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APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos que compõem esse número dos Cadernos EBAP foram elaborados como parte 
das tarefas da disciplina Lógica da Ação Gerencial, do Mestrado em Administração Pública 
da EBAP - FGV. 

São visões críticas sobre o conteúdo de publicações na área de administração, obtidas me
diante a aplicação de uma matriz de análise lógica aos textos escolhidos pelos mestrandos. 
A crítica aos documentos - geralmente publicações na área de pesquisa das dissertações -
foi dividida em três instâncias: 

explicações, ou resumos informativos dos conteúdos de uma parte ou da tota
lidade do documento analisado; 

comentários, consistindo basicamente na referência dos conteúdos a outras 
obras e outras fontes de conhecimento sobre o tema constante na explicação; 

e discussões, consistindo na apreciação crítica pessoal do mestrando acerca 
dos conteúdos explicados e comentados. 

Em cada etapa, mas especialmente na etapa de discussões, foram aplicados os instrumentos 
analíticos que integram a disciplina - notadamente os referentes aos tópicos: pensamento 
reflexivo, raciocínio intencional e formal, edificação de conceitos e argumentação. 

Ao dar publicidade a esses trabalhos pretende-se estender a todos os beneficios das análises 
efetuadas. O sistema de apreciação, ainda que marcado pelo viés acadêmico e pelas cir
cunstâncias de sua elaboração, parece bastante útil, principalmente no que se refere à difu
são de informações rápida e circunstanciada em uma área em que a validade dos textos têm 
vida média muito curta. 

São os seguintes os livros e trechos analisados: 

Publicação Autor Mestrando 

A Quinta Disciplina Peter Senge Luis F emando Cunha Lino 

Blur. Stan Davis e C. Meyer. Leonardo Graziadei da Costa 

TQC- Controle da Qualidade Total Vicente Falconi Campos Roberto da Costa Pimenta 

Adeus ao Trabalho? Ricardo Antunes Ana Paula Todaro 

A nova ciência da organizações Alberto Guerreiro Ramos Benedito Torres Ribeiro 

O Poder das organizações I Max Pages F átima Ferreira Russo 

Hermano Roberto Thiry-Cherques 
Professor - Lógica da Ação Gerencial - Março 2000 



A QUINTA DISCIPLINA 

PETERSENGE 

Luiz Fernando Cunha Lino 



Problemática 

Tema: Aprendizagem Organizacional 

Tese: A transformação de organizações controladoras e autoritárias em organizações que 

aprendem exige o domínio de cinco disciplinas. 

Elementos discutidos: Domínio pessoal; 

Modelos mentais; 

Visão compartilhada; 

Aprendizagem em equipe; e 

Pensamento sistêmico. 



EXPLICAÇÃO 

Fragmentar problemas com

plexos, se por um lado ajuda 

a compreender suas partes, 

por outro lado dificulta a 

compreensão do todo. 

O mundo não é feito de for

ças separadas, sem conexão 

entre si. 

A partir dessa visão é possí

vel construir organizações 

"nas quais as pessoas expan

dem continuamente sua ca

pacidade de criar os resulta

dos que realmente desej am, 

onde se estimulam padrões 

de pensamento novos e 

abrangentes, a aspiração co

letiva ganha liberdade e onde 

as pessoas aprendem conti

nuamente a aprender jun

tos"(p.37). 

"O que distinguirá funda

mentalmente as organizações 

que aprendem das "organiza

ções controladoras" e auto

ritárias será o domínio de 

determinadas disciplinas bá

sicas"(p.39). 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 



EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

.:::..P..:::ens=am=.=:en~t~o,--_----.::S~i;:::.st:;.::êrm=·~c~o: O conceito é enunciado numa 

"Quadro de referência con- base racionalista, tendo como 

ceitual, um conjunto de fer- ponto de partida conceitos 

ramentas desenvolvido ao oriundos de diversas ciênci

longo dos últimos cinqüenta as. 

anos para esclarecer os pa-

drões como um todo e aju-

dar-nos a ver como modificá-

los efetivamente "(p. 40 e 

41). 

Domínio Pessoal: "É a disci- Também é produto de uma 

plina de continuamente es- abordagem racionalista. 

clarecer e aprofundar nossa 

visão pessoal, de concentrar 

nossas energIas, de desen-

volver paciência e de ver a 

realidade objetivamen-

te "(p.41). É o alicerce espi-

ritual da organização que 

aprende. 

DISCUSSÃO 



EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

Modelos Mentais: "Pressu- Tanto quanto nos dois con

postos profundamente ar- ceitos anteriores e nos que se 

raigados, generalizações ou seguem, a atitude do autor é 

mesmo imagens que influ- eminentemente racionalista 

enciam nossa forma de ver Os exemplos de que se utiliza 

o mundo e de agir"(p.42), e para confirmar suas convic

que bloqueiam a adoção de ções não chegam a constituir 

práticas inovadoras. 

A construção de uma visão 

compartilhada: Disciplina 

que busca traduzir a visão 

individual em uma visão 

compartilhada. Envolve "as 

habilidades de descobrir 

"imagens de futuro" com-

partilhadas que estimulem 

o compromisso genuíno e o 

envolvimento, em lugar da 

mera aceitação" (p.43). 

uma base empírica São muito 

mais o alicerce para suas de

duções. 

DISCUSSÃO 



Aprendizagem em equipe: 

"A disciplina da aprendiza

gem em eqUIpe começa 

pelo "diálogo", a capacida

de dos membros de deixa

rem de lado as idéias pre

concebidas e participarem 

de um verdadeiro ''Pensar 

em conjunto" (p.43 e 44). 

As cmco disciplinas dife

rem das disciplinas geren

ciais tradicionais por serem 

disciplinas "pessoais" que 

têm a ver "com nossa for

ma de pensar, com o que 

realmente queremos, e 

como interagimos e apren

demos uns com os ou-

tros "(p.45). 

EXPLICAÇÃO 

As cmco disciplinas devem 

ser desenvolvidas como um 

conjunto. Esse é o grande de-

safio. O pensamento sistêmi-

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 



co é a disciplina que integra 

todas as outras, "fundindo-as 

em um corpo coerente de teo

ria e prática" (p.45). 

Organização que aprende: 

"uma organização que está 

continuamente expandindo 

sua capacidade de criar seu 

futuro" (p.47). 

A ilusão de assurnrr o con

trole: "A moda é ser "proati

vo". Freqüentemente os ge

rentes proclamam a necessi

dade de assumir o controle ao 

enfrentar problemas dificeis" 

(p.54). 

"Com bastante freqüência, 

"proatividade" é reatividade 

disfarçada Quando nos tor

namos apenas mais agressi

vos, combatendo o "inimigo 

lá fora", estamos reagindo -

independentemente de como 

chamamos essa atitude. A 

verdadeira pro atividade con

siste em perceber qual é a 

nossa contribuição para nos-



sos próprios problemas. E um 

produto da nossa maneira de 

pensar, e não do nosso estado 

emocional"(p.54 ). 

A parábola do sapo escalda

do: O mecanismo interno que 

detecta ameaças à sobrevi

vência é regulado, nos sapos, 

para detectar mudanças sú

bitas do meio ambiente, e não 

mudanças lentas e graduais. 

''Não conseguiremos nos li

vrar do destino do sapo en

quanto não aprendermos a 

diminuir o ritmo e perceber 

os processos graduais que, 

freqüentemente, representam 

as maiores ameaças "(p.56). 

A ilusão de aprender com a 

experiência: "O aprendizado 

mais poderoso vem da expe

riência direta"(p.56). 

"Cada um de nós tem um 

"horizonte de aprendizado", 

uma amplitude de visão no 

tempo e no espaço dentro da 

qual avaliamos nossa eficá-

Por isso um sapo, se coloca

do numa chapa quente, pulará 

para fora, ao passo que, se 

colocado numa panela com 

água ali permanecerá até ser 

escaldado. 

"Aí está o dilema essencial 

da aprendizagem que as or

ganizações têm de enfrentar: 

aprendemos melhor com a 

experiência, todavia nunca 

experimentamos diretamente 

as conseqüências de nossas 

decisões maIS importan

tes"(p.57). 



cla. Quando nossas atitudes 

geram conseqüências que se 

estendem além do nosso ho

rizonte de aprendizado, tor

na-se impossível aprender 

com a experiência dire-

ta"(p.57). 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

o mito da equipe gerencial: A Senge faz referência ao con

equipe gerencial - "conjunto ceito de incompetência hábil 

de gerentes sensatos e experi- desenvolvido por 

entes que representam as dife- Agyrisl:uso de "comporta

rentes funções e áreas de ex- mentos rotineiros trazidos 

pertise da organização"(p.58) pela prática (habilidade) para 

- é a clássica solução que as produzir algo que não pre

organizações adotam para en- tendiam (incompetência) "( 

frentar esses dilemas e defici- p.103). 

ências. Para Argyris, relacionar-se 

No entanto, em momentos de bem com os outros nem 

pressão, a coesão desaparece, sempre é um dom. Por vezes, 

as divergências são expostas ao evitar o aparecimento de 

mais no sentido de atribuir a conflitos com os colegas, os 

culpa do que de propIcIar executivos causam mais mal 

aprendizado. do que bem às suas organiza

ções. 

DISCUSSÃO 

I Argyris, Chris. Incompetência hábil. In: Starkey, Ken. Como as organizações aprendem. São Paulo: Futura, 
1997 



AS LEIS DA OUINT A DISCIPLINA 

EXPLICAÇÃO 

Pensamento Sistêmico: disci-

plina para ver o todo. Quadro 

referencial para ver inter

relacionamentos, ao invés de 

eventos; padrões de mudança 

em vez de fotos instantâneas. 

"É um conjunto de princípios 

gerais - destilados ao longo 

do século 20, abrangendo 

campos tão diversos quanto 

as ciências fisicas e sociais, a 

engenharia e a administração. 

É também um conjunto de 

ferramentas e técnicas especí

ficas, originárias de duas li

nhas de pensamento: a dos 

conceitos de feedback da ci

bernética e os da teoria de 

"servomecanismo" da enge-

nharia, datadas do século 

19"(p.99). 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

o pensamento sistêmico im

plica numa mudança de 

mentalidade (p.l03): 

• Ver inter-

relacionamentos em vez 

de cadeias lineares de 

causa-efeito. 

• Ver os processos de mu

dança, em vez de simples 

fotos instantâneas. 



Visão sistêmica da realidade: 

Círculos de influência, ao in

vés de linhas retas. 

Feedback de reforço; proces

sos de amplificação dos re

sultados de uma ação. 

Feedback de equihbrio: en

contrado em processos orien

tados para uma meta 

Defasagens: tempo transcor

rido entra as ações e as con

seqüências. 

EXPLICAÇÃO 

Arquétipos de sistemas ou 

estruturas genéricas: determi-

nados padrões de estrutura 

que ocorrem repetidas vezes. 

"Os arquétipos de sistema -

COMENTÁRIO 

Os círculos -loops de relaci

onamentos de causa e efeito 

- são processos de feedback. 

F eedback de reforço produz 

resultado semelhante ao da 

bola de neve. 

O processo de equihbrio é 

disparado a partir da consta

tação de uma defasagem en

tre a situação desejada ( 

p/ex., um determinado valor 

de saldo de caixa) e a situa-

ção real ( p/ex., exce-

dente ou déficit de caixa). 

Identificar a defasagem é 

fundamental para dosar a 

ação corretiva. 

DISCUSSÃO 

Arquétipos de sistema são 

construídos utilizando-se as 

estruturas de feedback de re-

forço, feedback de equihbrio 

e desafines. 



que são em número reduzido 

- sugerem que nem todos os 

problemas gerenciais são es

pecíficos, algo que os geren

tes experientes sabem intu-

ir"(p.123). 

Senge demonstra dois arqué

tipos: Limites ao crescimento 

e Transferência de responsa

bilidade. 

Arquétipo 1 - Limites ao Esse arquétipo é constituído A criação de circulos de 

crescimento: por dois loops e pode ser re- qualidade, em muitas organi-

Um processo de reforço é de- presentado graficamente da zações, encaixa-se em estru-

sencadeado para produzir um seguinte forma: turas desse tipo. 

resultado e, ao lado de uma Com a abertura da comuni-

espiral de sucesso, produz 

efeitos secundários que redu

zem o ritmo do sucesso. 

Limites ao crescimento são 

inevitáveis; ocorrem em di

versas situações. O que apro

funda o problema, o que leva 

as organizações a parecerem 

patinar sem sair do lugar é a 

insistência em buscar a solu

ção no processo de reforço, ao 

invés de trabalhar o fator li

mitante. 

Equihbrio 

!AIIç» -
~ 
Reforço 0) 

\ 

cação, melhora-se a resolu

ção de problemas, mas a 

abertura de comunicação 

acaba por representar uma 

ameaça ao controle gerencial 

tradicional. Daí surgem os 

"freios" às atividades dos 

círculos de qualidade. 

No exemplo aclID.a, o fator 

limitante é a resistência da 

gerência em aceitar uma di

minuição do seu controle -

implicitamente, a meta da ge

rência é manter o controle 

unilateral. 



EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Arquétipo 2 - Transferência Nesse arquétipo, os dois 10- O uso do álcool, drogas ou 

de Responsabilidade: ops da esquerda são proces- qualquer fonna de redução de 

Com esse arquétipo repre- sos de equihbrio. O de cima, stress provocado por excesso 

senta-se a solução de pro- representa soluções rápidas, de trabalho enquadra-se nesse 

blemas pelo uso da alternati- porém temporárias. O de bai- arquétipo. 

va mais cômoda - solução xo, embora apresente uma A proposta de Senge para a 

paliativa - que faz desapare- defasagem entre a percepção solução desse tipo de pro

cer os sintomas sugerindo do problema e a solução, re- blema é óbvia: encontrar a 

que o problema foi resolvido, presenta uma solução mais solução fundamental. 

mas gerando efeitos colate- duradoura. O processo mais à 

rais que acabam por agravá- direita representa os efeitos 

lo. colaterais que quase sempre 

ocorrem. 

(~:)~~ Efeito coIater 

(~ 
Funda_I 

Pensamento ou visão sistêmi

ca não se constituem em no-

vidade, e o próprio autor re

conhece isso. 



DOMÍNIO PESSOAL 

EXPLICAÇÃO 

A contribuição maIS Impor

tante de Senge está no fato de 

seu método provocar a busca 

de alternativas, ou seja, pro

vocar a reflexão, além de 

usar uma representação gráfi

ca, o que facilita o entendi

mento. 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Domínio pessoal é mais do Senge tem uma visão alta- "As pessoas que possuem um 

que competência ou habilida- mente otimista da aprendiza- alto nível de domínio pessoal 

de. Abrange (p. 169) : gem contínua, tanto do ponto compartilham várias caracte-

• O contínuo esclareci- de vista das pessoas quanto risticas básicas. Elas têm um 

mento do que é impor- do ponto de vista das organi- senso de propósito especial 

tante para nós. zações. que está por trás das suas vi-

• Aprender continuamente Seu argumento é de que a ex- sões e metas. Para elas, uma 

como ver a realidade celência empresarial passa visão é um chamado, não 

atual com mais clareza. pelo desenvolvimento total apenas uma boa idéia Elas 

das pessoas, e de seu empo- vêem a "realidade atual" 

deramento. como uma aliada, não como 

Do ponto de vista das pesso- uma inimiga" (p.170). 

as, o pressuposto é de que já Domínio pessoal significa 

que elas dedicam a maior uma visão menos instrumen-



EXPLICAÇÃO 

A noção de domínio pessoal 

deve ser desenvolvida com 

uma disciplina, envolvendo a 

aplicação de uma série de 

princípios e práticas. 

Visão pessoal: destino espe

cífico, futuro desejado. 

parte de seu tempo às suas tal do desenvolvimento de 

atividades profissionais, faz pessoas. 

mais sentido buscar a realiza-

ção no trabalho do que fora 

dele. 

O problema da visão desen

volvida pelo autor é não ver 

limites para o desenvolvi

mento pessoal, sob a ótica 

das organizações. 

Fica parecendo que as em

presas existem para fazer fe

lizes as pessoas que nelas 

trabalham, subordinando os 

objetivos organizacionais aos 

objetivos pessoais. 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Senge distingue entre propó

sito e visão. O primeiro é 

abstrato, é um direciona

mento geral, ao passo que a 

visão é concreta. 



Exemplo de propósito 

(p.176) : "Aumentar a capa

cidade humana de explorar os 

céus." 

Exemplo de visão (idem) : 

"A chegada do homem à lua 

até o final da década de 60." 

Tensão criativa: gerada pela A fonna de resolver a tensão Tensão criativa é diferente de 

justaposição da visão (o que criativa enquadra-se no ar- stress ou tensão emocional. 

se quer) a uma imagem nítida quétipo de transferência de Esse hiato pode ser eliminado 

da realidade atual. Trata-se responsabilidade. A opção de duas fonnas, ou por dois 

do hiato entre a visão e a rea- pela redução da visão, por processos de equihbrio: 

lidade. sua "acomodação" é uma Ações que levem ao alcance 

EXPLICAÇÃO 

Conflito estrutural: crença na 

nossa impotência, na nossa 

incapacidade de conquistar 

aquilo que realmente deseja

mos. 

solução paliativa que, cedo da visão, ou por uma redução 

ou tarde, produzirá frustra- dessa 

ção. 

A solução fundamental é 

desenvolver ações que levem 

à concretização da visão. 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Esse conflito, essa crença na 

nossa incapacidade, funciona 

como um freio que nos impe

de de alcançar a visão que 

proj etamos. 



MODELOS MENTAIS 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

Citando Robert Fritz, Senge 

apresenta como argumento 

para o desenvolvimento dessa 

crença o aprendizado desde a 

mancia de quais são nossas 

limitações. As limitações que 

aprendemos na mancia, e 

que são essenciais à nossa 

sobrevivência, acabam gene

ralizadas e levando-nos a as

sumir que somos incapazes 

de alcançar o que desejamos. 

DISCUSSÃO 

Os modelos mentais - visão Trazer à superficie e testar "A disciplina do domínio dos 

de mundo profundamente ar- modelos mentais exige habi- modelos mentais - trazer à 

raigada - impedem a imple- !idades de reflexão e indaga- tona, testar e aperfeiçoar nos

mentação de idéias inovado- ção raramente encontradas, sas imagens internas sobre o 

ras nas organizações, muito uma vez que as organizações funcionamento do mundo -

mais do que quaisquer outras tradicionais com seus meca- promete ser uma importante 

razões, como intenções me- nismos de controle inibem o revolução para a criação das 

díocres ou pensamento não- questionamento de seus mo- organizações que apren-

sistêmico. delos estabelecidos. dem"(p.201). 



