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RESUMO:

Este trabalho discorre sobre a competitividade na Sociedade do Conhecimento,

também considerada uma Sociedade Pós-Capitalista, Pós-Moderna. Nessa perspectiva o

conhecimento é o bem de maior valor, que entretanto, está subordinado à vontade do

indivíduo em acumulá-lo e aplicá-lo.

As organizações de países avançados , em busca de maior competitividade, criam

modelos de gestão, que são importados pelas sociedades menos desenvolvidas como forma

de ampliar seus níveis de produtividade, mas o fato de copiar, apenas, não garante o sucesso

da aplicação em função da cultura e condições sócio-econômicas locais.

No Brasil, tais características favorecem a importação desses modelos , porém, eles

não trazem os resultados esperados. São essas as condições brasileiras que procuramos

demonstrar, nos níveis teórico e aplicado; este último, mediante um estudo de caso

representativo de uma importação que deu certo, favorecido por essas mesmas condições

brasileiras.

ABSTRACT:

This article analyzes the competitivity on knowledge society, also considered a post-

capitalist, post-modern society. Under that perspective, knowledge is the most valuable

asset.

The one, however, that is subordinated to each persons desire to acquire it and apply

it.

Trying to achieve more competitivity, organizations from developed countries create

administration models that are imported by less developed societies as a way to extend their

own leveis of productitivity. However this does not guarantee that these models will be

successfully applied because of local cultural and social-economical aspects.

In Brazil, such aspects stimulate the importation of these administration models.

However, these models does not work as expected and does not produze the aimed results.

We try to demonstrate these Brazilian conditions on theoretical and applied levei is

demonstrated using a representative study of case showing a well-succeeded importation that

has been stimulated by the same Brazilian conditions.
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1. INTRODUÇÃO:

No paradigma da Sociedade do Conhecimento o mundo do trabalho se

transformou profundamente porque os modelos de produção passaram de estáticos para

flexíveis e o trabalhador deixou de ser apenas um recurso para se configurar como parceiro do

capital, uma vez que os novos processos produtivos exigem aplicação de conhecimento

especializado.

Esse conhecimento porém, só será aplicado e transformado em valor para as

organizações se houver um componente de caráter intrínseco à pessoa humana, que a

predisponha a fazer uso de suas competências e capacidades. A aplicação dos conhecimentos

somente não garantem a sua perenização porque tal dinâmica é profundamente afetada pela

velocidade das mudanças e avanço tecnológico, gerando um ciclo de dependência permanente

cada vez mais rápido.

Portanto, o que se observa é que o ser humano, à medida da evolução da nova

sociedade, passa a ser o grande diferencial na geração de valor - aqui entendido como

produtividade e competitividade - às organizações e para que isso seja possível é necessário

que ele seja cooptado. Inicia-se então uma verdadeira corrida a novas maneiras de obter o

comprometimento dos trabalhadores e, que juntamente geram a proliferação de novas

tecnologias de gestão.

No Brasil essas tecnologias são importadas e implementadas sem a devida

adaptação às culturas brasileira e da organização havendo então, resultados não satisfatórios.

Em decorrência disso, vários instrumentos gerenciais são abandonados e estigmatizados



como insuficientes para resolver os problemas aos quais se propõem os "manuais" ou

embalagem.

A não relativização, porém, nos parece "proposital" se analisarmos a questão sob o

ponto de vista da formação cultural brasileira e da prática gerencial em nossas organizações

empresariais, confrontadas com a modernização necessária para a inserção do país no novo

paradigma sócio-econômico.

Partindo deste contexto, fundamentamos nosso projeto, que por sua vez,

considera pelo menos quatro elementos interdependentes e indispensáveis na análise das

causas que levam a esses resultados nas empresas brasileiras. São eles:

- O Conhecimento, porque é o elemento, na sociedade do conhecimento, que faz a diferença

na competitividade global e apenas a absorção e aplicação dele na raiz cognitiva não é

suficiente para suprir tal demanda;

- As Pessoas, porque são as catalisadoras do processo de transformação de conhecimento

em valor e o conhecimento na nova sociedade é um bem, um meio de produção de

propriedade do trabalhador;

- A Cultura e a Gestão, porque se os modelos de gestão são o meio pelo qual as

organizações criam ou não condições para que as pessoas adquiram conhecimento útil e os

apliquem de forma a produzir competitividade e em decorrência, riqueza; a adaptação

desses modelos à cultura local é fator crítico de sucesso.



MIGUELES (2000), ao discutir a empresa brasileira afirma que o operário é

"(•••) socialmente mudo no universo da empresa. Não existem canais

institucionais que permitam que o conhecimento prático do processo

produtivo flua, seja acumulado, ou seja incorporado aos processos

produtivos, a não ser, de forma ainda muito tímida, nas empresas que

implementaram programas de modernização da gestão ou programas

de qualidade total."

A partir dessa constatação podemos entender que o "saber operário", prático, que

também é uma forma de conhecimento, não é valorizado em nossa cultura e a utilidade por ele

produzida não é reconhecida, exceto, nas empresas que aplicaram programas gerenciais

(também entendidos como tecnologias de gestão) não fordistas.

Modelos gerenciais não fordistas preconizam o envolvimento das pessoas e

expressam o reconhecimento de que o trabalhador possui capital na nova sociedade e mais do

que isso, a implementação nas empresas brasileiras, confirma sua importância para a

sobrevivência, embora atrasada, no mercado globalizado.

Sendo assim, a empresa brasileira deveria reconhecer a necessidade de equilibrar os

aspectos cognitivos e afetivos dessa aprendizagem , já que tais modelos exigem participação,

e tudo tem relação com a aplicação do conhecimento, que é propriedade da pessoa, e está

vinculado à "vontade" do indivíduo em fazê-lo.

