:;: ::3.• ,,:.

Fotinizaçâo, concentraçâo e tensâo.

e) a simpl ificaçao de at ividades e a consequente

reduçâo do tempo dispendido para sua real izaçâo,

vêm acompanhadas de um acdmul0 de tarefas assumidas

····1 .. '·';:·
1'.': • .1 -,..1



pelo mesmo empregado. Isso, pOi~ém, n;~;ot (:::IH i mp"1 i c :::I.d C) me").h Oi" , ..nlvel.

d e além de limitar a expansâo da oferta de

Tendo em vista este quadro, os sindical istas reunidos

r e í v i nd i c am :

efet iva e permante,

ent idades representat ivas, associaç3es profissionais e 6r9âo

técnicos dos trabalhadores, na elaboraçâo de critérios para a

introduçâo de inovaç3es tecno16gicas, no Jmbito dos 6rgâos de

decisâo de pol (tica cient {fica e tecno").6gicai

participaçâo no Conselho Nacional de Informát ica e Automaçâo

(CONIN), cuja composiçâo deve ser rediscut ida para garant ir

efet iva particiraçâo dos trabalhadores;

- part iCipaçâo efetiva, com poder de decisâo,

através de comiss3es de fábrica ou comissSes paritárias;

tecnol6gicas, através da reduçâo da Jornada de trabalho, aumentos

reais de salário, melhoria nas condiçSes de trabalho. com

rebaixamento de preços de produtos e serviços para toda a

- estabil idade no empregoi

d<::: n ovo s empregos através de invest imentos em

interesse social;

- retreinamento, sob responsabil idade da empresa,

dos novos equipamentos e reaproveitamento dos trabalhadores

deslocados em outras funçSes de igual nível de qualificaçâoi

(



.... J.J.m desenvolvimento tecnol6gico voltado para o atendimento ..i._ •..1,,f-::1."::,,

necessidades básicas da populaç50 e inserido em nosso contexto

p :::1.1""" <:'. C) qu<:1. "I. o sistema educaional

possibilitar o suporte necessário;

- regulamentaçâo dos cursos de formaçio profissional,

com as necessidades decorrents dos novos processos de trabalhoi

- I"""egulamentaçâo do tl"""abalho insalubre e perigoso,

inovaç3es tecnol6gicas e de acordo com a legislaçâo internacional

... 9 ::,,1'" <:I.nt t a ::::'IH t Ci d o .::;.(i ~:;
, .

n 1 VE' rs • informaç3es sobre

ci&ncia e tecnologia;

- acesso ~s informaç3es pessoais cont idas nos bancos de dados.

com direito a retificaç50;

..I ._
Ui:::

subs{dio ~ empl"""esaprivada;

d (::: n (J~:;

burocrát icos de interesse da populaçâo prestados pelo Estado;

- mudança tecno16gica no campo acompanhada pela reforma a9ráriai

uma pol it ica tecno16gica que priorize a nâo degradaç50 e a

melhoria do ambiente natural;

garant ia de reserva de mercado para a tecnologia brasiel ira;

movimento sindical possa debater e difundir suas

inovaç3es tecno16gicas.
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