Modelos mentais podem ser Alguns modelos mentais so

tanto generalizações simples lidificam-se a partir de falá-

quanto teorias complexas. 

"A forma como os modelos 

mentais moldam nossas pers

pectivas tem também grande 

importância no mundo dos 

negócios"(p.202). 

Modelos mentais podem im

pedir a aprendizagem, mas 

podem também ajudar a ace

lerá-la. 

Clas. 

Um exemplo disso está no 

pressuposto da indústria au

tomobilística americana, as

sumido até que a indústria 

alemã e, principalmente, a 

japonesa o desmentisse, de 

que o automóvel era essenci

almente um símbolo de sta

tus. Assim, mais do que a 

qualidade, o fator decisivo 

para a compra seria o mode

lo. 

Senge exemplifica com a ex

periência da Shell que supe

rou a crise do petróleo, a 

partir do estímulo à constru

ção de cenários, modelos 

mentais que sugeriam situa

ções futuras alternativas. 



~SÃOCO~ARTILHADA 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Visão, missão e valores são Hamel e Prahalad.2 preferem, Segundo Senge, "na maioria 

as idéias governantes da em- neste sentido, empregar o das organizações contempo

presa No entanto, a maioria termo previsão, por entende- râneas, o número de pessoas 

das visões é resultado da vi- rem que a palavra visão tem que participam efetivamente 

são de uma pessoa ou de um uma conotação de sonho, ba- é relativamente pequeno - e o 

grupo que a impõe à organi- seando-se maIS na intuição número de pessoas compro

zação. Visões impostas ob- do que em "percepções pro- metidas é ainda menor. A 

têm, quando muito, aceitação fundas das tendências da tec- grande maioria assume um 

e não comprometimento. nologia, demografia, regula- estado de "aceitação". Essas 

Para que se obtenha com- mentação e estilos de vida pessoas apenas seguem a vi

prometimento é necessário o que podem ser utilizados para são. Fazem o que se espera 

compartilhamento na cons- reescrever as regras do setor delas. Apoiam a visão até 

trução da visão, ou seja, é ne- e cnar um novo espaço com- certo ponto, mas não partici-

cessário que ela seja um re- petitivo" (p.86). 

flexo de várias visões pesso-

aIs. 

Quanto maIor o comprome- Para os autores, a visão do 

timento, maior a responsabi- futuro deve oferecer uma vi

lidade para transformação da são dos beneficios, compe-

visão em realidade. tências e interface com o cli

ente. Deve ser produto da vi-

pam ou não se comprometem 

verdadeiramente com ela" 

(p.246). 

2 Hamel, Gary e Prahalad, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter o controle de seu 
setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 



EXPLICAÇÃO 

Senge aponta a existência de 

dois tipos de visões: visões 

negativas e visões positivas. 

Visões negativas são, inclu

sive, mais comuns do que as 

positivas refletindo uma ca

racterística da maioria das 

organizações de só se unirem 

diante de uma ameaça a sua 

sobrevivência. 

são de várias pessoas, isto é, 

"um amálgama de perspecti

vas de muitos indivíduos" ( 

p.87). Deve ser mais do que a 

extensão do ego do principal 

executivo. 

A capacidade de previsão do 

futuro não é, para Hamel e 

Prahalad, uma exclusividade 

dos executivos seniores. A 

eles cabe "captar e explorar a 

previsão existente na organi

zação como um todo" (p.87). 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Visões negativas são limita

doras por três razões: Primei

ro, porque a energia que se 

poderia usar para a inovação 

é canalizada para evitar algo 

que não se deseja que acon

teça. Segundo, por traduzi

rem uma mensagem sutil de 

incapacidade: "nosso pessoal 

realmente não se importa. Só 

consegue se unir diante de 

uma grande ameaça". Final

mente, por serem inevita

velmente de curto prazo. "A 



Duas fontes de energia moti

vadora: medo e aspiração. 

APRENDIZAGEM EM EQUIPE 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

Aprendizagem em eqUIpe: O papel central na empresa 

"processo de alinhamento e criadora de conhecimento é 

desenvolvimento da capaci- desempenhado pelas equipes. 

dade da equipe de criar os re- Elas fornecem o ambiente 

sultados que seus membros propício ao compartilha

realmente desejam" (p.263). mento. Aos gerentes médios 

- líderes de equipe - caberia 

fazer a 'ponte' entre a visão 

organização é motivada en

quanto a ameaça existe. 

Quando acaba, acabam tam

bém a energia e a visão da 

organização" (P .253) 

"O poder do medo está por 

trás das visões negativas. O 

poder da aspiração impulsio

na as visões positivas. En

quanto o medo pode produzir 

mudanças extraordinárias em 

curtos períodos de tempo, a 

aspiração perdura como uma 

fonte contínua de aprendiza

do e crescimento" (p.253). 

DISCUSSÃO 



dos que se encontram no 

topo da organização e da

queles que se encontram na 

linha de frente. Seu papel se

ria o de 'engenheiros do co

nhecimento', sintetizando o 

conhecimento implícito, 

tanto dos funcionários como 

dos altos executivos, trans

formando-o em conheci

mento explícito e InCOrpo

rando-o em novas tecnologi

as e produtos3. 

A base para a aprendizagem Para Nonaka, a criação do Equipes alinhadas desperdi

em equipe está no desenvol- conhecimento dá-se pela çam menos energia 

vimento tanto de uma visão conjunção de dois tipos de ''Há um propósito comum, 

compartilhada quanto do do- conhecimento: conhecimento uma visão compartilhada, e 

mínio pessoal. 'implícito' e conhecimento a compreensão de como 

'explícito'. O conhecimento complementar os esforços 

'implícito' consiste de habi- dos outros. Os indivíduos 

lidades individuais, de dificil não sacrificam seus interes

formalização e de difícil co- ses pessoais em prol da vi

municação com os outros - são do grupo; ao contrário, a 

por exemplo, o artesão que visão compartilhada toma

desenvolve uma técnica, uma se uma extensão de suas vi

grande perícia, mas não con- sões pessoais"(p.262). 

3Nonaka., Ikujiro. A empresa criadora de conhecimento. In: STARKEY, Ken. Como as organizações apren

dem. Op. Cit. 



segue articular princípios ci- Equipes talentosas, por ou

entíficos ou técnicos que es- tro lado, são compostas por 

tão por trás desse conheci- indivíduos talentosos, daí a 

mento. O conhecimento 'ex- importância de desenvolver

plícito' , ao contrário, pode se o domínio pessoal. 

ser facilmente formalizado e 

sistematizado o que facilita 

sua comunicação e compar-

tilhamento - ex: fórmulas ci-

entíficas e programas de 

computador. 

Quatro padrões para a cria

ção de conhecimento na or

ganização: 

De implícito para implícito -

um indivíduo partilha seu 

conhecimento diretamente 

com outro. 

De explícito para explícito -

combinação de porções de 

conhecimento explícito que 

formam um todo novo. 

De implícito para explícito -

um conhecimento individual 

é articulado e compartilhado. 

De explícito para implícito -

o conhecimento é comparti

lhado por toda a organização 

é interiorizado pelo indivíduo 

expandindo seu próprio co

nhecimento. 



o domínio dos mecamsmos Na empresa criadora do co- "Isso acontece porque hoje 

de aprendizagem em equipe é nhecimento, os quatro pa- quase todas as decisões im

fundamental para a aprendi- drões de Nonaka coexistem portantes são tomadas em 

zagem organizacional. As em dinâmica interação, for- equipe, seja diretamente ou 

eqUIpes estão se tomando a mando uma espécie de espi- através da necessidade de 

principal unidade de aprendi- ra1 do conhecimento 

zado nas organizações. 

equipes para traduzir as de-

cisões individuais em 

ação"(p.264). 

Três dimensões criticas para a .Senge menciona as "rotinas 1. " As eqUIpes precIsam 

aprendizagem: defensivas", termo cunhado 

1. Necessidade de se pensar por Argyris para designar 

reflexivamente sobre os atitudes que objetivam evitar 

assuntos complexos. constrangimentos, evitando o 

"Existem em ação nas organi- aprofundamento das discus

zações forças poderosas que sões e bloqueando o aprendi

tendem a tomar a inteligência zado 4 • 

da equipe inferior, e não supe-

rior, à inteligência de cada 

membro da equipe" (p.264). 

2. Necessidade de ação ino

vadora e coordenada. 

3. O papel dos membros das 

eqUIpes. 

4 A respeito de bloqueio ao aprendizado, ver também Argyris, Chris. 
Teaching smart people how to leam. HBR maio-junho 1991. 
Good communication thatblocks learning. HBRjulho-agosto 1994. 

aprender como utilizar o 

potencial de muitas 

mentes a fim de serem 

mais inteligentes do que 

uma mente"(p.264). 

2. Equipes esportivas e 

bandas de j azz usadas 

como metáforas para a 

ação espontânea e coor

denada 

" ... cada membro da equipe 

permanece consciente dos 

outros membros e age de 

modo a complementar as 

ações dos outros"(p.264). 



3. Ações propostas por 

uma equipe podem vir a 

ser implementadas por 

outras equipes. 

" Assim, uma equipe que 

aprende estimula continua

mente outras equipes, atra

vés da disseminação das 

práticas e habilidades da 

aprendizagem em equipe de 

forma mais ampla" (p.264) 
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BLUR: A VELOCIDADE DE MUDANÇA NA ECONOMIA INTEGRADA 

STANDAVIS 

CHRISTOPHER MEYER 

Leonardo Graziadei da Costa 



INTRODUÇÃO 

BlurI foi o termo usado pelos autores - consultores e membros da Ernst & Young Center 

for Business Inovation - para batizar a desordem aparente dos dias atuais, a rapidez e o grande 

volume de informações, conhecimentos e conexões que a economia globaIizada acaba gerando. 

Utilizam o conceito para caracterizar a velocidade das mudanças, a ausência de contornos e o 

imponderável, próprios de uma economia e uma sociedade em constante e vertiginosa 

transformação. 

o livro pretende focalizar o panorama econômico emergente. Um mundo, segundo os 

autores, onde as mudanças são constantes; o conhecimento e a imaginação passam a ser ativos 

mais valiosos do que o capital fisico; os produtos e serviços se misturam como artigos em 

oferta; as negociações transformam-se em intercâmbios; e os mercados fisicos assumem as 

características dos mercados financeiros. 

No livro, Davis e Meyer explicam que o blur funcionará a partir de três conceitos 

fundamentais: velocidade, conectividade e intangibilidade. Isto é, todos os aspectos que 

envolvem os negócios e a empresa ocorrerão e mudarão em tempo real. Tudo estará ligado entre 

si eletronicamente: produtos, pessoas, empresas e países. Os chamados valores intangíveis, 

como a criatividade, o conhecimento, o capital intelectual, o serviço e a informação, deverão 

crescer muito mais que os valores tangíveis (como produtos e capital fisico). 

Segundo as idéias dos autores, no mundo corporativo, uma das conseqüências 

importantes é o desaparecimento das fronteiras que distinguem comprador de vendedor, produto 

de serviço e funcionário de empresário. A capacidade de adaptação é primordial, visto que um 

crescente número de empresas constróem redes permeáveis de relacionamentos de negócios 

com fornecedores, distribuidores, funcionários e até mesmo concorrentes, e os indivíduos se 

transformam em empresários autônomos, contratando seus serviços junto aos maiores 

proponentes. 

I Significa bruma, neblina; caos; falta de nitidez e de clareza; vago e indistinto (tradução livre do autor). 



No aspecto profissional, os pesquisadores defendem que o executivo do século 21 levará 

a sério a idéia de que é dono de sua própria carreira e, em conseqüência, vai administrá-la como 

se fosse uma empresa. Isto evoluirá a tal ponto que os profissionais vão ter ações pessoais com 

seu nome negociadas na Bolsa de Valores. 

Os autores descrevem uma revolução no mundo dos negócios e na cultura de consumo e 

tentam explicar como será a globalização - que, segundo eles, já apresenta os primeiros sinais

e como devemos nos preparar para enfrentá-la. 



Tema: A Rcde Organizacional - Capítulo 5 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DIscussÃO 

Dirija sua empresa segundo as regras do 

mercado. 
Mas afinal o que é esta penneabilidade? Qual 

As fronteiras organizacionais tem de ser I 
a intensidade que deve ter? A fronteira deve 

absorver o As fronteiras organizacionais se tomaram tão I penneáveis para poderem 
ser penneável o suficiente para absorver o 

pelmeáveis que sua identidade se confunde e conhecimento necessário a sua sobrevivência 
conhecimento e impedir que o conhecimento 

recua, enquanto a importância de unidades e desenvolvimento capacitando-as a reagirem 
estratégico saia antes do tempo. Esta é a 

econômicas menores (individuos) e maiores I em tempo real às mudanças no meio ambiente 
, filosofia da inteligência e contra-inteligência 

(alianças) aumenta. As organizações em I organizacional. 
competitivas. 

tempo real deixarão de scr um oxfmoro. (p.86) 

No nívcl mais elementar, a estrutura do 
Havia uma dicotomia entre o plano e a ação. 

planejamento não era mais condizente com a I Há a necessidade de saber diferenciar 
Hoje é essencial se evitar a dissociação entre o 

tarefa de distribuição de investimentos, , planejamento estratégico de gestão 
planejamento e a gestão. E o que o autor 

materiais e mão-de-obra para atender aos 
desejos de uma população diversificada. Os chileno Carlos Matus chama de planejamento estratégica. De planejar dia-a-dia, de planejar 

produtos eram escassos e de má qualidade, ou estratégico situacional - PES, cuja ênfase está a cada dia. De gerenciar dia-a-dia, de 

então abundantes e desprezados. Os mais na estratégia que nos objetivos. gerenciar todo o dia. 

cquipamentos pennaneciam ociosos por falta 

..... '; 



de peças de reposição. As pessoas 

compareciam ao emprego, pouco produziam e 

não sentiam nenhuma satisfação no que 

faziam. O aforisma russo sintetizava a 

situação: "fingimos trabalhar. e eles fingem 

pagar-nos ". (p. 87) 

Explicação 

O âmago da questão é a adaptabilidade. É 

COMENTÁRIO DlscussÁO 

Mas afinal o que é esta adaptabilidade? Esta 

interpretação irá variar de acordo com o 

claro que os programas lineares podem Hoje, com a conectividade global, com a contexto, o meio ambiente, os objetivos, as 

otimizar uma refinaria, por se tratar de um intangibilidade das mudanças no meio metas e visão de cada organização. Isto é, de 

sistema estável: conhecemos os insumos, a ambiente organizacional e a intangibilidade acordo com o tipo de negócio de cada 

produção desejada e sabemos como o dos negócios, este tipo de gestão toma-se organização. 

processo intermediário funciona; e o que é contraproducente, pois a variável mais A adaptabilidade, ou capacidade de adaptação, 

melhor, esse processo não muda (ou, se muda, importante nos processos passa a ser o tempo. é essencial para a sobrevivência e o 

temos muito tempo para retrabalhar nosso desenvolvimento organizacional. É por isso 

modelo matemático, enquanto construi mos o que a mais de uma década, executivos que 



modelo físico). Era assim que as economias 

funcionavam também. Uma "tabela de 

insumos/produção" era criada para que os 

planejadores pudessem relacionar o mix de 

produção que julgavam desejável e depois 

programar todos os insumos e bens 

intermediários. (p. 87) 

Mas como se resolvem problemas com, 

buscam fonnas de adaptação estudam 

biologia. Talvez a resposta esteja na natureza, 

mas, com certeza, o seu acesso se dará por 

meio do conhecimento. 

literalmente, milhões de variáveis Para se resolver problemas é necessário 
Resolver um problema por partes pode ser 

interdependentes, cada qual passível de primeiro identificá-los. Depois, identificar, 
eficiente, porém deve-se ter cuidado para não 

mudança a qualquer tempo? Ao mesmo senão todas as variáveis, pelo menos aquelas 

tempo, de que maneira uma economia pode se consideradas críticas e, a seguir, adotar o 
ficar fazendo o plano, do plano, do plano .. , e, 

na prática, 
adaptar ao constante fluxo em tudo o que afeta método de resolução mais adequado. Simples. . . 

dlanamente. 
os recursos e desejos? Resposta: desmembra-I e fácil, não? Não, não mesmo! 

se o problema em pequenas partes, 

solucionando-as de forma independente e da 

melhor maneira possível. Essas partes são 

ficar apagando incêndios 



chamadas mercados, e cada solução é 

chamada preço de liquidação de mercado. (p. 

87) 

EXPLlCAÇÁO COMENTÁRIO DlscussÁO 

Até agora, as organizações empresariais quase Mas até que ponto se pode eliminar a 

invariavelmente seguiam as regras do poder e hierarquia? Será que uma organização 

os esquemas geralmente associados às Os conceitos de hierarquia necessitam ser sobrevive sem uma hierarquia, somente com 

burocracias, se não ditaduras. Uma economia reavaliados. Processos precisam ser liderança? Será que sem hierarquia se atinge 

de mercado, por outro lado, funciona de otimizados e, dependendo do contexto, as metas e objetivos dentro da visão 

acordo com as regras econômicas, o que eliminados. organizacional? Acredito que não. O conceito 

significa relativa liberdade em relação às A burocracia tradicional - ou o seu próprio de hierarquia e liderança e como se aplicam na 

regras arbitrárias e à hierarquia, bem como a conceito - precisa ser revista. nova economia. Talvez a palavra 

oportunidade de reagir instantaneamente a flexibilização seja melhor resposta que 

novas informações. (p. 88) eliminação. 