No paradigma da Sociedade do Conhecimento essa particularidade é o diferencial

competitivo porque o meio, a força que despertará no trabalhador tal vontade será o modo

gerencial de cujo sucesso depende a cultura que a brasileira não privilegia, trazendo com

certeza, um trato heteredoxo das questões relativas a conhecimento nos termos propostos nas

empresas.



Esses modelos gerenciais, embora não fordistas, foram desenvolvidos em outras

culturas e como não foram adaptados a nossa , não foram tão bem sucedidos quanto

poderiam.

Dentre os modelos, destacou-se o TQC- Total Quality Control ao Estilo Japonês, que

teve uma conotação diferente no Brasil, porque foi implantado mediante convênios entre

Governo, iniciativa privada, universidades e agências internacionais, visando um projeto

nacional de melhoria da competitividade.

A premissa do TQC Japonês é o envolvimento de todos no processo de melhoria

organizacional ( razão da denominação de total ) e nessa perspectiva o chão-de-fábrica

também é convidado, incentivado e participa ativamente na melhoria dos processos

organizacionais aplicando conhecimento prático e adquirindo novas competências. Ao "saber

operário" é conferido status e dado a ele reconhecimento como gerador de produtividade e

portanto, de competitividade e riqueza.

Esse foi o caminho encontrado pelas entidades referenciadas para agilizar a adaptação

do país ao novo mercado, ao mundo globalizado, já que as barreiras comerciais haviam sido

extintas no fim da década de 80, época inclusive do lançamento do TQC no país ( o

primeiro livro de Falconi é de 1989). Nessa ocasião, a CITY, cujo caso da unidade industrial

servirá de base de pesquisa para nossa dissertação, se preparava para ampliar a participação

no mercado mundial de insumos siderúrgicos. Foi uma das empresas que aderiu ao programa

e o fez de forma muito consistente, porque, para manter a liderança no mercado e ampliá-lo,

precisava também, caracterizar que a sua gestão seria compatível com os modelos e padrões

internacionalmente aceitos.

No TQC, a vertente que garante a participação das pessoas e promove o

reconhecimento da aplicação do "saber operário" e do conhecimento, são os CCQ - Círculos



de Controle da Qualidade, que pressupõem sinergia, trabalho em equipe, uso da criatividade

e facilitam o conhecimento da tarefa e dos fluxos de processos, ao mesmo tempo em que lhes

conferem maior autonomia.

A catarse e a interdependência entre os quatro elementos chave de nosso trabalho:

conhecimento, pessoas, modelos de gestão / cultura, tomam sentido a partir da análise da

experiência com a implantação de modelos importados no Brasil, dos quais os CCQ são parte

integrante.

A questão específica que incomoda é : se conceitualmente os CCQ propiciam

autonomia, uso da criatividade e todos os demais requisitos exigidos pelo novo paradigma da

Sociedade do Conhecimento e em razão disso, seriam capazes de gerar maior produtividade e

competitividade no mundo globalizado, por que eles foram praticamente esquecidos no

Brasil ? E mais do que isso, o que os fazem permanecer vivos e fortes, em algumas

situações ? (como é o caso da unidade industrial da CITY).

Uma das respostas, já bastante estudada, está na resistência do poder constituído, na

hierarquia superior de não reconhecer, por força de sua formação cultural, a possibilidade de

que o "saber operário" poderia contribuir de forma importante para a inserção do país no

mundo globalizado. Essa possibilidade tornou-se uma ameaça ao status-quo, razão pela qual a

sua relativização também ficou prejudicada. Considerando que a análise partitiva da história

dos CCQ já tenha sido bastante explorada, evitaremos repeti-la nesse trabalho.

Uma outra abordagem, a qual daremos ênfase, é a suposição de que os trabalhadores

foram mais inteligentes do que a gerência e descobriram que a participação nos CCQ poderia

ser o melhor, ou o único caminho para demonstrar competência, agregar valor e riqueza,

obter vantagens e voz ativa na empresa.



O aprofundamento dessa possibilidade serve de pano de fundo para demonstrar que as

pessoas descobrem mecanismos para dar vazão as suas necessidades, o que não é suficiente

para explicar o processo como um todo. Existem condições antecedentes que favorecem a

implantação de modelos importados - o CCQ é modelo tipicamente japonês - e influenciam

seus resultados. Assim, o pragmatismo da Sociedade do Conhecimento e a sua relação com

os paradigmas da pós-modernidade são vistos nesse trabalho, como influências ideológicas

básicas, que aliadas ao nosso genoma cultural e a falta de mecanismos sociais de defesa

contra as influências externas nas sociedades em transição; são causas efetivas das condições

que favorecem a implantação de modelos de gestão importados de uma forma não crítica ou

não adaptada ao Brasil.

Em decorrência disso, nossa dissertação foi estruturada da seguinte forma:

- Capítulo 1: Aborda a necessidade das organizações em criar condições para a aplicação

do conhecimento útil e na transformação da sua forma de gestão para garantir padrões

mínimos de competitividade no mercado, potencializados pelo surgimento da Era da

Informação na década de 70 em sociedades avançadas, e pela inclusão do Brasil nesse

cenário, a partir do início da década de 90, e as conseqüências desse paradigma na

sociedade.

- Capítulo 2: Apresenta as condições individuais, ou seja, as motivações que tornam ou

não, as pessoas partícipes desse processo. Partimos do pressuposto que a decisão é

autônoma e depende de um escopo abrangente de competências e aprendizado, e que essa

aprendizagem não deve ser apenas de raiz cognitiva.