A velocidade, a propriedade da rede 

econômica ( ... ), deixou os notáveis planos de 

cinco anos para trás. A conectividade, por 

I Velocidade, conectividade e intangibilidade , 
meio da qual a mudança em um nicho do . . I E preciso gerenciar todo o dia e não dia-a-dia. 

são conceItos que necessItam ser 
mercado afeta instantaneamente o outro nicho, 

compreendidos e 
causou desequilíbrios críticos entre dirigentes 

estratégica. 
e dirigidos. E a intangibilidade ( ... ) distanciou 

Talvez isto seja o warm up para se poder 
incorporados à gestão I 

entrar com efetividade na nova economia. 

ainda mais a produção econômica planejada 

dos desejos reais dos consumidores. (p. 89) 

As organizações que não substituem a I 
burocracia e a regulamentação, por mercados 

internos e outras características adaptáveis -I 

Os conceitos de mercados internos, de gestão 

de conhecimento e inteligência competitiva 

passam a ser importantes para a gestão 1 Serão estes conceitos substitutos efetivos da 

estratégica. Porém, ainda não existe nenhum I burocracia tradicional? A realidade é que a 
empresas que resistem a um mundo de 

argumento que vença o argumento do fluxo de I burocracia - pelo menos como a conhecemos 
contornos distintos - sucumbirão como o' 

caixa na maioria das organizações. Aquelas 1- não vem mais atendendo com efetividade as 
muro de Berlim e a economia soviética. 1 

que perceberam que aqueles conceitos são I organizações. 
Desacreditadas, ridicularizadas e destroçadas. I 

mais importantes que o fluxo de caixa saíram 
(p.89) 

na frente. 



( ) ( 1 I ,) i 

EXPLICAÇÃO 

( ... ) a biosfera tem sido bem-sucedida em se 

adaptar às mudanças há cerca de quatro 

bilhões de anos. Talvez exista algo que 

possamos aprender e implementar a pal1ir dos 

movimentos estratégicos da natureza. Kevin 

Kelly aconselha, "Em caso de dúvida, siga o 

( ) ( . I 

COMENTÁRIO 

natural". Isso significa, veja sua empresa A capacidade de adaptação é essencial para a 

) \ I ( .' , ) \ ) ( : 

DISCUSSÃO 

como um organismo, algo que sente o meio sobrevivência e o desenvolvimento A chave para se adaptar as mudanças está na 

ambiente, adaptando-se a ele e, às vezes, organizacional. É por isso que a mais de uma capacidade de se adquirir, compartilhar e usar 

mudando-o. Da mesma fonna, veja o seu década, executivos que buscam fonnas de o conhecimento. Mas não é todo e qualquer 

ambiente empresarial como um mecanismo de adaptação estudam biologia. Talvez a resposta conhecimento, é pois, o conhecimento 

seleção, que detennina de fomla imparcial a esteja na natureza, mas, com certeza, o seu relevante para a organização. 

adequabilidade dos organismos. Os acesso se dará por meio do conhecimento. 

orgamsmos mms aptos provêm do 

cruzamento, da combinação entre idéias 

existentes e novas. (p. 93) 



A lição gerencial é: primeiro, pennita que as 

fi·onteiras a organização sejam petmeáveis, 
Fronteiras permeáveis, significa estar aberto 

incorporando-lhe muita diversidade. Depois, Qual o nível de penneabilidade saudável para 
para absorver as mudanças, tomando-as 

dcixe que os segmcntos relativamente a organização? 
benéficas para a organização. 

pcquenos da organização façam suas próprias Deve-se pennitir as adaptações dos segmentos 
O fato de se estar a beira do caos significa 

adaptações a nível local. E, então, o todo estar em uma situação de equilíbrio instável menores por eles mesmos sem um mínimo de 

autoridade central ( ... ). A organização saudável, de fonna a obrigar a organização coordenação ou supervisão? Creio qne sim, 

adaptável eslá conslanlemenle à beira do caos eslar sempre em busca do movimenlo de pois se islo não ocorrer pode se instalar uma 

'fornla a evitar a cristalização e cultura 

cuidará de si mesmo melhor que qualquer 

feudal nestes segmentos 

suficientcmente disposta a encontrar novas 
I invariavelmente o perecimento. 

soluções, mas não tão instável a ponto de se 

desintegrar. (p. 98) 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO 

Para resumir, a sua organização precisa de I A dialética pode vtr a ser um 

varicdade para ganhar em capacidade de instrumento de crescimento, desde 

pode adaptação. Você aumentar essa 

variedade em nível interno, contratando novas 

pessoas com idéias possivelmente conflitantes 

menores tenham acesso às discussões. 

. enfraquecendo o poder do rei. 

DIscussÃO 

Este racioclnio sem dúvida é correto para se 

grande ter como instrumento de fomento a 

quc os adaptabilidade, porém a que se ter o cuidado 

para não se instaurar a anarquia ou o 

feudalismo na organização 



) ( 

c, em nível extemo, assegurando que as 

fronteiras de sua organização permitam a 

entrada de idéias. Tendo acesso a essa 

variedade, você deve explorá-Ia estabelecendo 

um valioso processo decisório que permita ser 

utilizada por muitos pequenos grupos de 

forma independente, e que cada agente de 

decisão possa influenciar os demais, em vez 

de tentar a todo custo chegar a um consenso. 

Essa é uma organização que decide 

rapidamente, explora a conectividade e utiliza 

o valor intangível de seu pessoal. (p. 98) 

Outra característica de uma organização com 

( 
I \ ) " 

Ou seja, se a organização mais 

especificamente o seu negócio - tem um 

fronteiras permeáveis é sua capacidade de se tamanho X, os seus recursos disponíveis 
Ser pequeno, neste caso, significa ser ágil, 

tomar grande e pequena ao mesmo tempo ( ... ). deverão ter um tamanho 2X, no mínimo. 
flexível, adaptável. E ser grande, significa ter 

Em um mundo de contomos indefinidos, você 
I grande quantidade de recursos disponíveis. 

tem de ser as duas coisas, grande e pequeno. 

As organizações devem ser grandes para ter 

capacidade de investir em grande escala, com 

Fazendo uma analogia com o setor de defesa, 

o segredo não está no tamanho do exército, 

mas na sua capacidade combativa, no seu 

poder de penetração. Exemplo: a China tem 
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margem suficiente para abranger toda essa 

variedade de que falamos, prestando, ao 

mesmo tempo, bastante atenção coletiva aos 

voláteis mercados globais. E elas precisam ser 

pequenas: ágeis, unidas em tomo de um 

propósito, capazes de prestar atenção aos 

detalhes de cada relacionamento importante. 

(p.99) 

Terna: O Blur dos Recursos: Capital - Capitulo 7 

EXPLICAÇÃO 

um dos maiores exércitos do mundo c não 

consegue invadir Formosa (Taiwan). 

COMENTÁRIO DIscussÃO 

E a gestão do conhecimento. O surgimento do , I A intangibilidade implica em dificuldade de 
Capital sempre servIU para designar a I conceito de redes. E a capacidade futura de .. 

mensuração. Fica-se mUlto no campo da 
acumulação da capacidade produtiva. Esta I agregar valor sendo mais importante do que . . 

Imcerteza, do esoténco. 
acumulação sempre foi o meio pelo qual as ter valor. 

economias como a 
No Brasil, com sua diversidade cultural, isto 

mudando 
. ,daria - ou dará - certo? Em alguns aspectos, 

ambiente 

crescem. Agora o foco está Por atenção, pode entender-se 

para os conhecimentos e capacidade de focar o meio 
pode ser que sim. 

está I organizacional, isto é, de extrair dele o que for' relacionamentos. o capital 

eletronicamente se conectando, ganhando I relevante para a organização. 
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impulso e se tornando intangível. Ao mesmo Isto tem tido melhores resultados, por 

tempo, sua capacidade futura de criar valor enquanto, em empresas de tecnologia, onde a 

vai se tornando mais importante do que seu cultura organizacional é mais propícia a 

valor. A capacidade produtiva será comprada inovação e a criatividade. 

e vendida em leilões, e não inserida em um 

balanço patrimonial. E o recurso produtivo 

mais precioso ainda não está sequer conectado 

à rede: a atenção. (p. 133) 

EXPLICAÇÃO 

o capital flsico e financeiro hoje tem 

companhia, uma vez que começa a surgir o 

COMENTÁRIO 

\ ) (; , ) )' 

DIscussÃO 

capital intelectual, que, por sua vez, também Mas num contexto de crise, na hora da 
O conhecimento, o talento e a experiência são 

representa a acumulação de capacidade discussão em uma reunião decisória, os 
estoques que quanto mais utilizados, mais 

produtiva, ( ... ) e é o reconhecimento de que argumentos, financeiro e flsico - que são 
aumentam. Desde que sejam bem geridos. 

nossos ativos e nossos meios de produção tangíveis - acabam por derrotar o intangível. 

mais duradouros são o conhecimento, o 

talento e a experiência. (p. 137) 

) , 
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o capital tem como característica: é algo 

durável, de longa vida útil; é sólido, fixo, e 

facilmente verificado por auditores; é distinto, 

até mesmo monolltico; possui valor como um 
As empresas americanas parecem estar com a 

idéia de que não precisam investir em um 

capital fisico, se podem instalar as fábricas a 

custos mais baixos - ou repassar a fabricação 
A conclusão é que o capital recorre às I seu capital fisico é inferior ao seu capital I 

- em países subdesenvolvidos e, quem sabe, 

ativo independente e é propriedade de uma O livro apresenta o caso Nike. No Brasil 

empresa; é lento, tangível e desconectado. temos a ARISCO. Ou seja, empresas onde o 

capacidades econômicas para produzir algo, intangível. É mais comum com empresas de 

( ... ). Em um mundo de conectividade, tecnologia como a Microsoft e a Apple. 

velocidade e intangibilidade, a forma que essa 

capacidade produtiva e acumulação de lucro 

assumem está mudando radicalmente. ( ... ). (I'. 

137) 

Capital Móvel 

Aqui pode ser inserida a teoria do caos. E 

estar sempre a beira do abismo. 

O capital no sentido tradicional não constitui Em um ambiente em constante mutação, o que 

de forma predatória. Exemplo: a exploração 

de mão-de-obra infantil pela Nike na Ásia 

mais a base do valor da empresa. ( ... ); em uma está em movimento tem mais chances de I E na hora da crise, isto vale? 

economia marcada por uma velocidade sem sobreviver do que o que está estático. 

precedentes, o que tem valor não é o que está É a capacidade de fazer fluir o capital, - o que 

estático, mas o que está em movimento. ( ... ) É é possível graças a grande conectividade 
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mais provável que devamos aprender a utilizar I global. 

o capital como uma fatroa de medir a 

capacidade produtiva como um fluxo e não 

como um estoque. De qualquer modo, o foco 

do valor deve deixar de ser estático e tornar-se 

móvel. (p. 138) 

EXPLICAÇÃO 

( 
-' 

COMENTÁRIO DIscussÃO 

A nova economia da velocidade e da 

conectividade contesta os investimentos de, , 
E a capacidade de permitir que invistam na No Brasil, como isto funciona? (Se é que 

capital fisico. O capital como estoque de , 
organização. E a capacidade de captar o funciona). 

capacidade deve dar lugar ao capital jl/sl ill 
capital necessário no momento certo. E para as organizações públicas? 

time como acesso à utilização de capacidade. 

(p. 139) 



Em número cada vez maior de empresas, o 

verdadeiro capital é intangível; consiste em 

No contexto nacional pode dar certo? E a 
clientes, talento dos funcionários, experiência I Principalmente para empresas de tecnologia e I 

cultura organizacional e empresarial brasileira 

fatores como imagem da marca, relação com 

incorporada aos processos e sistemas da I para um contexto americano. 

empresa. ( ... ) O tangível deve dar lugar ao 
pennite isso? 

intangível. (p. 139) 

Os 4 axiomas sobre o capital no mundo hlul': 

I. Utilize-o, não o possua. 

2. Se não possuí-lo, utilize-o. 

3. Prepare-se para jogar fora. 

4. Prepare-se para reconfigurar. (p. 144) 

o item refere-se aos conceitos de 

terceirização; o 2, ao contrário, ao 

terceirizando; o 3 é a fOlma de se precaver da Para países como o Brasil, isto não mostra um 

obsolescência e o 4 é o conceito de caráter altamente predatório? 

platafonna, isto é, pennite reconfiguração e 

upgrades. 
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O blur entre ativos liquidos e intangíveis: as 
Por serem intangíveis são dificeis de ser 

e consequentemente, sua I No Brasil, deve-se começar a dar importância avaliados, 
novas formas de capital: capital intelectual; 

importância tende a ser maior em economias I a esses capitais? Porque? 
capital humano e capital estrutural. (p. 148) 

mais estáveis, como a economia americana. 

Identificação das Atitudes dos Autores. 

Irá se tentar identificar, para cada explicação, as atitudes tomadas pelos autores. Cabe ressaltar que, baseado no prefácio do livro, eles 

inicialmente pretendem ter uma posição dialética ao convidar o leitor a enviar-lhes, pela internet, suas opiniões sobre as idéias deles. Porém, o 

que se observa é que - na maior parte do tempo - tomam uma atitude racionalista, por vezes dogmática. Algumas vezes, porém, chegam a ser 

pragmáticos. 

EXPUCAÇAo 

Dirija sua empresa segundo as regras do mercado. 

As fronteiras organizacionais se tornaram tão permeáveis que sua 

identidade se confunde e recua, enquanto a importância de unidades 

econômicas menores (indivíduos) e maiores (alianças) aumenta. As 

organizações em tempo real deixarão de ser um oxfmoro. (p.86) 

ATITUDES DO AUTOR 

Dogmático. Pois, a principio, não admite crítica e baseia sua 

convicção em uma verdade dada e percebida diretamente não viciada 

pela percepção e pelo pensamento. 



No nível mais elementar, a estrutura do planejamento não era mais 

condizente com a tarefa de distribuição de investimentos, materiais e 

mão-de-obra para atender aos desejos de uma população diversificada. 

I Atitude racionalista, pois não há como comprovar exatamente o seu 
Os produtos eram escassos e de má qualidade, ou então abundantes e , 

ponto de partida. E uma dedução a partir de suas proposições 
desprezados. Os equipamentos permaneciam ociosos por falta de peças 

I inferidas por meio de sua lógica. 
de reposição. As pessoas compareciam ao emprego, pouco produziam e 

não sentiam nenhuma satisfação no que faziam. O aforisma russo 

sintetizava a situação: "fingimos trabalhar, e eles fingem pagar-nos". (p. 

87) 

O âmago da questão é a adaptabilidade. É claro que os programas 

lineares podem otimizar uma refinaria, por se tratar de um sistema 

estável: conhecemos os insumos, a produção desejada e sabemos como 

o processo intermediário funciona; e o que é melhor, esse processo não 

muda (ou, se muda, temos muito tempo para retrabalhar nosso modelo Atitude racional, além de não se poder de fato comprovar de que o â 

matemático, enquanto construímos o modelo flsico). Era assim que as mago da questão seja de fato a adaptabilidade. 

economias funcionavam também. Uma "tabela de insumos/produção" 

era criada para que os planejadores pudessem relacionar o mix de 

produção que julgavam desejável e depois programar todos os insumos 

e bens intermediários. (p. 87) 

I". 



EXPLICAÇÃO 

Mas como se resolve problemas com literalmente milhões de variâveis 

interdependentes, cada qual passível de mudança a qualquer tempo? Ao 

mesmo tempo, de que maneira uma economia pode se adaptar ao 

constante fluxo em tudo o que afeta os recursos e desejos? Resposta: 

desmembra-se o problema em pequenas partes, solucionando-as de 

fomla independente e da melhor maneira possível. Essas partes são 

chamadas mercados, e cada solução é chamada preço de liquidação de 

mercado. (p. 87) 

Até agora, as organizações empresariais quase invariavelmente seguiam 

ATIHIDI<:S DO AUTOR 

I Atitude inicialmente cética e depois toma-se pragmâtica ao 

responder suas perguntas, pois procura base para a sua ação por meio 

do exame de possibilidades. 

as regras do poder e os esquemas geralmente associados às burocracias, 
Atitude empírica, ao se basear no exame desses fatos e inferir que 

se não ditaduras. Uma economia de mercado, por outro lado, funciona 
uma economia de mercado, somente por suas características, tenha 

de acordo com as regras econômicas, o que significa relativa liberdade 

em relação às regras arbitrârias e à hierarquia, bem como a 

oportunidade de reagir instantaneamente a novas informações. (p. 88) 

condições de reação instantânea a novas informações. 



A velocidade, a propriedade da rede econômica ( ... ), deixou os notáveis 

planos de cinco anos para trás. A conectividade, por meio da qual a Atitude empírica, ao inferir, baseado no insucesso dos planos 

mudança em um nicho do mercado afeta instantaneamente o outro qüinqüenais, que a conectividade e a intangibilidade tenham de fato 

nicho, causou desequilíbrios críticos entre dirigentes e dirigidos. E a contribuído, com a intensidade que o autor descreve no livro, com 

intangibilidade ( ... ) distanciou ainda mais a produção econômica mudanças radicais. 

planejada dos desejos reais dos consumidores. (p. 89) 

As organizações que não substituem a burocracia e a regulamentação 

por mercados intemos e outras características adaptáveis - empresas 

que resistem a um mundo de contomos distintos - sucumbirão como I Atitude dogmática, pois, da forma como coloca, não admite críticas. 

um muro e a economia soviética. Desacreditadas, ridicularizadas e 

destroçadas. (p. 89) 



EXI'LlCAÇÃO 

( ... ) a biosfera tem sido bem sucedida em se adaptar às mudanças há 

cerca de quatro bilhões de anos. Talvez exista algo que possamos 

ATITUDES DO AUTOR 

aprender e implementar a partir dos movim~n~os e~tratégieos ~~ I Atitude racional, ao deduzir que se a biosfera é bem sucedid.a, a 

natureza. Kevin Kelly aconselha, "Em caso de duvida, siga o natural . administração organizacional também o será não importando mUIto a 

Isso significa, veja sua empresa como um organismo, algo que sente o 

I leitura que se faça dos ensinamentos da natureza - nem do contexto 
meio ambiente, adaptando-se a ele e, às vezes, mudando-o. Da mesma 

- desde que os sigam. 
forma, veja o seu ambiente empresarial como um mecanismo de 

seleção, que determina de forma imparcial a adequabilidade dos 

organismos. Os organismos mais aptos provêm do cruzamento, da 

combinação entre idéias existentes e novas. (p. 93) 

A lição gerencial é: primeiro, permita que as fronteiras a organização 

sejam permeáveis, incorporando-lhe muita diversidade. Depois, deixe 

que os segmentos relativamente pequenos da organização façam suas 

I 
Atitude pragmática, pois ao se seguir a lição gerencial o todo cuidará 

próprias adaptações a nível local. E, então, o todo cuidará de si mesmo 
de si. 

melhor que qualquer autoridade central ( ... ). A organização adaptável 

está constantemente à beira do caos, suficientemente disposta a 

encontrar novas soluções, mas não tão instável a ponto de se 

desintegrar. (p. 98) 



Para resumir, a sua organização precisa de variedade para ganhar em 

capacidade de adaptação. Você pode aumentar essa variedade em nivel 

intcmo, contratando novas pessoas com idéias possivelmente 

conflitantes e, em nivel extemo, assegurando que as fronteiras de sua 

organização permitam a entrada de idéias. Tendo acesso a essa 
Atitude pragmática - talvez até dogmática -, ao indicar como deve 

variedade, você deve explorá-Ia estabelecendo um valioso processo I 
ser uma organização que decide rapidamente. 

decisório que permita ser utilizada por muitos pequenos gmpos de 

forma independente, e que cada agente de decisão possa influenciar os 

demais, em vez de tentar a todo custo chegar a um consenso. Essa é 

uma organização que decide rapidamente, explora a conectividade e 

utiliza o valor intangivel de seu pessoal. (p. 98) 

EXPLlCAÇÁO 

Outra caracterlstica de uma organização com fronteiras permeáveis é 

sua capacidade de se tornar grande e pequena ao mesmo tempo ( ... ). Em 

ATITUDES DO AUTOR 

um mundo de contornos indefinidos, você tem de ser as duas coisa, Atitude dogmática ao dizer como deve ser uma organização com 

grande e pequeno. As organizações devem ser grandes para ter fronteiras permeáveis e a sua importância. 

capacidade de investir em grande escala, com margem suficiente para 

abranger toda essa variedade de que falamos, prestando, ao mesmo 

tempo, bastante atenção coletiva aos voláteis mercados globais. E elas 



precisam ser pequenas: ágeis, unidas em tomo de um propósito, capazes 

de prestar atenção aos detalhes de eada relacionamento importante. (p. 

99) 

Tema: O Blur dos Recursos: Capital -Capítulo 7 

EXPLICAÇÃO 

Capital sempre serviu para designar a acumulação da capacidade 

produtiva. Esta acumulação sempre foi o meio pelo qual as economias 

crescem. Agora o foco está mudando para os conhecimentos e 

ATITUDES DO AUTOR 

relacionamentos. O capital está eletronicamente se conectando, 

I Atitude empírica, pois deduz uma lógica a partir de fatos até certo 
ganhando impulso e se tomando intangível. Ao mesmo tempo, sua 

ponto comprováveis. 
capacidade futura de criar valor vai se tornando mais importante do que 

seu valor. A capacidade produtiva será comprada e vendida em leilões, 

e não inserida em um balanço patrimonial. E o recurso produtivo mais 

precioso ainda não está sequer conectado à rede: a atenção. (p. 133) 



o capital fisico e financeiro hoje tem companhia, uma vez que começa 

a surgir o capital intelectual, que, por sua vez, também representa a Atitude racional por ser dedutivo ao anunciar o surgimento do 

acumulação de capacidade produtiva, ( ... ) e é o reconhecimento de que capital intelectual. 

nossos ativos e nossos meios de produção mais duradouros são o 

conhecimento, o talento e a experiência. (p. 137) 

EXPLICAÇÃO 

o capital tem como característica: é algo durável, de longa vida útil; é 

sólido, fixo, e facilmente verificado por auditores; é distinto, até mesmo 

monolítico; possui valor como um ativo independente e é propriedade 

de uma empresa; é lento, tangível e desconectado. 

A conclusão é que o capital recorre às capacidades econômicas para' 

produzir algo, ( ... ). Em um mundo de conectividade, velocidade e 

intangibilidade, a fonna que essa capacidade produtiva e acumulação de 

lucro assumem está mudando radicalmente. ( ... ). (p. 137) 

ATITUDES DO AUTOR 

Atitude pragmática pela forma como apresenta sua conclusão. 

Atitude dogmática, principalmente ao afirmar categoricamente que o 
Capital Móvel 
o capital no sentido tradicional não constitui mais a base do valor da I capital no sentido tradicional não constitui mais a base do valor da 

empresa. 
empresa. ( ... ); em uma economia marcada por uma velocidade sem 
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precedentes, o que tem valor não é o que está estático, mas o que está 

em movimento. (00') É mais provável que devamos aprender a utilizar o 

capital como uma forma de medir a capacidade produtiva como um 

fluxo e não como um estoque. De qualquer modo, o foco do valor deve 

deixar de ser estático e tornar-se móvel. (I'. 138) 

I ( ',) 

A nova economia da velocidade e da conectividade contesta os 

investimentos de capital físico. O capital como estoque de capacidade 
I Atitude pragmática ao trabalhar com "possibilidades". 

deve dar lugar ao capital just in time como acesso à utilização de 

capacidade. (I'. 139) 

Em número cada vez maior de empresas, o verdadeiro capital é 

intangível; consiste em fatores como imagem da marca, relação com 

clientes, talento dos funcionários, experiência incorporada aos 

processos e sistemas da empresa. (00') O tangível deve dar lugar ao 
I Atitude empírica. 

intangível. (p. 139) 

) ( ) , 
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EXPLICAÇÃO ATITUDES DO AUTOR 

Os 4 axiomas sobre o capital no mundo blur: 

5. Utilize-o, não o possua. 

6. Se não possuí-lo, utilize-o. 
Atitude dogmática. 

7. Prepare-se para jogar fora. 

8. Prepare-se para reconfigurar. (p. 144) 

O blur entre ativos IIquidos e intangíveis: as novas formas de capital: 
I Atitude mística, pois baseia-se na intuição, na inspiração. 

capital intelectual; capital humano e capital estrutural. (p. 148) 
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INTRODUÇÃO 

o presente trabalho pretende desenvolver uma avaliação critica dos fundamentos da 

técnica gerencial da Gestão pela Qualidade Total, utilizando os instrumentos da análise 

lógica discutidos ao longo dos encontros da disciplina Lógica da ação gerencial. 

Como referencial teórico a respeito da técnica administrativa em análise, optou-se 

por investigar os conceitos e aspectos metodológicos presentes no livro de Vicente Falconi 

Campos, TQC - Controle da Qualidade Total ( no estilo japonês ). 

No referido livro, o autor fundamenta seus argumentos na filosofia da qualidade 

implementada nas indústrias japonesas após a Segunda Guerra Mundial e discorre sobre 

seus principais conceitos, detalhando o passo a passo da implantação ipsi literis da técnica 

no âmbito das empresas brasileiras. 

Embora seja possível afirmar que o modismo da utilização da técnica no Brasil 

tenha atingido seu apogeu nos anos 80, é somente no início da década de 90 que esta 

aparece nas organizações do setor público, ainda em experiências isoladas. 

Mais recentemente, impulsionada pelo Plano Diretor da Reforma do Estado, vem sendo 

implementada como o principal instrumento de promoção de mudança do atual modelo de 

gestão burocrática, para o novo modelo proposto, o gerencial. 

A análise da técnica administrativa visa averiguar se as prernlssas e verdades 

preconizadas pelos seus mestres estruturam-se em fundamentos lógicos que possibilitem 

uma ação gerencial coerente, bem como identificar se sua implementação na administração 

pública brasileira é relevante e pertinente. 



Capítulo 1 - Sobrevivência e Produtividade 

EXPLICAÇÃO 

Citação - " O bom senso é a 

coisa mais bem repartida deste 

mundo, porque cada um de nós 

pensa ser dele tão bem provido, 

que mesmo aqueles que são mais 

dificeis de se contentar com 

qualquer outra coisa, não 

costumam desejar mais do que o 

que têm. " R. Descartes 

Problemática 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Ao iniciar o livro com uma 

citação do Discurso do Método, o 

autor demonstra uma tendência ao 

pensamento cartesiano. 

O que pode ser ratificado ao 

longo dos capítulos. 

1. A atual fase de rápidas Para Galbraith (1995), "o futuro De fato, a busca pela excelência 

transformações sociais e não acena com qualquer vem sendo considerada 

tecnológicas, põe em risco a indicação de menor ênfase em indispensável à sobrevivência das 

sobrevivência de inúmeras produtos ou qualidade de organizações. 

organizações que necessitam de serviços. Na verdade, essa ênfase No entanto, não pode ser 

novos sistemas administrativos. deverá crescer. Mais e mais considerada como a única força 

A utilização do TQC como organizações estão buscando capaz de conduzir uma 

técnica gerencial inovadora nas vantagens competitivas pela organização. 

organizações é o tema central do oferta de produtos e serviços de 

livro. melhor qualidade e se 

O autor defende que, somente as concentrando na satisfação do 

organizações que utilizarem a cliente. Essa tendência tem fortes 

técnica gerencial estarão aptas a implicações em todas as partes da 

sobreviver a longo prazo. organização. " 
I 



técnica gerencial estarão aptas a \ implicações em todas as partes da 

sobreviver a longo prazo. I organização. " 

I 
\ 

A utilização de TQC como a 

redenção das organizações tem 

. sido muito explorada no Brasil. 

No setor público, cujas ações são 

normalmente mais morosas, a I 

TQC está atualmente em 

evidência, embora ainda sem 

resultados que permitam inferir 

sua utilidade. 

Alguns autores, como Bar (1996), Há, na realidade, uma necessidade 

asseguram que a técnica da TQC da administração brasileira de 

nada mais é que o T aylorismo importar modelos e técnicas que 

revisitado, e não se configura surgem como novidade, 

como inovação, questionando principalmente nos EUA. 

i

l 
principalmente sua adoção ipsi 

literis nas organizações brasileiras 

considerando-se as peculiaridades 

da cultura nacional. 

Outros, como Carvalho & T onet Não existe, no entanto, uma 

(1994), afirmam ser perfeitamente I preocupação com os fundamentos I 
I possível a implementação da teóricos das informações que a 
I 

\

. técnica, com algumas adaptações. metodologia dessas técnicas 

I disponibiliza. Nem tampouco com 

os resultados efetivos em termos 

I 

de produtividade que se pode I 
alcançar com a aplicação dessas 



2. A tese do livro é de que o A qualidade é apenas um dos 

objetivo do uso da TQC, como fatores a serem considerados por 

técnica de gestão, é criar uma organização. 

condições internas que garantam a O aprendizado organizacional e a 

sobrevivência das organizações a tecnologia da informação são 

longo prazo. 

Movimento 

alguns exemplos de fatores que 

não podem ser ignorados ou 

mesmo relegados a um segundo 

plano. 

O autor, na maior parte do livro, O autor afirma, baseando-se nas 

1. O autor contextualiza o tema utiliza-se do dogmatismo como absurdas condições em que vive o 

2. 

3. 

central do livro; forma de conhecimento que ser humano na Terra, que a única 

A seguir, esclarece o objetivo possibilita a exposição, por meio grande missão final das 

da utilização da técnica de seqüências dedutivas, sobre organizações é satisfazer as 

administrativa. seus conceitos e idéias. necessidades do ser humano na 

Define os conceitos de Tal atitude apOla-se em sua luta pela sobrevivência. 

qualidade, produtividade, proposições ( verdades) que não 

competitividade e têm comprovação do ponto de A afirmação demonstra uma certa 

sobrevivência partida ingenuidade, ou mesmo uma 

visão distorcida da realidade. 

Será que os empresários sabem 

disso? 



Conceito de Qualidade - "um Na verdade, a preferência do O autor assegura que o verdadeiro 

produto ou serviço de qualidade é consumidor somente demonstra a critério da boa qualidade é a 

aquele que atende peifeitamente, sua satisfação com o produto, o preferência do consumidor / 

de forma confiável, de forma que não garante a qualidade do cliente. 

acessível, de forma segura e no mesmo, pOIS o cliente pode 

tempo certo às necessidades do contentar-se com um produto de 

cliente. " baixa qualidade. Não há como 

medir qualidade, há como 

compará-la a um padrão 

estabelecido. 

Conceito de Produtividade - para Thiry-Cherques (1991) aponta O conceito de produtividade, para 

o autor, aumentar a produtividade que" é comum a confusão entre o autor, pode utilizar a razão 

é produzir cada vez mais e/ou produtividade e outros qualidade/custos e, em seguida, 

melhor, com cada vez menos. indicadores de desempenho, substituir qualidade por 

Ainda segundo o autor, especialmente rentabilidade, faturamento, obtendo 

considerando-se apenas os fatores entendida como a relação entre faturamento/custos, donde se 

internos de uma organização, a os beneficios obtidos com a venda conclui que qualidade é igual a 

produtividade só pode ser de produtos/serviços e os custos faturamento. 

aumentada pelo aporte de capital de produção. " 

e pelo aporte de conhecimento. 

Thiry- Cherques esclarece que Seguindo o mesmo raciocínio, o 

"Também é recorrente a confusão autor, citando Deming, afirma que 

entre qualidade e produtividade. a produtividade é aumentada pela 

Trata-se de sofisma de dupla raiz: melhoria da qualidade. 

a de tomar o aumento de 



I Trata-se de sofisma de dupla raiz: \ melhoria da qualidade. 

I a de tomar o aumento de i 

I 
I qualidade, um aperfeiçoamento Essa seqüência de argumentações 

I no produto, como produtividade e lógicas não tem o menor 

a de afirmar que uma maior fundamento teórico, I 
I produtividade foi alcançada I configurando-se em falácia. I 
I quando, na verdade, o que se I 
verificou foi uma diminuição da 

'qualidade; um empobrecimento 

do produto. ,. 

I A maIOr dificuldade encontrada O autor trata a definição de 

pelas organizações, está na produto/serviço de modo 

definição clara de um produto ou superficial, dando a entender ser I 

I
I1 

serviço, assim como nas fonnas I tarefa trivial a sua clara I 
de avaliação da produtividade a I detenninação. 

serem utilizadas. I 

I As principais fontes de aumento Como o livro trata de uma técnica I 
I da produtividade administrativa I administrativa, supõe-se que I 
I nas organizações, ainda segundo I deveria citar a intangibilidade de 

I Thiry-Cherques, têm sido a da alguns fatores de produção como 
i I racionalização, a tecnológica e a uma dificuldade de mensuração. I 
I comportamental. I As relações existentes entre a : 

1 I produtividade e o poder nas 

I organizaç-ões, por 

I são mencionadas. 
I 

exemplo, não I 
I 
I 



Conceito de Competitividade - Nesse ponto do capítulo, o autor, Para o autor, a competitividade 

segundo o autor, ser competitivo é contrariando suas atitudes até decorre da produtividade, que 

pOSSUIr a maIor produtividade então, utiliza-se do pensamento decorre da qualidade ... 

entre os seus concorrentes. dialético; Heráclito - para o qual 

tudo devém, tudo está em 

constante mudança 

Conceito de Sobrevivência - para Galbraith, afirma que "as Para o autor, o que realmente 

o autor, garantir a sobrevivência abordagens da gerência de garante a sobrevivência da 

de uma organização é cultivar qualidade total, que enfatizam a organização é a garantia da 

uma equipe de pessoas que saiba melhoria dos processos competitividade. 

montar e operar um sistema, que organizacionais, evidenciam que 

seja capaz de projetar um produto os processos organizacionais-

que conquiste a preferência do chave não respeitam as fronteiras 

consumidor a um custo inferior ao organizacionais e sua otimização 

de seu concorrente requer informações e mudanças 

múltiplas por parte da cúpula. " 



Capítulo 2 - Controle da Qualidade Total 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

o autor salienta que o TQC As Teorias de Maslow, citadas Apesar de citar que a TQC utiliza

baseia-se em elementos de várias pelo autor como base para a se de diversas fontes para 

fontes: emprega o método avaliação do ser humano, são construir sua metodologia, em 

cartesiano, aproveita muito do oriundas dos Estóicos, século II a nenhum momento do livro são 

trabalho de Taylor, utiliza o N A.c., e não apresentam explicitados as ongens das 

controle estatístico de processos, consistência teórica da maneira proposições apresentadas pelo 

cUJos fundamentos são de como são apresentadas. autor. 

Shewhart, adota os conceitos Ex: potencial mental, motivação e As explicações sobre métodos e 

sobre o comportamento humano necessidades do ser humano. 

de Maslow e aproveita todo o 

conhecimento ocidental sobre 

qualidade, principalmente de 

Juran. 

ferramentas são superficiais e 

servem unicamente de 

instrumental para a aplicação dos 

métodos enunciados. 

o significado de Controle da Galbraith (1995), citando Deming O autor assegura que para que 

Qualidade Total está relacionado e Juran, afinna que a abordagem seja alcançado o objetivo da 

com detectar quais os fins, efeitos da qualidade total, inclui uma organização, ou seja a qualidade 

ou resultados não alcançados, concentração de esforços no total, é necessário medir a 

analisar estes maus resultados controle e na melhoria de vários qualidade dos resultados. 

buscando suas causas de tal modo processos que compõem a Há uma contradição entre o 

a melhorar os resultados. organização, o uso de sofisticadas discurso e o método, já que todos 

ferramentas analíticas para os diagramas apresentados são 

identificar as causas das falhas de comparativos. 

processo, a geração de soluções Como já dissemos, não se pode 



que tenham o m3.1or impacto medir qualidade, 

sobre a qualidade, e uma compará-la com 

focalização da qualidade definida estabelecido. 

pelas necessidades de clientes 

internos e externos 

um 

pode-se 

padrão 

A verdadeira definição de TQC: A idéia de que somente através da A abordagem é de que todos 

TQC é o controle exercido por implementação da TQC, as devem apreender e seguir 

todas as pessoas para a organizações irão sobreviver não métodos. 

satisfação das necessidades de possui nenhum fundamento Uma dúvida: é possível inovar e 

todas as pessoas .. lógico. Nada garante que ao ser criativo com tanto controle? 

atingir os padrões estabelecidos 

de qualidade, a organização atinja 

seus objetivos estratégicos. 

Capítulo 3 - Conceito de Controle de Processo 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

A relação causa/efeito é Neste ponto, a análise de O autor afirma, com acerto, que 

explicitada, enfatizando que o seu mapeamento de decisão segue a há uma grande dificuldade dos 

perfeito entendimento é análise fenomenológica. dirigentes das organizações 

fundamental para o controle dos definirem os seus problemas, não 

processos da organização. O diagrama apresentado é a raramente confundindo causas, 

Também é apresentado um árvore causa/efeito. efeitos e problemas. 

diagrama de causa e efeito, 

conhecido como diagrama de E o método utilizado é o de 



Ishikawa. hierarquizar os problemas, suas 

o processo é definido como um causas e efeitos. 

conjunto de causas. 

I 

Surpreendentemente, não há uma 

preocupação com a definição de 

objetivos a partir do modelo da 

como foi discutido na disciplina 

A definição de problema, segundo Apostilas de Lógica da Ação 

o autor, é o resultado indesejável Gerencial: 

de um processo. 