- Capítulo 3: Discorre sobre a origem da permeabilidade cultural da sociedade brasileira e a

sua relação com a aceitação da influência externa.



- Capítulo 4: Demonstra os paradigmas da pós-modernidade como movimento ideológico

nas sociedades em desenvolvimento, e a sua relação com a importação de modelos de

gestão.

- Capítulo 5: Pretende demonstrar as razões pelas quais os modelos de gestão

desenvolvidos nas sociedades avançadas são aplicados nas sociedades atrasadas e em

desenvolvimento, sem a devida relativização.

- Capítulo 6: É o caso da CITY e da unidade UNI-Y, que é peculiar e confirma não só

estudos anteriores sobre a experiência com os CCQ no Brasil e no mundo, uma vez que

apresenta características únicas que o certifica como um modelo que deu certo, não apenas

por medida da administração, mas por sua própria dinâmica interna.

- Capítulo 7: Trata-se da pesquisa, com sua metodologia e interpretação de resultados.

Capítulo 8: Conclusão da dissertação.

Não há, na pesquisa, pretensão etnográfica, mas a identificação levar-nos-á a

descobrir quais são os mecanismos internos que criam uma imunidade ao programa na

UNI-Y e os mantêm ativos e produtivos, independente das transformações internas e

externas.

Estimo que o operário tenha percebido a oportunidade de melhorar suas condições de

trabalho dentre elas , a auto-estima. Criou-se então uma cultura cujos valores foram

construídos pelos próprios operários, que os compartilham por meio da crença de que a

participação nos grupos de CCQ representam um aumento na possibilidade de

crescimento profissional..

É o "saber operário" produzindo utilidade mesmo sob a égide da gênese da cultura

gerencial brasileira.



2. CAPÍTULO 1:CONHECIMENTO COMO GERADOR DE RIQUEZA MÚTUA.

QUEM GANHA COM O USO INTENSIVO DO CAPITAL INTELECTUAL ?

2.1. Características do Conhecimento na Era da Informação.

O surgimento da Sociedade do Conhecimento tem várias versões. Uma delas coloca a

popularização do uso individual do computador e a conseqüente difusão e rapidez das

informações como responsável por esse novo tipo de sociedade.

Uma outra versão, não excludente, considera que o surgimento do Japão, nos anos 70,

como grande potência mundial, trouxe à luz um componente diferente às mudanças

anteriores porque criou-se a possibilidade de prevalência econômica da cultura oriental sobre

a ocidental, característica desconhecida nas grandes transformações sócio-econômicas até

então. Há um certo consenso de que tal fato tenha conferido um caráter mais global às ações

humanas, face as necessidades de interação exigidas por essa mudança.

Em visão mais pragmática, DRUCKER (1999), considera que a Declaração dos

Direitos dos Combatentes, segundo a qual os veteranos dos EUA adquiriram direito a serem

indenizados sob forma de bolsa de estudos para freqüentarem as universidades após a

Segunda Grande Guerra, tenha sido realmente o marco inicial de uma nova sociedade, cuja

base de obtenção de valor seria o conhecimento e não a propriedade dos meios de produção,

conforme o que pretendia a ideologia marxista.

A precisão de Drucker é importante porque demonstra, através de um evento

específico e com fins militaristas, que a geração de valor ou de riqueza tem alguma relação

de causa e efeito com o acúmulo de conhecimento. A nova era, também intitulada Era da

Informação, acelerou a necessidade dessa relação. Se antes, o conhecimento tinha uma



aplicação mais próxima do "ser" , agora ele é mais apropriado ao "fazer' . Nesse novo

paradigma o conhecimento deixa de ser um bem privado, restrito à pessoa e se transforma em

recurso.

Esse é apenas um dos componentes da complexidade do mundo atual, no qual será

bem sucedida aquela organização que consiga promover uma relação de interdependência

entre o resultado e a capacidade de transformar conhecimento em utilidade.

A nova perspectiva não se restringe a um conhecimento do domínio cognitivo ou de

memória, hardware; mas o concebe de forma ampla e sofisticada do tipo capaz de realizar

conexões entre estruturas amplas, orgânicas, complexas; relativas portanto, ao domínio

afetivo e mais próxima de software.

Se a isso tomarmos como metáfora, encontraremos amplo sentido nos objetivos

educacionais, segundo os quais o domínio cognitivo é vinculado à memória e ao

desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais, enquanto o domínio afetivo se

relaciona a mudanças de interesses e atitudes e enfatiza uma tonalidade de sentimentos e

emoções internamente mais consistentes, porque se relaciona com a internalização de

valores que por sua vez se vinculam a comportamentos socialmente aprovados ou não.

Daí o significado que no mundo estável de antes a cognição era o paradigma. No

mundo atual, complexo, no qual o conhecimento é o diferencial competitivo e a produção de

utilidade não pode se limitar aos recursos de hardware; os objetivos do domínio afetivo

passaram a fazer mais sentido.

A noção de cognitivo e afetivo se apresenta como uma das questões centrais no

paradigma da informação. Considerando o conhecimento, como um fator diferencial, e a sua

transformação em utilidade como geradora de mais valor; a articulação entre o domínio

cognitivo e o domínio afetivo, mais apropriada ao mundo complexo e caótico próprio dessa
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mesma sociedade, fica claro então, que a riqueza se reproduzirá à medida em que os objetivos

do domínio afetivo sejam também aplicados. Consequentemente, deveriam ser privilegiados

na aprendizagem organizacional. A isso, como veremos adiante, STEWART (1998) denomina

de aplicação intensiva do "conhecimento tácito".

Tal questão nos remete a uma outra, de igual importância, que é a heterodoxia no

trato das questões do domínio afetivo nas organizações, pois ela exige um aprofundamento

maior na natureza humana. O dóxico, a prática arraigada porém, é a exploração do domínio

cognitivo. O operário é " socialmente mudo no universo organizacional".

A inversão dessa condição nos parece ser um dos grandes desafios a serem superados

porque a noção de cognitivo é aqui entendida, à luz da racionalidade instrumental,

"... um comportamento, um ato ou uma ação são racionais se

respeitam a exigência da eficácia em relação a um fim." ( DEJOURS,

1999, p.30)

cujas pressuposições básicas são típicas do modelo cartesiano, oposto ao modelo orgânico \

este sim, a nosso ver, mais apropriado às exigências da Era da Informação.

Em sua crítica ao reducionismo da complexidade humana a "fator humano", DEJOURS (1999) aborda três

pressupostos a respeito de tecnologia: o primeiro é o "Fisicalista", que seria o cartesiano, instrumental, racional,

porque não considera os comportamentos que escapam às leis da natureza. Como as leis fundamentadas pelo

método experimental são, a priori, arbitrárias, o comportamento estaria subordinado a leis invariáveis. O

segundo pressuposto é o "Psicossocial", que dá um sentido diferente aos comportamentos, pois as interações

entre as pessoas não são marcadas por comportamentos apenas, mas por condutas humanas e essas são reguladas

como efeito das interações entre o ambiente (real) e o outro (EGO), admitindo assim, que elas podem mudar a

partir do desenvolvimento social e histórico. O terceiro pressuposto, que ele denomina de "Antropologia das

Técnicas" é uma crítica aos anteriores e estabelece um entrelaçamento entre o mundo objetivo e o mundo

humano, porque " entre a ciência e a técnica interpõem-se condutas humanas que respondem a uma

racionalidade irredutível a uma racionalidade teleológica" ( p.38) e isso significa que os atos para transformar o

mundo real devem ser eficazes e validados pelo outro para se tornarem tradicionais e portanto, internalizados e

isso deriva da cultura. Observa-se portanto, uma maior complexidade e amplitude do entendimento da natureza

humana nesse terceiro postulado, com o qual concordamos e esse é o sentido de modelo orgânico a que nos

referimos. Essa idéia tem suporte também em NONAKA e TAKEUCHI (1997), quando afirmam que o ocidente

não conseguiu ainda, superar o dualismo cartesiano que preconiza a separação entre mente e corpo. O "eu

pensante" é independente. No oriente, ao contrário, não se encontram vestígios do racionalismo cartesiano

porque a tradição intelectual japonesa pressupõe exatamente o contrário: a unidade do corpo e da mente.
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Essas colocações se sustentam também na definição de STEWART( op.,cit.), sobre

Capital Intelectual:

(...) o capital intelectual constitui a matéria intelectual - conhecimento,

informação, propriedade intelectual, experiência - que pode ser utilizada para

gerar riqueza. É a capacidade mental coletiva. " (p.Xm).

Segundo esse autor, se a globalização mais recente determinou uma quantidade

enorme de novos mercados, por outro lado gerou uma gigantesca concorrência por meio da

qual prosperaram as tecnologias de informação e de gestão, além do crescimento das redes de

computadores e de informação de forma tal, que a geração de mais riqueza deixa de ser o uso

dos recursos naturais e do trabalho físico, para dar lugar ao uso do conhecimento e da

informação, eventos que caracterizam essa nova sociedade.

O exemplo mais contundente, dado pelo autor, é o da aplicação da concepção do

capital intelectual, ou seja; a congruência entre capital humano e capital estrutural, que se

refere à evolução da tecnologia da produção e uso do alumínio. O novo metal - o alumínio -

fora apresentado em 1855, em Paris e trazia consigo uma infinidade de vantagens na

substituição do aço, mas tinha pouca competitividade face ao seu alto custo de produção.

Entretanto, o alumínio conseguiu se manter no mercado devido não só à abundância de

energia e matéria-prima na ocasião, mas também, e principalmente, à forma inteligente de

seu uso posterior via reciclagem, que:

" (...) a folha de alumínio feita de metal fundido e reciclado utiliza

apenas 5% da eletricidade necessária à fabricação do lingote a partir do

nada, o que explica porque cerca de duas a cada três latas são

recicladas". (op.,cit, p.4).
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A questão da lata de cerveja de alumínio é importante porque demonstra que em

pouco mais de 40 anos - a primeira lata de cerveja de alumínio foi apresentada em 1958 - esse

produto alcançou 99% do mercado de latas de cerveja dos EUA, pesando 75% menos , o que

representa "aproximadamente 25% de conhecimento" (ibid, p.4). Isso significa que a

lata hoje, concentra muito mais intelecto, mais ciência, menos material e energia e ainda se

tornou muito mais útil do que no passado.

Dessa forma,

" o conhecimento tornou-se um recurso econômico proeminente - mais importante

que a matéria-prima; mais importante, muitas vezes, que o dinheiro. Considerados

produtos econômicos, a informação e o conhecimento são mais importantes que

automóveis, carros, aço e qualquer outro produto da Era Industrial." (ibid, p.5 )

Como se observa, mesmo para produtos da era anterior, como o alumínio, é

possível identificar o uso intensivo do conhecimento como gerador de valor, mas é nos

produtos típicos da Era da Informação, como na prestação de serviços, que se configuram os

ganhos exponenciais advindos com a exploração do capital intelectual. No ramo de transporte

aéreo, por exemplo, os maiores ganhos não vêm da atividade fim: transportar pessoas e

cargas; mas dos sistemas de informação. Assim, o setor de transporte se tornou

marginalmente lucrativo ao passo em que os sistemas de informações sobre vôos (logística)

têm sido o maior gerador de lucros. Esse é apenas mais um exemplo da nova sociedade e de

suas implicações no mundo das organizações e na vida das pessoas.