E o critério de definição do que - problema é uma situação 

seja indesejável é prerrogativa do 

gerente. 

negativa 

- Um problema não é uma 

ausência de uma solução, mas 

um estado negativo existente. 

o autor afinna que é rara a prática No setor público brasileiro, a 

da análise de processo nas ênfase do controle dos processos 

I organizações. está centrada no formalismo e na 

I Principalmente porque não é legalidade, o que gera graves 

hábito da malOna das distorções na avaliação do 

organizações brasileiras exercer o desempenho das organizações. 

controle de seus processos. 



, o comprometimento da alta Há, na realidade, uma distinção O autor enfatiza, com 

gerência na implementação do entre apoio e comprometimento, e propriedade, que ou o dirigente 

TQC como garantia de sucesso da o que mais se verifica na prática é assume o comando pessoal do 

gestão é ressaltado neste capítulo. o simples apoio dos dirigentes. programa ou sua implantação 

o estabelecimento de uma diretriz 

de controle, o planejamento, que 

consta de Meta - o nível do 

controle ; e do Método - os meios 

necessários para se atingir a meta. 

Principalmente no setor público. ficará comprometida. 

Galbraith afirma que muitos dos 

InSucessos dos programas de 

qualidade estão relacionados a 

falta de compromisso dos 

dirigentes com as sugestões 

oriundas das discussões das 

equipes de qualidade. 



, 

Capítulo 4 - Método de Controle de Processo 

EXPLICAÇÃO 

A definição de Método: Meta 

( que significa além) e Rodos 

( que significa caminho). 

Caminho para se chegar a um 

ponto além do caminho. 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Ciclo de controle PDCA - Neste ponto, são utilizados A técnica da TQC, relembra 

Planejar, Executar, Verificar e modelos estocásticos de análise princípios de outra técnica 

Atuar corretivamente. de técnicas relacionadas à administrativa muito utilizada no 

Segundo o autor, o ciclo pode ser administração de bens tangíveis. Brasil: O & M. 

utilizado como ciclo de (ciclos e curvas). 

manutenção e como ciclo de 

melhoria, desde que neste caso, 

sejam definidas novas metas a 

serem alcançadas. 

A fonna de conhecimento A manutenção de um constante 

utilizada é a dialética, a idéia dos controle que segue sendo revisto 

ciclos utilizados em todos os através de ciclos que se 

níveis da organização está perpetuam, indica que as pessoas 

associada a Rota Fortunae da organização atuam como se 

Medieval. estivessem presas a aros. 



PLAN - definir itens de controle, Saravia (1999) assegura que a O autor enfatiza que não há um; 

faixa padrão aceitável ( níveis de causa dos problemas da cultura do controle e d< 

controle) e definir procedimentos- administração pública brasileira planejamento nas organizaçõe. 

padrão necessários a manutenção reside na falta de equilíbrio entre brasileiras, o que dificulta todo < 

do resultado. o controle e a gerência. desenvolvimento do programa 

DO treinamento para a Como é possível, então, 

execução do trabalho. A transparência e a implementação da TQC ru 

CHECK - verificação dos itens responsabilização ( acountability) administração pública brasileira ? 

de controle. embora estejam presentes nos 

ACTION - auto correção de discursos, o que já representa um 

anomalias. avanço, ainda estão ausentes da 

prática. 

Capítulo 5 - Prática do Controle da Qualidade 

EXPLICAÇÃO 

Não existe controle sem 

padronização. 

Na prática o controle da qualidade 

total é um novo modelo gerencial 

ce:qtrado no controle de 

processos, tendo como meta a 

satisfação do cliente. 

O próximo processo é o seu 

cliente. 

COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Como o controle tem o objetive 

maior de dar congruência às açõe~ 

da organização, é preCIse 

observar as prátic~ 

administrativas da organização é 

fim de que não se corra o risco de; 

que se configurem distorções nc 

estabelecimento de parâmetros de; 

controle. 



A prática consciente do controle 

da qualidade por todas as pessoas 

I da organização, 

responsabilidade 

assumindo a 

sobre os 

I 

resultados do seu processo e a 

autoridade sobre o seu processo é 

a base do gerenciamento 

participativo e o pilar de 

sustentação do TQC. 

A gestão pela qualidade é, 

sistematicamente introduzida na 

organização numa perspectiva 

top-down, ou seja, sem que haja a 

menor participação dos 

funcionários. 

Será verdade que o pilar de 

sustentação do TQC seja a 

participação ? 

Tabela 5WIH - Itens de controle Neste capítulo, que refere-se a A utilização de fluxogramas como 

prática rotineira da TQC, são instrumento de análise para a 

WHAT? 

WHEN? 

WHERE? 

HOW? 

WHY? 

WHO? 

utilizados em seqüência, os subsequente padronização pode 

modelos estocásticos ( ciclos e efetivamente servir para os itens 

curvas ) e a análise tangíveis, mas haverá dificuldade 

fenomenológica ( árvores ), na de aplicá-los a itens intangíveis 

análise de processos e solução de que são recorrentes no melO 

problemas. administrativo. 

Estes são, sem dúvida os pilares Como exemplo, podemos citar a 

da metodologia da técnica produtividade administrativa. 

gerencial do TQC. 



Capítulo 6 - Gerenciamento pelas Diretrizes 

o autor apresenta neste capítulo, 

um sistema administrativo 

denominado Gerenciamento pelas 

Diretrizes, ou Management by 

Policy que, baseado na Visão 

estratégica e no direcionamento 

da prática do controle da 

qualidade segundo a visão 

estratégica VIsa garantir a 

sobrevivência da organização. 

o Gerenciamento pelas 

I Diretrizes, conduzido pela alta 

I 
cúpula das organizações, tem 

I como objetivo maior direcionar a 

caminhada eficiente do controle 

da qualidade da rotina. 

o autor observa que o controle da Novamente o autor recorre a idéia 

qualidade na alta gerência está dialética de que tudo devém. 

vinculado ao planejamento da 

qualidade e a melhoria da 

qualidade, ou definir 

diretrizes de controle, estabelecer 

novas diretrizes e conduzir a 

execução dessas diretrizes. 



Este direcionamento, é feito 

anualmente, olhando-se para 

FORA da empresa e para o 

FUTURO. (grifo do autor) 

E decorre do Planejamento 

Estratégico. 

Planejamento Estratégico (P)-

"o conjunto de atividades 

necessárias para se determinar as 

metas (visão), os métodos 

(estratégia) e o desdobramento 

destas metas e métodos. " 

o autor define ainda Ansoff (1981), define Essa visão de planejamento 

Planejamento Estratégico como: Planejamento Estratégico - estratégico está vinculada ao que 

" Arte gerencial de posicionar os "análise racional das se convencionou chamar de 

meios disponíveis de sua empresa oportunidades oferecidas pelo problema estratégico, falta de 

visando manter ou melhorar meio, dos pontos fortes e fracos sintonia entre a oferta de produtos 

posições relativas e potenciais das empresas e da escolha de um e o mercado a que se destinavam. 

bélicos favoráveis a futuras ações modo de compatibilização Supunha-se um problema técnico-

táticas na guerra comercial. ", (estratégia) entre os dois econômico. 

baseando-se na definição de extremos, satisfazendo do melhor 

estratégica como arte militar. modo possível aos objetivos das 

organizações. " 



I 

Mota (1997), afirma que " a 

adoção do planejamento Essa avaliação cartesiana do 

estratégico requer uma mudança problema está superada, pOiS 

bastante significativa na filosofia demonstrou não ser suficiente 

da maioria das empresas públicas para solucioná-lo. 

ou privadas. Ele não é 

implantável por meio de simples 

modificações técnicas nos 

processos e instrumentos 

decisórios das organizações ". 

o autor acrescenta que o Ansoff define ainda que a Há evidentemente uma 

planejamento estratégico não Administração Estratégica é um simplificação, por parte do autor, 

deve incluir a execução das metas sistema de administração que do que seja Administração 

e métodos (D), o monitoramento enfatiza sua própria flexibilidade, Estratégica 

(C) e as ações corretivas (A). isto é, que provoca o A idéia de que a consecução 

Segundo Falconi, sena melhor aparecimento de programas eficaz dos passos do ciclo PDCA 

denominar tudo isso de estratégicos inovadores, que garante a mudança de cultura da 

Administração Estratégica que, na busca a mudança da própria organização é reducionista e, até 

abordagem do TQC, considera a política, que avalia 

visão humanista ( satisfazer as desenvolvimento do 

mais o certo ponto, ingênua. 

potencial 

necessidades do ser humano ) e a para mudanças futuras do que o 

visão estratégica ( garantir a desempenho a curto prazo, e que 

. sobrevivência no futuro ). entende os fundamentos do poder 

e das características culturais 

dentro das organizações porque aí 

estão os principais geradores de 

sua própria flexibilidade. 



o autor cita como exemplo Mota, adverte que o produto do 

pessoas que afirmam : planejamento estratégico não é 

" planejar no Brasil é bobagem, um plano, nem um conjunto de 

pois a instabilidade é muito planilhas e tabelas, nem mesmo 

grande. " uma nova metodologia de análise. 

- Adverte que planos não são O produto do planejamento 

rigidos e devem ser revistos. estratégico são resultados 

- E que quanto mais instável o compatíveis com a missão e os 

ambiente, mais se precisa de objetivos organizacionais. 

um plano, pOIS este acaba 

sendo sua única referência 

- Os planos devem ser baseados 

em fatos e dados, relativos ao 

ambiente e aos concorrentes. 

O autor faz uma observação de 

que no Brasil utilizam-se vários 

termos com significados 

semelhantes ou termos iguais com 

significados diferentes. E afirma 

que o Brasil preCIsa de um 

glossário-padrão no campo do 

planejamento estratégico. 

A afirmação procede, pois vários 

autores definem de maneira 

distintas inúmeros vocábulos da 

administração de uma manerra 

geral. 

, "'. 



Filosofia - crenças e valores, 

doutrina, princípios básicos, 

ideário, etc. A definição de 

filosofia da empresa visa trazer 

um ideal comum e possível de ser 

atingido. II 

Ex: P ANASONIC - Matsushita 

Eletric Industries. 

- Serviço à Nação através da 

indústria. 

- Imparcialidade 

- Harmonia e cooperação 

Luta por Crescimento Pessoal 

Cortesia e Humildade 

Ajustar e Assimilar 

Gratidão 

Visão Estratégica - a visão 

expressa o sonho da alta 

administração para o futuro da 

organização. 

Deve ser ofensiva - no 

sentido de vencer os 

concorrentes. 

Deve ser revista anualmente 

Deve ser estabelecida sobre os 

fins. 

Deve ser idealista e deve ter 

alcance social. 

Esta é uma característica da 

cultura japonesa 

No Brasil, além da relação 

funcionário - organização ser 

completamente diferente, o 

exemplo não condiz com o modo 

brasileiro de administrar. 

É possível identificar alguma 

organização brasileira que siga 

estas características ? 



Deve ser estabelecida sobre as 

dimensões da qualidade total: 

Qualidade, custo, entrega, , 

moral e segurança 

Sendo a Visão uma meta, devem 

I ser defInidas estratégias para 

realizá-la, a partir de uma análise 

conduzida pela alta cúpula da 

organização. A estratégia é a 

defInição dos meios necessários 

I para atingir a Visão Estratégica 

I Visão é efeito e a Estratégia um 

conjunto de causas. 

I 

o Gerenciamento pelas diretrizes Na realidade, o TQC utiliza-se de 

deve: ferramentas analiticas que 

permitem que sejam identificados 

- Alcançar as metas prioritárias os problemas, priorizados os mais 

da alta direção, utilizando o relevantes e solucionados através 

método da Análise de Pareto. do método da solução de 

- Melhorar continuamente as problemas. 

operações da rotina de 

trabalho, através do método 

da solução de problemas QC 

STORY. 



Pennitir que cada empregado 

compreenda o seu 

posicionamento na 

organização, suas 

responsabilidades e a 

necessidade de cooperação e 

melhoria da comunicação. 

Segundo o autor, o GPD é um Thiry-Cherques (1995), afirma 

método eficaz para a que " as técnicas de excelência, 

desalienação das pessoas numa de qualidade e as novas 

organização, em que cada um perspectivas na administração de 

pode assumir a responsabilidade recursos humanos... já são 

que lhe é atribuída (itens de denunciadas nas publicações 

controle) e a autoridade de seu mais sérias sobre administração 

processo (meios) através de como perigoso passo adiante do 

procedimentos metódicos. simples controle 

Salienta ainda que não existe uma comportamento". 

regra única para a implantação do 

GPD e várias empresas japonesas 

descobriram que o procedimento 

é o da "tentativa e erro". 

do 



Capítulo 7 - Garantia da Qualidade 

Para o autor, a sobrevivência de Galbraith afirma que a inovação é Há um paradoxo na técnica do 

uma organização depende de sua um processo que gera algo novo - TQC, no que diz respeito à 

capacidade de desenvolver e produtos, aplicações, processos, manutenção de um rígido controle 

produzir novos produtos que práticas ou sistemas... a inovação e a possibilidade de inovação das 

atendam e satisfaçam os clientes. não é um processo bem organizações, a fim de que 

Para isso são necessários novos controlado, consequentemente, atinjam seus objetivos. 

processos (melhores, maIS uma orientação de forte controle 

rápidos, mais seguros, etc.) organizacional é um antídoto à 

A isso, chama de processo de inovação. 

I inovação. 

A garantia da qualidade é Na verdade a garantia da 

definida por Juran como " a qualidade é o controle do 

atividade de prover às partes controle. A prova real. 

interessadas a evidência 

necessária para estabelecer a 

confiança de que a fUnção 

qualidade está sendo conduzida 

adequadamente. " 



A garantia da qualidade é um 

processo evolutivo, e pode ser 

orientada para: a inspeção, pelo 

controle de processos e com 

ênfase no desenvolvimento de 

novos produtos. 

No Brasil, a maIor parte das 

organizações ainda baseia sua 

qualidade na inspeção. 

o autor toma a citar o Controle de Outro exemplo clássico é o das 

qualidade ofensivo (vencer a máquinas de datilografia 

concorrência) e, 

(atender a inspeção). 

defensivo 

Ex: Fabricante de redes para 

cabelo de mulher, sempre 

adaptando-se às necessidades do 

cliente, sempre melhorando o seu 

produto. 

Outro industrial lançou o 

laquê , fixador spray líquido e 

tornou-lhe toda a clientela. 



Capítulo 9 - Gerenciamento do crescimento humano 

o TQC baseia-se em Maslow Barbosa (1999), aponta que a A abordagem do crescimento 

para definir sua política de adoção dos valores da cultura humano, como 

recursos humanos. Japonesa nas organizações I anterionnente, não 

dissemos 

apresenta 

o TQC, na abordagem brasileiras, preCIsa ser melhor consistência teórica da fonna 

japonesa, é uma conjugação avaliada, levando-se em como é descrita. 

de métodos gerenciais que são consideração que os valores da 

difundidos por todas as sociedade brasileira, presentes na 

pessoas da organização, dimensão simbólica da cultura, no O autor enfatiza a necessidade de 

desenvolvendo um clima que contexto organizacional, podem haver um "plano de doutrina, 

conduza à emoção pelo funcionar como 

trabalho. intransponíveis à TQC. 

É baseado essencialmente 

barreiras educação e treinamento" , o que 

nos parece uma fonna de 

dominação. 

num programa de educação e Como exemplo, o paternalismo, o 

treinamento, que deve personalismo e a concentração de 

estimular e reter as pessoas na poder. 

organização. 

Citando a filosofia de Maslow, o 

autor diz que: 

o homem tem uma natureza 

superior que é instintiva. 

Esta natureza humana tem I 
uma característica 

profundamente holística. 



Três premissas predominam na 

política de recursos humanos do 

TQC: 

- o potencial mental das pessoas 

é aleatoriamente distribuído 

na face da Terra não sendo, na 

sua ongem, afetado por 

nenhum fator. O potencial 

mental poderá diminuir, mas 

nunca aumentar durante a vida 

do ser humano. 

- A insatisfação é um estado 

normal do ser humano. Se um 

ser humano convive com um 

grupo de pessoas que têm suas 

necessidades básicas 

atendidas ele desfrutará do 

estado de satisfação maIS 

freqüentemente e o grupo de 

pessoas estará num estado de 

elevado moral. 



o ser humano tem 

necessidades básicas que 

devem ser satisfeitas 

simultaneamente. No entanto, 

quando o homem está ainda 

num estado muito primitivo 

de Ter suas necessidades 

básicas atendidas, ele dará 

maIs importância às 

necessidades fisiológicas. 

autor afirma que a Motivação 

pelo trabalho é conseguida pelo 

gerenciamento conduzido por 

todas as chefias por um longo 

tempo, medindo o MORAL 

I (efeito) e atuando nas causas, que 
I 

I Sã~ as NECESSIDADES 

,BASICAS. 

I 

O autor afirma que a avaliação de 

desempenho individual, ou seja, 

pelo mérito, não motiva as 

pessoas.! 

1 Sobre avaliação do desempenho na sociedade japonesa e na sociedade brasileira, ver Barbosa, Lívia -
Meritocracia e Igualdade, 1999. 



Círculos de Controle de 

Qualidade - pequeno grupo para 

conduzir de fonna voluntária 

atividades de controle de 

qualidade dentro da mesma área 

de trabalho. 

Programa 5S 

SEIRI - arrumação 

SEITON - ordenação 

SEISOH - limpeza 

SElKETSU - asseio 

SHITSUKE - auto-disciplina 
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ADEUS AO TRABALHO? 

ENSAIO SOBRE AS METAMORFOSES E A CENTRALIDADE NO MUNDO DO 

TRABALHO 

RICARDO ANTUNES 

Ana Paula Todaro 



CAPÍTULO TI: AS METAMORFOSES NO MUNDO DO TRABALHO 

PROBLEMÁTICA: 

- O Tema: As mudanças verificadas na relação do homem com o trabalho nas últimas dé

cadas. 

- A Tese.;. O autor desenvolve, ao longo do capítulo, a tese de que estamos diante de um 

processo de heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe-que-vive-do

trabalho, o que confere uma nova "roupagem" ao conflito capital/trabalho dos novos tem

pos. 

-Elementos específicos discutidos: desemprego estrutural; subproleteriza

ção/precarização/flexibilização do trabalho; desqualificação e enfraquecimento do poder de 

barganha do trabalhador; segmentação da classe trabalhadora 

"-:-0"0 



QUAL o PROBLEMA QUE O TEMA VISA RESOLVER? 