Tecnicamente, e à luz da relação tempo e espaço, o marco inicial dessa nova

sociedade, na opinião de STEWART, é 1991, quando pela primeira vez, nos EUA,
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"(•••) dispêndios de capital na Era Industrial e na Era da Informação se cruzam ... os

gastos com tecnologia de produção chegaram a US$ 107 bilhões e os gastos com

tecnologia da Informação chegaram a US$ 112 bilhões. Consideremos 1991 o Ano
Um da Era da Informação." (p.19)

2.2. O conhecimento como bem de valor

As concepções comentadas conferem momentos e eventos distintos ao surgimento da

Sociedade do Conhecimento, mas o importante é que ambos os autores concordam com a

transformação do conhecimento em bem de valor e ainda, que o conhecimento gerador de

riqueza é aquele aplicado, ou seja, aquele capaz de criar um ciclo de aperfeiçoamento

contínuo e não aquele estático. Uma informação, por exemplo, o número de um telefone ou

endereços podem ser material intelectual, mas não são capital intelectual, o catálogo

telefônico, porém, é capital intelectual porque gera informação, que por sua vez gera valor.

Assim,

" A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a

partir da capacidade intelectual geral - ou seja; quando assume uma

forma coerente ( uma mala direta, um banco de dados, uma agenda

para uma reunião, a descrição de um processo); quando capturada de

uma forma que permite que seja descrita, compartilhada e explorada; e

quando pode ser aplicada a algo que não poderia ser realizado se

continuasse fragmentado como moedas em um bueiro. O Capital

Intelectual é o conhecimento útil em nova embalagem." (ibid, p.61).

Colocado o cenário geral havemos de avaliar suas implicações na vida das pessoas,

particularmente na dos trabalhadores. STEWART (1998), afirma que, a oferta de emprego ou

participação relativa no conjunto da força de trabalho no decorrer do Século XX tem sido

ascendente ou se mantido uniforme para profissionais liberais, profissionais técnicos,
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gerentes, vendedores e trabalhadores burocráticos, categorias por ele denominadas de

"trabalhadores do conhecimento", conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ascensão do trabalhador do conhecimento, segundo Barley

(apud STEWART, 1998, p.40)

TIPO DE

TRABALHADOR

Agricultores

Operários

Burocráticos e afins

Serviços

Artesãos e afins

Vendas

Gerentes/ pessoal

Administrativo

Profissionais liberais e

Técnicos

1900

38

23

10

09

05

06

04

05

1910

32

26

10

10

03

08

04

07

1920

28

27

10

09

06

07

06

07

1930

20

28

13

11

07

07

06

08

1940

25

20

13

10

10

07

06

09

1950

10

30

11

11

13

08

07

10

1960

08

30

13

08

16

09

07

11

1970

05

25

10

15

16

07

07

15

1980

04

23

05

16

15

12

09

16

1990

03

17

09

14

15

13

11

18

2000

02

16

09

26

11

16

12

20 PeríodoPercentualodeparticipaçãonoconjunto daforçadetrabalhoResguardadas as condições dessa matriz, relativa à sociedade americana, evoluída,

não dependente; concordamos que comprova efetivamente a ascensão do " trabalhador do

conhecimento" , mas há outros dados importantes a respeito da aplicação do conhecimento

útil nos EUA.

Segundo TERRA (2000), a partir do momento em que a tecnologia passou a ser

entendida como um fator explícito de produção,

" a inovação tecnológica tem sido responsável por cerca de 70% do

crescimento econômico e, talvez, por entre 80% e 90% dos ganhos de

produtividade" (p.24).
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Mais adiante, o autor afirma ainda que, entre 1995 e 1998, o setor High Tec foi

responsável por 35% do crescimento do PIB americano e, que a cada ano adicional de estudo

implica em aumento de produtividade de 8,5% no setor industrial e 13% no setor de serviços,

o que comprova a importância da educação e do desenvolvimento das pessoas no uso

intensivo do capital intelectual e dos modelos de gestão , que podem ser incluídos também,

na categoria de tecnologia.

As áreas de negócio afetadas são as mais diversificadas, mas concentram-se,

principalmente, naquelas que estão no mercado competitivo da inovação, ou seja, precisam

ter um grande mix de produtos com um pequeno ciclo de vida.

No âmbito desses negócios, são vários os requisitos na nova sociedade: uma visão

diferente da produtividade, porque o mais importante agora, não é produzir mais e melhor,

mas produzir o novo, o não usual; inversão do valor à questão da abundância x escassez,

porque quanto mais abundante o produto, maior o seu valor e não o contrário, como era no

passado; a questão da produção de escala, que é suplantada pela "lei dos retornos

crescentes" , redunda em ganhos exponenciais face ao movimento de interdependência entre

quem produz, vende e distribui. Isso tudo, segundo TERRA (2000), traz também um índice

muito grande de mortalidade de empresas e o trabalhador da repetição, das cópias, da

reprodução, que é desvalorizado. Os setores de conhecimento são aqueles que têm ativos

intangíveis maiores que os valores patrimoniais3.

A relevância da alusão a esses estudos não reside apenas na comprovação da mudança

do perfil do emprego nas sociedades avançadas, mas principalmente, porque houve uma

2 Ver TERRA (2000), p. 24

TERRA, 2.000. Setores do conhecimento seriam: saúde, farmacêutico, bebidas, tabaco, serviços, negócios,

componentes eletrônicos, processamento de dados, maquinado, seguros, dentre outras. Essa condição afeta

ainda mais quem trabalha em organizações cujo mercado demande pouca tecnologia, como por exemplo, os de
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uniformidade na oferta do emprego para as categorias denominadas de "trabalhadores do

conhecimento" no decorrer do Século e notadamente após a década de 70 ( ver Tabela 1),

mas isso não representou maiores gastos com salários, embora os níveis de produtividade

tivessem sido significativos (exponenciais, no caso do alumínio). O fato permitiu um

acúmulo de capital financeiro importante para as empresas.

Com os operários aconteceu a perda do poder aquisitivo e do emprego daqueles não

qualificados de forma que a massa de gastos com os salários se manteve.

O conjunto de números que ninguém conseguiu contestar mostra que as

pessoas com maior grau de instrução conseguem melhores salários do que

costumavam conseguir. Embora as forças implacáveis do mercado venham

reduzindo as recompensas pelo trabalho físico, essas mesmas forças estão

concedendo maiores recompensas para o trabalho baseado no conhecimento."

( STEWART, 1998, p.42 ).

2.3. As conseqüências do uso intensivo do conhecimento na sociedade

E importante salientar a inexorabilidade do conhecimento como capital do ser humano

nas organizações entretanto, entendemos que as empresas não são constituídas apenas dos

"trabalhadores do conhecimento", o que nos remete a uma reflexão sobre a inserção de todos,

no processo de contribuição e retribuição, para as melhorias tanto das empresas quanto das

pessoas, premissa que equilibra a relação e reduz o impacto da exclusão dos não qualificados,

não por sentimentalismo, mas em razão da própria sobrevivência nas sociedades periféricas o

que reforça a necessidade de entender que as organizações deveriam ter caráter "orgânico"

nessas sociedades.

produção e exploração de recursos naturais. Entre meados dos anos 70 e 90, os preços dos recursos naturais
caíram quase 60%, corrigida a inflação (p.26-29).
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A questão é explorada por HARVEY, (1999) ao analisar a dificuldade do capitalismo

em lidar com a acumulação originada pela prosperidade do pós-guerra com a reconstrução da

Europa e Japão, com o crescimento do comércio internacional e com a aceleração dos fluxos

de investimentos, os quais geraram enormes superávits aos países credores no início dos anos

setenta a partir de capitais fictícios oriundos de empréstimos feitos para construção de infra-

estrutura no Terceiro Mundo, notadamente na América Latina.

Num primeiro momento estes superávits trouxeram um acúmulo de dívida sobre

dívidas, tal,

"(...) que a única estratégia ... viável foi afastar o problema através da

monetização. Isso foi feito, na verdade, imprimindo-se tanto dinheiro

que se disparou um surto inflacionário que reduziu radicalmente o valor

real das dívidas passadas4." (HARVEY, 1999, p.174).

Num momento posterior houve um deslocamento do eixo de acumulação para o Japão

e adjacências, e para outros países recém-industrializados, mas o deslocamento geográfico

não foi o suficiente para resolver o problema da superacumulação, porque intensificou a

concorrência entre sistemas de produção fordistas geograficamente distintos, porém eficazes

(tipo o japonês) e os de baixo custo de mão-de-obra ( países do Terceiro Mundo, onde os

contratos5 não tinham força).

4 O Brasil pode servir como exemplo, pois no final de 1987 a nossa dívida corrente era na ordem de u$ 114,5
bilhões, mas no mercado secundário valia 45% do seu valor nominal, enquanto que Argentina e México, o

percentual foi 34% e 52%, respectivamente ( HARVEY, p.182), confirmando o fluxo de capital para a AL.

Segundo COUTINHO & FERRAZ (p.67 e 68), o Brasil , em 1973, contraiu expressivos empréstimos

internacionais para sustentar o último ciclo de substituição de importações (insumos básicos, não-ferrosos, papel-

celulose, bens de capital) no Governo Geisel e posteriormente essa política foi duramente atingida pela alta de

juros flutuantes, mas a origem dos recursos foi a crise do dólar no início dos anos 70 provocada pelo déficit

americano e a crise do petróleo, fatos que têm relação com o surgimento de novas perspectivas sociais, como por

exemplo, o pós-modernismo.
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" Por conseguinte, a crise do fordismo6 pode ser interpretada até certo ponto
com o esgotamento das opções para lidar com o problema da superacumulação

(...) a não ser que algum outro regime superior de produção capitalista, capaz

de garantir uma sólida base para uma maior acumulação em escala global,

pudesse ser criado." (ibid, p. 173-74 ).

O novo regime, denominado "acumulação flexível7" traz uma combinação entre os

conceitos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa, de Marx, segundo HARVEY (1999),

porque a extensão das jornadas trabalhistas, a corrosão dos valores reais dos salários fazem

com que haja mais horas de trabalho para a manutenção do padrão de vida e,

"(...) a transferência do capital corporativo de regiões de altos salários

para regiões de baixos salários representa uma faceta da acumulação

flexível do trabalho." (op.,cit, p.174).

Com a combinação dos fatores e a transposição dos sistemas fordistas de produção,

uma vez padronizados, para localidades terceiro-mundistas criou-se o "fordismo periférico".

O conjunto de elementos representaria a acumulação por meio da mais-valia absoluta.