- Ao analisar o capítulo II do livro de Ricardo Antunes "Adeus ao Trabalho?", buscar-se-à 

entender de forma dialética e fenomenológica o tema por ele discutido: 

- O tema desenvolvido pelo autor neste livro e, em especial, neste capítulo, diz respeito as 

mudanças verificadas na relação do homem com seu trabalho nas últimas décadas. 

- Acredita-se que Antunes teve, como intenção principal, descrever o fenômeno acima cita

do tendo a preocupação de estabelecer relações entre este e o processo histórico no qual se 

insere. 

Descrição do Fenômeno: 

- desemprego estrutural como fruto da automação, da robótica e da micro eletrônica; 

- redução do operariado industrial e fabriL Aumento do subproletariado, do trabalho precá

rio, do trabalho feminino e a exclusão dos mais velhos. Processo de heterogeneização, 

fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. 

- intelectualização de uma parcela da classe trabalhadora - maior qualificação do trabalho -

Esses indivíduos vão estar a frente da supervisão do processo de produção. Por outo lado, 

cresce uma massa de trabalhadores não qualificados e desempregados: proletariado pós

industrial. 

diminuição do poder do trabalhador sobre a produção e do seu poder de barganha junto 

ao patronato. 



EXPLICAÇÃO COMENTÁRIO DISCUSSÃO 

Ricardo Antunes identifica O trabalho assume uma for- De certa forma, é um texto 

uma processualidade contra- ma ativa de subjetividade que trata da questão do tra

ditória nesse fato, uma vez (colocada a serviço do capi- balho na atualidade sem o 

que, de um lado, reduz-se o tal) - diminuição da divisão apelo comum e ingênuo, dos 

operariado industrial e fabril; rígida entre execução. textos recentes, que tratam 

de outro, aumenta o subpro

letariado, o trabalho precário 

do fim dos empregos como 

uma tendência homogênea e 

e o assalariamento no setor Envolvimento com o projeto genera1izante, que vem trazer 

de serviços. Soma-se, ainda, da empresa e seu processo de ao homem mais tempo livre 

o aumento do trabalho femi- criação de valores. para praticar atividades que 

nino e a exclusão dos mais lhe tragam maior prazer. 

velhos. Percebe-se, então, Trabalho intelectual impreg-

um processo de heterogenei- nado pela lógica da for-

zação, fragmentação e com- ma/mercadoria e sua realiza-

plexificação da classe traba- ção(trabalhador do conheci-

lhadora. 

- O autor desenvolve, ao lon-

mento e alienação)- é conce

bido como mercadoria 

go do capítulo, uma análise Trabalho intelectual e a ilu

que busca corroborar o pen- são da autodeterminação: 

samento que acaba de ser produção crescente de co-

descrito. nhecimento que se converte 

- Primeiramente, evidencia- em mercadorias e capital - o 

se a diminuição dos traba- conhecimento é administrado 

lhadores da indústria Países e condicionado. 

como Japão e Canadá pre-

tendem eliminar grande nú-

mero de trabalhadores manu-



ais da indústria até o fim do - A questão do conheci-

século, substituinde-os pela mento: 

automação. Ao mesmo tem- A capacidade de trabalho 

po, verifica-se um aumento está cada vez mais associada 

dos empregados no setor de a capacidade dos trabalhado-

servIços. res em ampliar seus saberes. 

Mas, que saber é esse? 

- Paralelamente, há uma ou- Trabalho imaterial: tendência 

tra tentência muito significa- do sistema de produção con

tiva: a subproletarização do temporâneo - atividades de 

trabalho, presente nas formas pesquisa, comunicação, ma

de trabalho precário, parcial, rketing, informação). Interfa

temporário, subcontratado, ce da relação produção

"terceirizado", vinculados à consumo. Dá forma e materi

"economia informal" e ou- aliza as necessidades, o ima

tros. Sai de cena o trabalha- ginário, os gostos. Transfor

dor estável e especializado, ma e cria o ambiente ideoló

herdeiro do binômio tayle- gico e cultural do consumi

rismo/fordismo, entra o novo dor. 

proletariado, principalmente 

do setor de serviços, caracte-

rizado pelo que Antunes vai 

chamar de trabalho precário. 

- Essas diversas categorias Necessidade de obter infor

têm em comum a precarieda- mação antecipada do merca

de do emprego e do salário, a do. 



desrregulamentação das con-

dições de trabalho segundo - Trabalho e Estranha-

as normas legais vigentes e a mento: 

regressão dos direitos soci- A subjetividade que emerge 

ais, bem como ausência de nas esferas produtivas con

proteção e expressão sindi - temporâneas é expressão de 

CaIs. uma existência inautêntica e 

estranhada 

- Constata-se, então, que O que se produz e para quem 

existe uma tendência do se produz? 

mercado de trabalho de di-

minuir seu quadro de traba- A necessidade de agir, pensar 

lhadores fixos e aumentar a e propor dos trabalhadores 

admissão da "força de traba- deve levar sempre em conta, 

lho flexível". prioritariamente, os objetivos 

da empresa 

- Acrescenta-se a estas trans- Desemprego, redução e pre

formações no mundo do tra- carização do trabalho como 

balho o aumento da aceitação constrangedores do aflora

de mulheres no mercado de mento de uma subjetividade 

trabalho. Segundo o autor, autêntica Empregabilidade: 

esse fato possibilitou a in- só "saber' o que interessa ao 

corporação e o aumento da capital. 

exploração da força de tra-

balho feminina em ocupa- - Banalização da injustiça 

ções de tempo parcial e em social: o conjunto da socie

trabalhos domésticos. É cita- dade é levado a perceber o 

do o exemplo da França fenômeno do desemprego e 

onde, entre 1982 e 1986, da precarização do trabalho 

mais de 80% dos empregos como uma adversidade, ou 



em tempo parcial foram ocu- seja, uma fatalidade ou um 

pados por mulheres. fenômeno sistêmico, econô-

mico, sobre o qual não se 

-Além da desproletarização, pode exercer nenhuma influ

da incorporação do trabalho ência. Assim, não é percebi

feminino e da subproletariza- do como um fato que neces

ção, Antunes aponta um in- sita reação política, justa

tenso assalariamento dos mente por se tratar de uma 

setores médios em função da injustiça social. 

expansão do setor de servi-

ços. Esse fato pode ser evi-

denciado no auto-

entitulamento das sociedades 

altamente industrializadas 

como "sociedades de servi-

ços" 

- O autor aponta uma dupla - "A questão da justiça, ou 

direção no interior da classe injustiça, implica a questão 

trabalhadora. Seria a tendên- da responsabilidade social. A 

cia, de um lado, para uma noção de responsabilidade e 

maior qualificação do traba- de justiça concernem à ética 

lho, quando o trabalhador O juízo de atribuição passa 

aproximaria -se de um "su- pela adesão a um discurso ou 

pervisor e regulador do pro- a uma demonstração científi

cesso de produção." ca, ou ainda a uma crença 

Antunes atribui esse fato à coletiva, que seja inconteste 

uma intelectualização de uma para o sujeito que julga" 



parcela da classe trabalhado-

ra 

- Contudo, segundo o autor, - O que faz o indivíduo jul

supor a generalização dessa gar algo como sendo causali

tendência seria um despropó- dade do destino ou como 

sito. Isto porque paralela- sendo uma injustiça, não é 

mente a esta tendência se resultado de uma invenção 

i acrescentaria outra: a des- pessoal, de uma especulação 

qualificação de inúmeros intelectual ou uma investiga

setores operários, gerando ção científica Esse julga

uma massa que oscila entre mento é dado ao sujeito, ex

os "temporários", os parciais teriormente. Está implicado 

, os subcontratados, terceiri- aí como o social lida com a 

zados, os trabalhadores da questão e de que forma isso é 

"economia informal", enfim, transmitido ao sujeito. 

gerando 50% da população - O desemprego e a insegu

trabalhadora em países avan- rança no trabalho são causas 

çados, incluindo-se aí os des- de um processo de dessocia

empregados, ou como prefe- lização progressivo que pode 

rem chamar, o proletariado levar a doença mental ou 

pós-industrial. fisica, pois atacam os alicer

ces da identidade. 

- Quanto a desmobilização 

da sociedade diante de 

questões como a do desem

prego e da precarização do 

trabalho, além de ser mera 

resignação diante do que se 

acredita inevitável, pode ain-

: ...... 

... -. p 



da se dar como uma defesa 

do indivíduo contra a consci

ência de sua própria cumpli

cidade e responsabilidade 

para com o agravamento de 

tal fato. 

- Cabe, também, ressaltar a - Tal banalização ou resigna

introdução do caráter poli- ção diante das ocorrências se 

valente do operário, exigido mostra imprescindível à efi

pelo modelo japonês, e logo cácia do sistema neoliberal. 

adotado no mundo ocidental. 

A desespecialização dos ope- - O desenvolvimento da tole

rários profissionais em de- rância à injustiça e a conse

corrência da criação dos qüente desmobilização social 

"trabalhadores multifuncio- podem ser citados como fa

nais" significou um ataque ao cilitadores do aumento pro

saber operário, o que acarreta gressivo do desemprego e de 

a diminuição do seu poder seus estragos psicológicos e 

sobre a produção, o aumento sociais, no nível que atual

da intensidade do trabalho, mente se conhece. 

bem como o enfraqueci-

mento do seu poder de nego-

ciação que a qualificação lhe 

conferia 



- O autor conclui que a seg

mentação da classe trabalha

dora é tão intensa que é pos

sível identificar que, no cen

tro do processo produtivo 

existe um pequeno grupo de 

trabalhadores que permanece 

em tempo integral na indús

tria, com maior segurança no 

trabalho e mrus prestígio 

dentro da empresa. Na peri

feria, existem dois subgru

pos: um formado pelos em

pregados em tempo integral, 

com habilidades facilmente 

disponíveis no mercado e 

com caracteristica de alta 

rotatividade no trabalho. 

- O segundo grupo, tem uma 

flexibilidade numérica ainda 

maior e inclui os empregados 

em tempo parcial, emprega

dos temporários e subcon

tratação. Esse grupo, com 

menos segurança ainda que o 

pnmerro. 



- Segundo o autor, evidencia

se, ao mesmo tempo, uma 

tendência para a qualificação 

do trabalho de alguns segui

da por uma tendência a des

qualificação de uma outra 

parcela de trabalhadores. 

Esse fato permite concluir 

que não existe uma tendência 

generalizante no que se refe

re ao mundo do trabalho. Há, 

ao contrário, uma processua

!idade contraditória e multi

forme, o que pode ser cons

tatado na complexificação, 

fragmentação e heterogenei

zação da classe-que-vive-do

trabalho, que segundo Antu

nes, não tem nenhuma possi

bilidade de acabar. 



o Olhar Dialético: 

- Antunes usa o termo metamorfose, palavra que por si só remete à idéia de transformação, 

e até mesmo, evolução de uma etapa mais primitiva à outra mais evoluída. Contudo, meta

morfosear também pode significar disfarçar. 

- Ao descrever o fenômeno da desproletarização do trabalho operário, que se faz notar pela 

diminuição da classe operária industrial, o autor pretende mostrar que, por detrás desse fato, 

poderia se estar considerando um indício de que uma evolução da classe que vive do tra

balho estaria se operando. 

- Contudo, para tal fenômeno existe uma antítese, ou melhor, o desaparecimento do operá

rio industrial é acompanhado pelo aumento da precarização do trabalho, o que se define a 

partir da proliferação do trabalho temporário, subcontratado, "terceirizado" , feminino em 

condições de desigualdade, enfim, há uma processualidade contraditória que, de um lado, 

reduz o operariado industrial e contempla o trabalhador do conhecimento; de outro, au

menta o subproletariado ou trabalhador precário. 

- Isso aponta para o fato de que a introdução da automação, da robótica, da micro eletrônica, 

sem contar com o aumento do número dos trabalhadores do conhecimento, não parece ter 

feito cumprir a profecia de que viveríamos uma vida com menos trabalho, mais tempo livre 

associado à melhores condições de vida. O grande disfarce esconde uma realidade marcada 

pela desigualdade e injustiça social, celebra o fim do emprego e mascara a insegurança tra

zida pelo aumento, cada vez maior, da flexibilização do trabalho, que se caracteriza pela 

desregulamentação, regressão dos direitos sociais, enfraquecimento sindical e individuali

zação extrema da relação salarial. 
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A NOVA CIÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES - UMA RECONCEITUAÇÃO DA 

RIQUEZA DAS NAÇÕES. 

ALBERTO GUERREIRO RAMOS 

o homem é um animal doente, por excelência. 

Nietzsche 

Benedito Torres Ribeiro 



INTRODUÇÃO 

o objetivo do presente trabalho é analisar o livro A Nova Ciência das Organizações, 

de Guerreiro Ramos. explicando e comentando os seus pontos fundamentais. Para tanto, 

serão utilizados os parâmetros fornecidos pela disciplina Lógica da Ação Gerencial e 

alguns referenciais da fenomenologia husserliana, linha filosófica ao qual o autor pertence. 

A referida obra trata do tema relacionado às racionalidades instrumental e 

substantiva, sendo o seu propósito básico demonstrar que a moderna teoria das 

organizações, embasada na racionalidade instrumental e na ideologia mercadológica, 

precisa ser reformulada sobre novos fundamentos epistemológicos, tendo em vista que o 

seu modelo unidimensional tem-se revelado inapropriado ao atendimento das múltiplas 

necessidades da vida humana associada. 

Utilizando-se do fenomenalismo e do método comparativo, Guerreiro Ramos 

analisa a teoria organizacional moderna, tecendo severas criticas à sua base de sustentação, 

a racionalidade instrumental, segundo a qual prevalece a unidimensionalidade e o cálculo 

utilitarista típicos do sistema mercadológico. O autor propõe, então, que a referida teoria 

seja reformulada com base na razão substantiva, conforme o Paradigma Paraeconômico, 

um modelo multidimensional mais adequado à perduração dos princípios de uma vida 

digna, a boa vida a que se referia Aristóteles. 



EXPLICAÇAO COMENTARIO DISCUSSAO 

Em A Nova Ciência das O ponto comum entre esta A questão fundamental é 

Organizações, Guerreiro argumentação de Guerreiro e discutir as formas de 

Ramos analisa a base da a fenomenologia é que, interferência desta alienação 

moderna teoria das conforme Husserl, a do cientista, procurando 

organizações, a racionalidade objetividade da ciência estabelecer um diálogo entre 

instrumental. A partir daí, perverteu-se em puro o saber filosófico e o saber 

critica veementemente a objetivismo, ilusão e científico, através de duas 

predominância 

utilitarista e 

da 

da 

razão superstição, provocando uma formas: da experiência 

filosofia ruptura entre o mundo da antepredicativa e da inversão 

centrada no mercado, assim ciência e o mundo da vida. do cientista no mundo da 

como seus reflexos na vida Realmente, conforme vida Cabe, portanto, à 

humana associada. Husserl, o mundo científico é fenomenologia ligar o mundo 

um sistema fechado, da vida à vida da 

inabitável, objetivo e sem consciência, submetendo à 

sujeito, cabendo, portanto, à luz da razão e ao poder da 

fenomenologia reintegrar o liberdade, refletindo 

mundo da ciência ao mundo filosoficamente, assim como 

da vida, acabando, assim, restaurando o humanismo 

com a ilusão objetivista. original. 

O autor procura definir e A diferença entre ambas as Scheler e Kant defendem a 

diferenciar as racionalidades racionalidades reflete uma idéia de que a pessoa deve 

instrumental e substantiva, preocupação com o dilema ser um fim em si mesma, não 

bem como demonstrar os existencial do homem, a sua podendo-se subordiná-la a 

seus efeitos no alienação à mãe natureza, nenhum fim superior ou a 

comportamento humano. surgida a partir do nenhum outro valor. 

Iluminismo, por intermédio 

da dicotomia entre o mundo 

da vida x mundo da ciência. 



A moderna teoria das Guerreiro Ramos critica a Para que se promovesse uma 

organizações precIsa ser razão instrumental como a boa vida, haveria que se 

reformulada sobre novos base da moderna ciência das mudar a atual ciência das 

fundamentos organizações, própria ao organizações, com base em 

epistemológicos, tendo em cálculo utilitarista e à relação novos paradigmas 

vista adaptá-la ao custo x beneficio. Conforme epistemológicos. Isso 

atendimento das múltiplas o autor, essa racionalidade equivaleria a substituir a 

necessidades da vida revela-se inadequada a um razão instrumental pela 

humana associada. modelo multidimensional de substantiva e adotar o 

vida. Modelo Paraeconômico. 

A contrapartida da atual A atual teoria organizacional A ciência atual oferece 

teoria organizacional é a encontra respaldo na ciência respaldo técnico à teoria 

ciência social formal, formal, ao passo que a nova organizacional moderna, que 

enquanto que a contrapartida ciência organizacional encontra-se absolutamente 

da nova ciência da ampara-se na racionalidade comprometida com a relação 

organização é a ciência social substantiva, que tem um custolbeneficio típica do 

substantiva. maior compromisso com os sistema mercadológico. O 

princípios da vida humana contrário ocorreria caso a 

associada. ciência social substantiva 

respaldasse a nova ciência 

das organizações 

o comportamento humano é Os padrões de O homem deve questionar a 

humano razão formal como a base do uma forma de conduta que se comportamento 

baseia na racionalidade tendem a deteriorar-se seu comportamento, a fim de 

funcional, desprovida de quando a sua base de conduta que seus padrões éticos não 

conteúdo ético e de validade é calcada apenas na se deteriorem, 

geral. racionalidade funcional. comprometendo a sua 

qualidade de vida. 



A política cognitiva é um Guerreiro refere-se a este A política cognitiva é uma 

instrumento de manipulação, conceito como o ''uso forma de manipulação 

retórica e persuasão, consciente ou inconsciente utilizada pelo mais forte na 

representando a moeda de uma linguagem distorcida, dominação do mais fraco. 

corrente da psicologia cuja finalidade é levar as Ocorre freqüentemente nas 

I centrada no mercado. 

i 

pessoas a interpretarem a relações bilaterais e 

realidade em termos multilaterais entre os países 

l 

adequados aos interesses dos de centro e os de periferia. 

agentes diretos e/ou indiretos 

de tal distorção". 