A acumulação através da mais-valia relativa é mais complexa porque envolve mecanismos de

Contratos são fundamentais em qualquer sistema industrial e nas sociedades desenvolvidas as diferenças são

resolvidas mediante as estruturas sociais constituídas e arbitragem legal. Nas tradicionais, porém, as relações são

interpessoais e regidas por status e não por contratos.

O Fordismo não deve ser percebido como um regime de produção como foi o Taylorismo. O Fordismo é

muito mais do que produção em série, mas é uma forma de governo, uma visão complexa e completa do modo

de viver . "O que havia de especial em Ford era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de

massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de

controle e gerência do trabalho, uma nova estética e numa nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade

democrática, racionalizada, modernista e populista."( HARVEY, 1999, p.121). " A administração científica e o

Fordismo instauraram uma nova dinâmica de relacionamento dos homens no trabalho, de um homem com seu

trabalho, uma nova concepção do tempo e do espaço, e até mesmo do corpo." (BARBOSA, 1999,p.llO)

"A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo.

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de

consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação

comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto

movimento no emprego no chamado setor de serviços, bem como conjuntos industriais completamente novos em

regiões até então subdesenvolvidas." (HARVEY, 1999, p.140)
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gestão de mudanças organizacionais ( modelos de gestão) e tecnológicas, e têm por finalidade

gerar lucros altos, porém temporários , para empresas, atividades inovadoras e por outro lado,

gerar lucros mais perenes na produção de bens de consumo, também por meio da redução do

custo no padrão de vida do trabalho.

A combinação dessas formas de acumulação trouxe para a atualidade, práticas

altamente explorativas presumidamente exauridas no capitalismo avançado. A nova

organização , os fluxos de produção e a migração do emprego fez retornar o trabalho

doméstico, familiar e paternalista, representado pelo informalismo em todo o mundo.

"Em condições de acumulação flexível, parece que sistemas de trabalho
alternativos podem existir lado a lado, no mesmo espaço, de uma maneira que

permita que os empreendedores capitalistas escolham à vontade entre eles "
(ibid,p.l75).

2.4. O contexto brasileiro na aplicação do conhecimento útil:

E cabível, no momento, lembrar que a flexibilidade pode também ser considerada

como uma expropriação porque aceita passivamente a coexistência entre a aplicação de

equipamentos e técnicas modernas com salários baixos e condições de trabalho precárias nas

organizações brasileiras. PROCHNICK apud Tenório (1994 ), estabelece o conceito de

flexibilidade expúria :

seria uma tecnologia de gestão -grifo nosso - que preconizaria a

diferenciação integrada do processo de produção e organização do trabalho, em

função de demandas internas e externas à empresa (...)" (p.80 ).
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Isso demonstra claramente a influência dos modelos de gestão na modernização

industrial brasileira.

O cenário parece feito sob encomenda para o Brasil. Desde o nosso modelo de

desenvolvimento econômico nos anos 70 e 80 com a questão do financiamento externo, a fim

de se criar infra-estrutura ao desenvolvimento industrial e, posteriormente, com o efeito de

acúmulo de capital por conta do aumento da produtividade, dos níveis de remuneração

desproporcionais; do crescimento extraordinário do setor de serviços, até o crescimento

exagerado do mercado de trabalho informal; tudo se enquadra no cenário geral do uso

intensivo do conhecimento útil e da acumulação flexível.

O que, aos menos atentos, passa despercebida é a contribuição dos modelos de

gestão importados para a melhoria da produtividade industrial e, consequentemente, para o

paradigma sócio-econômico vigente.

Este tema será objeto de análise específica mais adiante. Por ora, nos basta analisar

dados relativos à vida brasileira e comprovar, a partir deles, que as condições citadas no item

anterior se reproduzem fielmente e caracterizam o que HARVEY (1999) denominou

"fordismo periférico".

Estudos do Ministério do Trabalho e Emprego8 demonstram que nos anos noventa9,

particularmente entre 1990 e 1997, o setor industrial brasileiro alcançou uma produtividade de

80% (8,9% ao ano) enquanto os salários no mesmo período cresceram 55% (6,7% ao ano).

Esses estudos foram realizados em Agosto de 1998, sob o título Notas sobre o Mercado de Trabalho, Número

5, disponível em www.mtb.gov.br

No mundo desenvolvido o Fordismo se exauriu no início dos anos 70 com a crise do capitalismo e com os

movimentos sociais de libertação, mas o que decretou mesmo o seu fim no setor industrial foi, segundo CORIAT

(1994), o modelo de gestão japonês denominado Ohnismo ou Sistema Toyota de Produção. No Brasil,

entretanto, o fordismo acaba no início dos anos 90 com a abertura econômica promovida pelo Governo Collor de

Mello , o que inseriu definitivamente o país no mercado mundial e exigiu a adoção literal do modelo de

produção e acumulação flexível. Segundo TENÓRIO, em " A flexibilização da produção significa a

democratização do processo de produção ?" (1994), esse novo modelo gera uma integração entre processos

produtivos - antes isolados — por uso da microeletrônica e no processo de organização do trabalho porque a

BfBUOTECA M4tt0 í'~f-R'ÜÜ~ SM

ÇÃO GríuJO VARGAS
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O efeito disso, assim como no mundo desenvolvido, foi a formação de estoque de

capital e o crescimento do mercado informal.

"Desde o início dos anos noventa, o grau de informalidade tem aumentado no

mercado de trabalho brasileiro. A proporção de trabalhadores com carteira

assinada diminuiu bastante, ao passo que a parcela de trabalhadores por conta

própria e sem carteira assinada cresceu de forma expressiva." ( AMADEO,

1998).