Conceito sociomórfico do O sistema mercadológico e a Enquanto o homem 

homem, transformado, pelo sua base de sustentação, a restringe-se a um mero 

mercado, em mero detentor razão instrumental, escraviza detentor de emprego, fica 

de emprego. o homem, cuja perspectiva impedido de buscar um 

passa a resumir-se apenas na crescimento uma maIor 

busca e garantia do emprego. realização como um ser 

humano, conforme as suas 

potencialidades. 

A razão substantiva deve A razão substantiva, ao invés Os princípios morais e éticos 

constituir-se em referência da razão formal, é que deve clássicos devem constituir-se 

para a ordenação da vida servrr de guia para a nos parâmetros da sociedade 

social. 

I 

ordenação da vida humana humana 

associada. 



PROPOSTA DO AUTOR 

A obra em questão mergulha profundamente no mundo das organizações, realizando 

uma revisão analítica na sua base de sustentação, bem como os seus reflexos no 

comportamento do homem moderno. A proposta do autor, representada pelo Modelo 

Paraeconômico, trata-se de uma inquestionável contribuição sociológica, pelo fato de reunir 

condições ideais mais apropriadas a uma vida com maior dignidade e humanização, 

conforme prescreve a fenomenologia e a própria Escola de Frankfurt, linhas filosóficas às 

quais o autor encontra-se afinado. 

Enfim, o autor sugere a reformulação da moderna teoria organizacional, com base 

na razão substantiva, ao mesmo tempo que propõe a adoção do Paradigma Paraeconômico, 

com as seguintes características: 

1) atendimento das metas de um sistema multidimensional da vida humana 

associada centrada numa sociedade multicêntrica; 

2) delimitação da influência das organizações econômicas sobre a vida humana 

associada; 

3) elaboração de uma ciência multidimensional da organização centrada na 

produção, com base na perduração - retenção, através do tempo, de uma 

realização de valor. 

4) mercado politicamente regulado e delimitado, constituindo apenas um enclave 

dentro de uma realidade social multicêntrica; 

5) avaliação das organizações em virtude da sua contribuição para o fortalecimento 

do senso comunitário dos indivíduos, cujo esforço básico deveria voltar-se no 

sentido da sua ordenação existencial, conforme as próprias necessidades de 

atualização pessoal; 



6) o consumo ilimitado seria considerado aético, tampouco o indivíduo precisaria 

conformar-se inteiramente ao sistema de valores de mercado; 

7) o modelo de alocação seria baseado na subvenção, de vez que a relação 

custo/beneficio inviabilizaria o modelo multi dimensional; 

8) na medida do possível, as comunidades manteriam um tamanho ideal à 

perduração dos valores e dos princípios da boa vida; 

9) a produção de bens e serviços seria viabilizada por intermédio da máxima 

exploração de recursos naturais renováveis e da mínima utilização de recursos 

naturais não-renováveis, reformulando-se o conceito de emprego e tendo em 

vista a preservação das condições ecológicas do planeta; 

10) o sistema educacional seria voltado essencialmente para o crescimento dos 

indivíduos, enquanto o desenvolvimento econômico seria realizado com base 

nas peculiaridades regionais, evitando-se a filosofia expansionista contida na 

política cognitiva imperialista. 

Apesar do mérito embutido no novo modelo, verificamos uma relativa 

inconsistência em algumas de suas variáveis, o que serve para nos alertar sobre a 

dificuldade inerente à mudança de paradigma, especialmente quando envolve o sistema 

econômico e sua implacável racionalidade, cada vez mais presente nos valores intrínsecos 

da pessoa humana. 



GLOssÁRIo 

a) Racionalidade} substantiva - razão fundada na ética e na moral, ancorada em 

valores humanistas que favorecem os princípios de uma vida digna; 

b) Racionalidade instrumental - razão fundamentada no cálculo de custos e 

beneficios, voltada para fins utilitaristas e francamente favoráveis a questões de 

mercado; 

c) Vida humana associada - modo de vida baseado na razão substantiva em que a 

organização social prescinde da filosofia mercadológica como referência; 

d) Sanidade organizacionar - conforme Guerreiro, o "conceito de sanidade 

organizacional de Bennis pressupõe a existência concreta de uma mente coletiva 

ou organizacional, cujas implicações organicistas dificilmente se harmonizam 

com a estrutura da ciência social contemporânea" (Ramos, 1981:76); 

e) Política cognitiva - Guerreiro refere-se a este conceito como o "uso consciente 

ou inconsciente de uma linguagem distorcida, cuja finalidade é levar as pessoas 

a interpretarem a realidade em termos adequados aos interesses dos agentes 

diretos e/ou indiretos de tal distorção. Portanto, a política cognitiva é, na opinião 

do autor, "a moeda corrente psicológica da sociedade centrada no mercado." 

(Ramos, 1981:87-90); 

1) Homem sociomóifico 

(Guerreiro, 1981:100). 

indivíduo despojado do seu desejo de significação 

1 Para um maior aprofundamento sobre racionalidade, consultar Mannhein, Weber e os 
principais expoentes da Escola de Frankfurt, especialmente Adorno, Horkheimer e 
Habermas. 

2220 conceito de sanidade organizacional poderá ser melhor entendido por intermédio da 
leitura da obra de Warren Bennis. 



CONCLUSÃO 

Indubitavelmente, A Nova Ciência das Organizações representa uma grande 

contribuição à teoria moderna das organizações, pelo fato do interesse que desperta no meio 

acadêmico um tema tão polêmico como o da racionalidade. Nesta obra, são abordados 

assuntos da mais alta relevância, destacando-se a questão da alienação do homem, em 

virtude da predominância dos parâmetros da razão funcionalista no seu comportamento 

sócio-organizacional. 

Entretanto, a principal contradição de Guerreiro Ramos consiste no seguinte fato: 

por um lado, o autor faz severas criticas à moderna ciência das organizações, fundamentada 

na razão funcionalista, portanto, voltada à lógica mercadológica e apropriada ao sistema 

unidimensional de vida; por outro, apresenta como alternativa o Paradigma Paraeconômico, 

embasado na razão substantiva e direcionado ao modelo multi dimensional de vida. A 

contradição está no fato de que, embora a sua proposta represente um salto qualitativo e 

uma tentativa de inserção do mundo científico no mundo vivido de que trata a 

fenomenologia husserliana, o novo paradigma continua admitindo elementos do modelo 

anterior. 

A título de ilustração, observe-se que o autor admite a permanência no novo 

paradigma de alguns elementos do sistema anterior, como a existência de um mercado, 

ainda que de forma regulada; o hábito consumista, embora limitado; a aplicação da 

subvenção para amparar o novo sistema de alocação de recursos, em substituição à relação 

custolbeneficio, típica do sistema puramente econômico. Além disso, prevaleceriam velhos 

hábitos condenados pelo autor, como o sistema econômico tradicional da produção de bens 

e serviços, apenas ressalvando-se que sua nova versão teria que obedecer a padrões 

politicamente corretos, como se diria atualmente. 

Portanto, resumidamente, a principal contradição na proposta de Guerreiro deve-se 

ao fato de que, apesar da tentativa de mudar um paradigma, a nova proposta parece 

conseguir tão somente consertar o modelo anterior por ele criticado, aplicando-lhe uma 

espécie de meia sola, visando adaptá-lo às exigências da vida humana associada, com base 

em alguns pressupostos da razão substantiva. 

il8LlOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSi. 
FUNOACÃO GETULIO VARGAS 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma avaliação crítica do estudo do 

poder nas organizações, utilizando os instrumentos da lógica discutidos ao longo do curso 

Lógica da ação gerencial. 

o livro objeto de estudo entitula-se O poder das Organizações - Max Pages, 

Michel Bonetti, Vincent de Gaulejac e Daniel Descendre e baseia-se em uma pesquisa 

feita pelos autores sobre o poder nas organizações. Os autores visam principalmente a 

dois objetivos, sendo o primeiro a elaboração de um quadro teórico e os métodos de 

investigação que permitem a melhor apreensão desses fenômenos. O outro objetivo é a 

caracterização das formas de poder da empresa hipermodema, cujo exemplo típico é a 

multinacional, e compará-las àquelas da empresa capitalista clássica Os autores tem 

interesse em descobrir como os indivíduos convivem com a lógica do poder no interior 

dessas organizações. O estudo teve início em uma cooperativa de pesca na Bretanha, 

mas foi logo redirecionado ao estudo da multinacional que aparecia como mais arriscado 

e fascinante. 

A pesquisa feita na cooperativa abre para os autores três pistas importantes: 

1) O Conflito entre duas lógicas de produção, isto é, a lógica unitária, concreta, 

territorializada da produção artesanal, e a lógica fragmentada, abstrata, 

desterritorializada, da produção capitalista. Na lógica unitária o trabalho não está 

separado da vida privada nem da vida coletiva A lógica capitalista separa o trabalho dos 

valores individuais e coletivos. Substitui os valores concretos do trabalho por um valor 

abstrato, o dinheiro, ao qual tenta subordinar os valores do indivíduo e da coletividade. O 

poder passa a manifestar-se de maneira diferente com a lógica capitalista. O poder 

capitalista como nova totalidade vem modificar as ''relações'' do econômico, do político, 

do ideológico e do psicológico. 



2) Relaciona-se com o papel mediador das organizações em resposta às contradições 

sociais. No caso, a cooperativa faz o papel de instituição intermediária, por estar entre a 

sociedade capitalista e a coletividade de pescadores. 

3) Refere-se às relações do inconsciente psicológico, e, às estruturas sociais e 

organizacionais, um problema que desde o início ocupava o centro das preocupações dos 

autores. 

Após a análise dos dados coIetados, por meio de entrevistas realizadas com os 

funcionários, os autores constroem uma teoria na qual propõem considerar o poder como 

um sistema sócio-mental que se inscreve sobre um quádruplo eixo de coordenadas, 

econômico, político, ideológico e psicológico. Os autores dizem que as restrições 

políticas, ideológicas e psicológicas sempre existiram. O que é novo é a capacidade das 

empresas de penetrar nas esferas até então consideradas ''privadas'', as dos ideais, dos 

valores, do estilo de vida e das estruturas da personalidade. 

Segundo os autores, o objetivo deste trabalho é acentuar a transformação do 

sistema neocapitalista, já começada, acelerar sua mudança ao atacar simultaneamente as 

estruturas sociais e mentais que o caracterizam e procurar uma nova prática da existência 

Os autores caracterizam a organização hipermoderna, em contraste à organização 

moderna, pelo desenvolvimento fantástico de seus processos de mediação, sua extensão 

a novas instâncias, sua interconexão cada vez mais ramificada e sua constituição em 

sistemas cada vez mais coerentes. 



o Domínio Ideológico 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIOS DISCUSSÃO 

Neste capítulo, os autores Alguns autores são de Uma questão importante 

analisam de que maneira é opinião que as organizações seria perguntar quais as 

realizada a dominação do devem ter como um de seus razões pelas quais as 

poder em relação aos objetivos desenvolver a organizações preferem, 

funcionários e dizem que criatividade de seus consciente ou inconsciente-

uma classe dominante só funcionários o que não mente, diminuir seu 

pode impor uma ideologia combina com normas e dinamismo ao invés de 

conforme seus interesses regras rígidas. aceitar que certos indi-

particulares, na medida em víduos, considerados como 

que encontra uma classe mais ou menos desviantes 

disposta a se submeter a ela em relação às normas 

organizacionais, possam ter 

a possibilidade de ques

tioná-las ? 

Os autores fundamentam Vemos exemplos de Nas organizações capita

essa dominação: empresas que cada vez listas hipermodernas, a 

- Na necessidade de crer prendem mais os manipulação é realizada por 

dos empregados; funcionários dentro do meio de novas técnicas de 

- Na participação dos espaço organizacional, gestão. O que ocorre é uma 

funcionários na elabo- oferecendo academias de manipulação dos indivíduos 

ração da própria ginásticas, salas para que "terminam acreditando" 

ideologia da empresa descanso ou outras que as suas organizações 

contribuindo para a sua ''vantagens''. O que querem lhe oferecer o que 

submissão; acontece é que o há de melhor. Digo 



funcionário é aprisionado terminam acreditando por

aos objetivos da que os discursos dos 

organização sem sentir e funcionários durante a 

- Na colocação da acaba trocando a sua vida pesquisa vem sempre com 

ideologia em prática, fora da organização por uma advertência depois das 

através de dispositivos uma vida na qual só tem frases de reconhecimento, 

de gestão. lugar a própria organização. significando que há um 

A organização passa a ter o entendimento do que está 

dom de ser confundida com por trás do discurso 

Segundo os autores, as a própria "mãe" e portanto organizacional. Mas, o que 

empresas capitalistas pra- ocorre a necessidade de se normalmente ocorre é uma 

ticam esta dominação estar sempre lá junto a ela negação da realidade. O 

ideológica por melO de Confunde-se a vida pro- indivíduo sabe que os seus 

dispositivos técnicos e fissional com a vida privada ideais tem que estar de 

ideológicos sofisticados e pela não distinção dos acordo com os ideais 

não mais sob ameaça 

A organização como uma 

nova igrej a- a organização é 

quase um sistema religioso, 

dispondo de todos os 

elementos que existem num 

sistema deste tipo: 

espaços-temporais de organizacionais. 

trabalho e lazer. O 

indivíduo SaI da organi

zação e se comporta como 

se ainda estivesse no espaço 

organizacional. Por exem

plo: o militar quando faz da 

sua casa a extensão do 

exército. Concordo com a percepção 

dos autores que realizaram a 

análise de poder na 

organização TL TX com 

relação a dominação como 

se a organização fosse uma 

entidade religiosa. 



- um conjunto de crenças 

fonnando um dogma; 

- escrituras sagradas e 

ritos; 

- uma organização hierar

quizada servida por seus 

celebrantes; 

- fiéis compartilhando a 

mesma fé; 

- um deus que a 

organização encarna 

Fé 

Para muitos indivíduos ela 

realmente passa a ser o 

condutor de suas vidas 

como se fosse um dogma a 

ser seguido. E até mesmo o 

medo de descumprir essas 

regras e estar ameaçado de 

estar for a desta orga

nização. 

Pelo fato da TL TX oferecer Segundo outros autores, o Eu, particularmente, COnsl

aos seus funcionários, além indivíduo pode ter o sentido dero fundamental para a 

de satisfações materiais, do reconhecimento do análise de qualquer 

satisfações de ordem desejo, que seria assumir o organização lembrar da 

ideológica, é que estes se que é, perante ele e os idéia da prisão psíquica 

reconhecem nela. outros, e o sentido do explorada pela primeira vez 

No discurso dos funcio- desejo de reconhecimento na República de Platão, 

nários, sente-se admiração que é exatamente o através da famosa alegoria 

pela existência de uma processo de heteronomia da caverna, na qual Sócrates 

estrutura bem definida, e (alienação de si mesmo). O estabelece as relações entre 

organizada, mas ao mesmo indivíduo silencia seus aparência, realidade e 

tempo eles dizem se próprios desejos e procura o conhecimento. 

sentirem presos à reconhecimento de seus É exatamente ISSO que 

organização. Como no caso colegas e superiores, o que acontece no interior das 

da funcionária Odette favorece a sua afiliação e organizações quando os 

quando esta diz que se sente identificação aos outros indivíduos não "querem" ou 



I 

feliz por ter conseguido o Para Campos "os não conseguem perceber o 

que esperava em termos empregados são levados a que muitas vezes está 

salarias e profissionais, mas idealizar o sistema como acontecendo. Em algumas 

ao mesmo tempo se sente moralmente sacrossanto. situações, o funcionário está 

aprisionada pela empresa, Quem põe em dúvida essa sendo explorado numa 

pois não tem liberdade de santidade é considerado determinada tarefa e ainda 

mudar de emprego, porque moralmente inferior, se sente feliz por ser tão 

as vantagens materiais são mesmo que justifique seu exigido. 

muitas e ela perderia muito ponto de vista divergente 

com em termos de valores 

orgaruzaclornus consagra

dos, como eficácia ou 

eficiência" 

Campos também diz que O autor enfatiza que o que 

ocorre nesse tipo de ocorre nesse modelo de 

organização o que se pode gestão é que os indivíduos 

chamar de totalitarismo cada vez maIS não se 

organizacional, que seria os perguntam "quem são" ou 

que estão no topo da "o que querem se tomar" e 

hierarquia definem as suas sim "qual é os seus lugares 

ações como o ideal da ou posições" 

organização. Será que não existe em 

alguns casos uma atitude de 

aparente concordância ? 



Credo 

As empresas como a TLTX 

fazem com que os 

indivíduos sintam-se parti

cipando de um processo 

social, colaborando para o 

futuro da humanidade. 

Nessas empresas capita-

Segundo Enriquez (1997) 

"pede-se a cada indivíduo 

que ele se torne um 

combatente, um herói, um 

"radar" capaz de se 

adaptar a todas as 

circunstâncias, e a 

populações inteiras que não 

tenham nada além do êxito 

listas os valores essenciais 

da ideologia cristã (respeito 

ao indivíduo, valorização do 

esforço, 
econômico e pessoal como 

perseverança .... ) 
palavra de ordem ". 

mascaram as condições 

reais de exploração. A 

organização aparece como 

salvadora da humanidade, 

na medida em que funciona 

como uma "mãe" de seus 

funcionários e por isso eles 

seriam seus devedores 

eternos. 



Mandamentos: 

I 
I Os mandamentos desta 

I religião referem-se aos Enriquez diz que é urgente 

diferentes "parceiros" que estabelecer a potência das 

compõem a empresa e seu paixões e das pulsões nas 

ambiente. empresas, pois se elas só 

tiverem indivíduos cínicos e 

Suscitar 

administrador 

um perversos arriscariam-se 

que cada um deles, em lugar 

inteligente, agressivo e de se conformar com o ideal 

capaz; da organização, começasse 

a se opor às suas regras de 

Servir nossos clientes de funcionamento e colocasse 

maneira tão efetiva e asSlID a organização em 

eficaz quanto possível; 

Suscitar um grau de 

satisfação máxima junto 

aos empregados na 

realização das tarefas 

que lhe são confiadas; 

- Reconhecer a obrigação 

de fornecer a nossos 

acionistas um beneficio 

justo; 

perigo. 



- Reconhecer nossas 

responsabilidades como 

cidadão, membro da 

nação e do mundo. 

Evangelização: 

Paralelo entre os 

mecamsmos de enculcação 

ideológica da empresa e os 

ritos religiosos que 

asseguram a difusão da fé: 

- A confissão: as entre

vistas de avaliação; 

- A missa: os encontros; 

- O batismo: a formação; 

- A liturgia: as regras; 

- O direito canônico: os 

manuais; 



Deificação da organiza

I ção: 

I A organização é tida como , 

t a poderosa, infalível, única, I 

detentora da previsão do 

futuro, da perfeição. Os 

sentimentos dos funcioná

rios vão da confiança à 

admiração e ao amor. A 

organização é comparada a 

Deus pela sua infalibilidade. 

Autopersuasão: 

A função das práticas 

ideológicas é reforçar a I 

imagem positiva do papel 

da empresa, não deixando 

que o indivíduo se 

conscientize das contra-

dições das políticas da 

empresa O próprio indi

víduo camufla as contra-

dições das políticas de sua 

organização não deixando 

chegar a conscientização e 

preservando as idéias 

originais de amor e respeito 

t aos princípios. 
I 
! 

Concordo com Enriquez 

quando ela fala que a 

perversão tomou-se a forma 

privilegiada das relações 

humanas nas nossas 

sociedades e que há uma 

ascensão de um processo de 

desidealização. 



o modo de adaptação ao 

cínico: 

o indivíduo ama a empresa 

pelo que ela é realmente, 

por seu poder, sua dureza e 

lamentam essas suas 

características não poderem 

ser declaradas de maneira 

mais aberta. O sistema de 

defesa é baseado no 

fatalismo, no cinismo e no 

materialismo. Consideram a 

organização dura, mas é 

necessário que ela seja assim por 

conta do mundo dos negócios. 

o desvio da fé: 

O indivíduo encontra nessas 

organizações capitalistas 

hipermodernas - no mundo 

do trabalho, enfim uma 

resposta Seus valores 

profundos são colocados a 

serviço da organização. A 

organização aparece como 

dando sentido à sua 

existência 



As práticas de poder na gestão de recursos humanos 

EXPLICAÇÃO COMENTÁRIOS DISCUSSÃO 

Os autores pretendem de- Para Likert, citado por Concordo com o autores 

monstrar que as políticas de Carvalho (1995:64), o quando dizem que as polí

recursos humanos são práti- estilo de liderança a ser ticas de recursos humanos 

cas de poder e têm três adotado pelo gerente em são práticas de poder, até 

características essenciais: seu desempenho profis- porque a lógica capitalista 

sional deve fundar-se nas por si só já é uma prática de 

1- São práticas ideológi- exigências situacionais poder. As políticas de RH 

cas; criadas no âmbito de sua tem o objetivo de "cativar" 

equipe, tendo como o funcionário, ou seja, apri-

2- São processos de media- filosofia de ação a ''Teoria sioná-Io e transformá-lo; 

ção pluridimensionais; 

3- Desenvolvem outros 

processos; 

Y' e o sistema n o 4 Quanto mais os valores da 

(participativo e grupal) organização forem absor

vidos pelos funcionários 

melhor será para ela; 

Não há como discutir que 

existem boas práticas admi

nistrativas a serem aplica

das dentro das orga

nizações, mas a lógica do 

lucro as deturpam. 



Segundo os autores, existem As empresas com o Como acreditar nisto diante 

processos que são na reali- objetivo de serem cada vez da necessidade cada vez 

dade dispositivos que colo- mais lucrativas lançam mão m3.1S crescente das 

cam a prática do poder em de dispositivos diversos empresas em competir no 

execução; 

10 dispositivo: 

A entrevista de avaliação

conselho 

para convencerem os mercado? 

funcionários de que o bem- Na minha opinião os 

estar deles é importante autores estão certos em seus 

para a organização. pensamentos a prática do 

poder está impregnada nos 

processos organizacionais. 

É realizada 1 vez por ano e No campo ideológico, a en- Será que podemos colocar 

consiste no gerente entre- trevista pode ser vista como em dúvida a validade destes 

vistar seus subordinados um tipo de controle. Con- dispositivos como práticas 

para avaliar seu trabalho, trole esse feito de maneira de RH ? Ou poderíamos 

registrar suas aspirações e bem sutil e na maioria das dizer que estes dispositivos 

suas queIxas. O gerente vezes não percebido pelos bem utilizados senam de 

atribui uma nota, a qual Ín- funcionários. grande valia para a 

terferirá no salário do fun-

cionário. 

organização 

funcionários. 

e os 



Como dispositivo de medi-

E um exemplo da falsa neu

tralidade deste tipo de 

prática 

Como prática ideológica 

A entrevista é apresentada 

como se a empresa levasse 

em consideração os valores 

humanos, como se pudesse 

falar abertamente o que 

pensa 

2° dispositivo: 

Abstração 

É o resultado da introdução 

de uma lógica dominada pe-

las relações mercantis no A abstração é o recurso 

conjunto das relações soci- para o qual o indivíduo 

ais. Existem duas formas de recorre para se proteger da 

abstração: a objetivação e a lógica capitalista, que só 

desterritorialização. VIsa o resultado, não 

interessando de que modo 

A abstração leva a desna- ele é conseguido. 

turalizar a relação que cada 

um tem com o mundo que o 

i cerca 

- . 
" 



Objetivação: 

A objetivação prolonga a É prática das organizações Podemos dizer que ISSO 

abstração no modo como modernas considerar so- nada mais é do a antiga 

apreender o indivíduo, mente o que é prática mecanicista vestida 

submetendo-o ao remo da quantificável como válido. com outra roupa. 

medida. (p.112) As empresas são extre-

Tem como consequência mamente raCIOnaiS na 

submeter o indivíduo aos mensuração de seus 

objetivos fixados pela orga- recursos. O que a orga

nização, encerrando-o num nização realmente deseja é 

discurso apresentado como que os seus funcionários 

racional, fechado a qualquer SIgam "à risca" as suas 

outro discurso que não regras. 

utiliza sua linguagem. 

(p.1l6) 

Desterritoralização: 

É o conjunto de mecanismos No caso deste livro, a Será que é possível dizer 

que consistem em separar o empresa TL TX passa a ser que a prática da desterri

indivíduo de suas ongens a referência do indivíduo torialização intensificou-se 

sociais e culturais, em que nela trabalha. A TL TX com a política capitalista 

destituí-lo de sua história representa o fundamento crescente? 

pessoal para reescrevê-la no abstrato da identidade de 

código da organização. cada um. 

(p.1l9) 



É por melO da política de 

emprego, os estágios, a lin

guagem, que se pode desco

brir como o processo de des-

territorializaçãose traduz 

concretamente nas políticas 

da TLTX. 

3a dispositivo: 

A individuação e a repres

são das reivindicações co

letivas 

As políticas de Recursos Não interessa à organização Vale lembrar aqui que com 

Humanos são mecanismos que os indivíduos tenham esse modo de vivência nes

essenciais que permitem poder. O poder é extrema- sas organizações os grupos 

evitar qualquer apropriação mente controlado e limita- somem. E como fica o tra-

por uma parte da organiza- do. 

ção. No caso da TL TX, não 

balho em equipe, que no 

caso depende diretamente 

Um dos mecanismos utili- existe coletivo senão a de um bom relacionamento 

zados é a mobilidade per- TL TX. Nada se interpõe e menos individualismo das 

I pétua dos funcionários. Eles entre a organização e o pessoas? 

I estão sempre sendo remane- indivíduo.Um aspecto inte-
I 

jados para que não se apro- ressante na TLTX é que 

priem do poder. com a prática da mudança, 

o poder fica centralizado na 

I cúpula da administração. 

I 



Segundo o autor, a individu

ação fundamenta-se na prá

tica ideológica que consiste 

em valorizar, glorificar o su

cesso individual, a supera

ção dos próprios limites, a 

competição. 

É incentivada a competição 

interna à organização até 

porque a prática é de mu

dança de cargos. Pode-se 

dizer que a competitividade 

interna é menos maléfica 

considerando que há grande 

número de promoções 

devido à rotatividade? 

Um outro mecanismo é evi- A TLTX previne a consti- Diante de sua lógica 

tar a forma de reinvidica- tuição de um coletivo in- gerencial não interessa que 

ção coletiva. dependente e mesmo opos- os funcionários se 

to ao que ela representa. organizem e possam 

representar um coletivo 

diante de qualquer questão. 



A organização e o inconsciente 

EXPLICAÇÃO 

"O indivíduo está ligado à 

organização hipermoderna , 

não apenas por laços mate

riais e morais, por vantagens 

econômicas e satisfações 

ideológicas que ela lhe 

proporciona, mas também 

por laços psicológicos". (p. 

144). A organização tende a 

se tomar fonte de sua 

angústia e de seu prazer. A 

organização tem a capacI

dade de influenciar o m

consciente,de ligá-lo a ela, 

quase de forma indissolúvel, 

de modo diferente que no 

caso da empresa clássica. 

COMENTÁRIOS DISCUSSÃO 

Concordo que a lógica 

existente nas organizaçoes 

tomou-se diferente Ela é 

imperiosa e faz com que o 

indivíduo tenha em mente 

só o sucesso na vida 

profissional, deixando de 

lado muitas vezes a sua vida 

particular. 



Algumas influências: 

A organização como uma 

droga 

.... para IDJID é como uma 

espécie de droga sem a qual 

não poderia mais 

viver ... ( discurso de Pierre -

funcionário) 

" ..... eu penso no habitat dos 

peixes ... se ele sobe à tona (o 

peixe), ele morre, se se afasta 

do seu habitat, é devorado 

por outro peixe. É como a 

droga, como se você 

estivesse apaixonado... se 

tem uma amante. 

Droga: é um corpo estranho 

que se mistura no seu 

organismo, a ponto de Ter 

sobre ele efeitos maiores que 

escapam ao seu controle. 

Os autores dizem que em 

linguagem psicanalítica se 

designaria pelos conceitos de 

identificação, projeção e de 

introjeção. 

Concordo com o autor, as 

pessoas não conseguem 

desviar os seus interesses da 

organização até quando 

estão fora dela. Com o 

desenvolvimento 

tecnológico, o que vemos é 

um prolongamento da vida 

organizacional na vida 

particular do indivíduo. 

Até quando essa lógica irá 

persistir ? 



Por projeção sobre o objeto, Para Roudinesco e Plon No caso, a organização 

de partes de si, de seus im- (1998), projeção designa assume o papel do objeto. 

pulsos, e de seus medos re- um modo de defesa Os indivíduos projetam nela 

primidos, o indivíduo toma- primário pelo qual o os seus medos e anseios e 

se parte do objeto, que vai sujeito projeta num outro toma-se o lugar que permite 

então expressar, em seu sujeito ou num objeto, o seu viver inconsciente. 

lugar, seus medos e seus desejos que provêm dele, 

desejos e lhe permitir de os mas cUJa origem ele 

viver inconscientemente sem desconhece. Acontece a 

os asSUInIT. nível do inconsciente. 

Introjeção é quando o objeto Para Cunha (1975) a m- No caso, eu vejo o processo 

toma o lugar das emoções trojeção ocorre quando os de introjeção como sendo a 

reprimidas no inconsciente objetos que são fontes de incorporação do indivíduo 

do sujeito, tomando-se parte prazer são absorvidos pelo pela organização. Ele não 

dele. ego; por outro lado, o ego consegue dissociar a sua 

expulsa para o mundo vida como ser humano da 

externo o que quer que, vida da organização. A 

dentro dele, dê ongem a organização passa a ser uma 

dor. Ocorre a nível do continuidade da sua vida 

inconsciente. privada e vice-versa. 



I 
I A identificação é a colagem Segundo Roudinesco e 

entre o inconsciente indivi- Plon (1998), a indentifi

dual e o objeto que se tomam cação é o termo que desig

indissociáveis, sem que o na o processo central pelo 

indivíduo tenha consciência qual o sujeito se constitui 

do processo que a conduz. 

o sistema psicológico 

inconsciente 

Primeiro momento: 

- Fraqueza do indivíduo 

O indivíduo se sente iso

lado diante da poderosa 

organização, fonte de sa

tisfações e sanções múl

tiplas (dinheiro, trabalho, 

status ... ) 

e se transfonna, assimi-

1ando ou se apropriando, 

em momentos-chave de 

sua evolução, dos aspec

tos, atributos ou traços dos 

seres humanos que o 

cercam. 

Com as grandes ofertas que 

as organizações colocam à 

disposição dos indivíduos 

fica realmente dificil 

administrar os sentimentos 

diversos que aparecem. 



- ~gústia de desnnnção e 

impulsos agressivos 

O indivíduo experimenta 

fortes impulsos agressi

vos contra o objeto amea

çador 

Segundo momento: 

- O indivíduo defende-se 

da angústia desenvolven

do um desejo agressivo 

de onipotência e, proje

tando esse seu desejo na 

organização, com a qual 

se identifica. A angústia é 

reprimida e constitui uma 

ameaça constante para o 

equih'brio psíquico. 

Terceiro momento: 

! - Introjeção: o indivíduo 

relaciona-se com a orga

nização real por meio da 

organização imaginária. 

O objeto de prazer é um 

ideal inacessível. Quanto 

mais se acredita alcançá

lo subindo na carreira, 

maIS a angústia é 

reforçada. 

Nesse momento é como se 

o indivíduo fosse participar 

de uma guerra. O problema 

é que essa guerra não acaba 

nunca. Enquanto o 

indivíduo sente-se 

necessruno à organização, 

dentro dessa lógica 

capitalista hipermoderna, 

ele estará em guerra. 



Regressão maternal e ideal 

do ego 

Ideal do ego: Segundo Roudinesco e 

Resulta da convergência Plon (1998), o ideal do 

do narcisismo ego é um outro ideal que 

(idealização do Ego) e surge para substituir a 

das identificação aos pais, onipotên-cia infantil, o 

aos seus substitutos e aos delírio de grandeza 

ideais coletivos. Consti- infantil. Passa a se 

tui-se numa tentativa de encarregar das funções 

recuperação da onipotên- atribuídas à "consciência 

cia perdida; moral". Participa da for

Tende a restaurar a mação do sonho, pois é 

ilusão; responsável pela censura 

Identificação inconscien- dos sonhos. 

te que passa pelo lado 

maternal; 

Superego Funções: 

- Instrumento da realidade - A auto-observação; 

- Complexo de castração; - A consciência moral 

I - Identificação inconscien- - A censura onírica 
I 

te que passa pelo lado 

paterno; o exercício da 

influência essencial no 

recalque; 



Consequências da captação Para Roudinesco e Plon 

do ideal do Ego pela (1998), o superego exerce 

organização: 

Introjeção pelos 

indivíduos das exigências 

fixadas pela organização; 

o indivíduo acredita que 

a organização faz parte 

dele, da mesma forma 

que ele faz parte da 

organização; 

o indivíduo encontra-se 

sob a dominação da 

organização, ao nível 

inconsciente, nesse 

momento há a dissolução 

da instância critica do 

indivíduo; 

o indivíduo procura 

conformar-se ao modelo 

de personalidade suscita

do pela organização: uma 

personalidade individua

lista e agressiva; 

as funções de censor e juiz 

do eu. 

I 

o indivíduo sente-se 

obrigado a introjetar as 

regras e normas da 

organização. 

o indivíduo não consegue 

se ver separado da 

organização. É como se eles 

fossem um só. 

o indivíduo não consegue 

enxergar nada que não sej a 

a sua organização. 



- O ideal coletivo substitui 

o ideal do ego de cada 

um, isto é, o indivíduo 

introjeta as qualidades da 

organização corno sendo 

suas; 

- O empobrecimento do 

sentimento de identidade; 

- Massificação dos 

indivíduos; 

Gênese social das 

estrnturas inconscientes 

A imagem e o culto do poder 

na organização 

O poder da organização, seu 

caráter mundial, sua eficácia 

constituem uma nnagem 

agressiva de onipotência que 

favorece os sonhos individu

ais de onipotência ao mesmo 

tempo que mantém a angús-

o indivíduo sente-se 

grandioso por pertencer a 

uma organização grandiosa 

Ele assume a adjetivação 

dada à organização. Será 

por ISSO que quando o 

indivíduo sai de uma 

organização tal corno essa 

perde o sentido de sua 

existência ? 



A máquina do prazer 

Por representar uma nnensa 

fonte de prazer, a organiza

ção adquire um imenso poder 

sobre ele, ou seja, o poder de 

exercitá-lo, com a condição 

de que ele satisfaça às suas 

exigências, e o poder de 

retirá-lo, se isso não a satis

faz. Ela é pois, simultanea

mente sedutora, retomando a 

imagem da amante, e amea

çadora, a medida que se toma 

a maior fonte de prazer. 

o isolamento do indivíduo 

Tudo contribui para que a Segundo Salles (1992), é 

relação do indivíduo seja preciso não confundir 

somente com a organização: individuação com indivi

é o sucesso individual no dualismo, egocentrismo, 

trabalho e na carreira, é o alienação ou mesmo com 

salário como sinal de mérito autismo. A individuação 

individual. O indivíduo a- se refere tanto a uma 

prende a obter prazer domi- adaptação às condições 

nando os outros, a serviço da internas quanto às condi-

organização. ções externas. 

A organização representa o 

papel da amante do indiví-

duo. Utilizando uma 

metáfora com um filme 

pode-se dizer que acontece 

uma "atração fatal"? 



Os valores de trabalho em É um processo 

equipe, 

realização 

o prazer 

em grupo, 

de exatamente oposto ao 

de individualismo. 

reconhecimento pelos outros, 

do auxílio mútuo e da solida- Segundo o auto o indiví

riedade não podem ser com- duo não pode existir isola

pletamente eliminados, mas damente. 

são apenas desvalorizados. 

Não interessa à organização a 

formação de grupos de ações 

coletivas: sindicatos, grupos 

funcionais, ..... 

A máquina da angústia 

comporta dois elementos 

básicos: 

- A comunição das eXI

gências muito altas (carga 

de trabalho, rendimento, 

lucro, etc.) que implicam 

o risco do fracasso; 

- O sistema de controle, 

visando ao respeito das 

exigências; 

O indivíduo convive o 

tempo todo com a 

exigência Não há lugar 

para enganos e erros. 



A experiência impossível da 

morte e do amor I 

o amor desejado pela organi

zação é o amor submisso; a 

organização explora a busca 

do amor não saciado e a 

demanda em relação à mãe 

que cada indivíduo carrega 

COnsIgO; é uma relação 

exclusiva e totalitária; 

o sistema sócio-mental 

A organização apresenta-se 

com eterna criando no 

indivíduo a sensação de 

eternidade também. 

É uma necessidade de 

submissão velada. Os 

sentimentos não são 

explícitos. 
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