No período de 1993 a 1997, o rendimento dos trabalhadores formais (com carteira

assinada) aumentou 19%, enquanto os que trabalham sem carteira e por conta própria

aumentaram de 38% e 58% respectivamente (AMADEO, op.,cit.)

Evidentemente, sem uma consideração sobre as suas implicações para a sociedade

como um todo, esses estudos tendem a demonstrar que, apesar do aumento da informalidade

as condições de trabalho não se precarizaram.

" Tomando a renda dos trabalhadores como medida de precarização, o aumento

expressivo do rendimento médio real dos trabalhadores informais indica que

não se pode dizer categoricamente que houve aumento da precarização no

mercado de trabalho." (AMADEO, op.,cit).

É óbvio, que presumimos a inconsistência da afirmativa pela sua superficialidade (esse

tipo de análise é típico de sociedades em transição), uma vez que não se considera os seus

efeitos perversos no conjunto da sociedade no que se restringe à questão da remuneração ou

do volume de dinheiro no bolso, deixando-se de lado as implicações mais sérias dessa

informalidade.

multifuncionalidade requerida implica em redução das diferenças hierárquicas, autonomia crescente do indivíduo
e um novo tipo de circulação horizontal da comunicação."



22

Outro dado significativo do mercado de trabalho brasileiro, que evidencia o alto grau

de elitização na formação escolar, e a conseqüente exclusão da maioria das pessoas das

melhores remunerações pela impossibilidade de obtenção e aplicação do conhecimento útil

nas organizações é que:

O movimento da taxa de ocupação está diretamente relacionado com a

escolaridade dos pais dos indivíduos, enquanto o da taxa de não ocupação está

inversamente relacionado (...) a taxa de ocupação aumentou para os indivíduos

cujo pai tinha o nível superior, de 58,4% para 64,5%. Já a taxa de não

ocupados aumentou para os indivíduos cujo pai, no máximo, apresentava o

primeiro grau. A variação mais expressiva foi para os indivíduos cujo pai não

era alfabetizado." ( IBGE, Pesquisa Suplementar de Pesquisa Mensal de

Emprego - PME 10 ).

Outro dado referente a situação brasileira, segundo TERRA (2000, p.42) é a

disparidade do valor do trabalho entre os escolarizados e não escolarizados, conforme

a Tabela 2.

Tabela 2 - Taxa de ocupação {% de pessoas que contribuem para a Previdência)

ANOS DE ESTUDO

Sem instrução

Ia 3

4a7

8 a 10

11

12 ou mais

TAXA DE

OCUPAÇÃO (%)

50,08

44,50

48,12

56,66

68,51

77,62

VALOR DOS

RENDIMENTOS

POR HORA (R$)

O,94

1,37

2,46

3,02

5,11

14,11
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Pesquisa da Unesco11 de 1999 ,envolvendo 22 países indica que o Brasil possui a

maior distância entre remunerações salariais, pois pessoas que concluíram cursos

universitários têm uma remuneração 474%, em média, maior do que aqueles que possuem

apenas o ensino fundamental, o que também comprova a desvalorização do conhecimento

prático.

Tal condição pode significar um retorno a uma situação de semi-escravidão, não

aquela de correntes, mas sim a que anula a perspectiva de superação da condição social, ou

seja; a inexorabilidade do futuro determinado pela origem e, inevitavelmente, a configuração

de uma sociedade injusta e sem valores compatíveis com a modernidade, quando ela mesma

se auto-determina, contrariando o modelo sócio-econômico que por sua vez, influi na gestão

das organizações.

O Brasil, como se vê, é duramente atingido pelas condições dessa sociedade porque

seus benefícios são restritos e há, além de tudo, uma concentração de renda e de valor muito

grande nos denominados setores de conhecimento.

"... nos últimos 20 anos, setores intensivos de conhecimento vêm ganhando

participação na economia nacional, enquanto setores com baixo valor

agregado vêm perdendo participação na economia e despertando menor

interesse dos grupos internacionais." (TERRA, 2000,p.33)

Um dos exemplos dessa situação, talvez o mais dramático é o de confecções e da

indústria têxtil12 que são os únicos setores que apresentaram fuga expressiva do capital

estrangeiro, dominador do negócio. Nos negócios de valor agregado (Indústrias do

Disponível em www.ibge.gov.br/ibge/estatisitica/indicadores/trabalhorendimento/suppme/analiseresultados2.,
referente ao período de maio de 1991 a abril de 1996.

"TERRA, 2000, p.42

12 Segundo TERRA, 2000, p.34, as empresas do setor têxtil têm o valor adicionado de U$ 24 mil por empregado,
enquanto que a média das outras 500 maiores empresas da Revista Exame (1997), é de U$ 71 mil.
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conhecimento)13 houve um aumento expressivo do capital externo. No caso do setor

eletroeletronico o faturamento passou de U$ 20 bilhões para U$ 35 bilhões de 1990 a 1996, o

setor de utilidades domésticas cresceu 139%, o de informática 103% e o de telecomunicações

80%.

A importância disso para o tema é que, se STEWART (1998 ) estabelece a categoria

de trabalhadores do conhecimento, TERRA ( 2000, p.33 ), cria a categoria dos " setores

intensivos de conhecimento", ou seja; mais uma situação de agravamento da situação nacional

porque além da exclusão por falta de escolaridade, há também a exclusão pela categoria de

ramos de negócio.

Essa condição nos permite exemplificar mais uma vez, a falta de consistência crítica

na aplicação ou na sugestão de sua aplicação, de modelos de gestão no Brasil.

TERRA ( 2000 ), ao abordar o tema o " Brasil e a Sociedade de Conhecimento" se

omite de aprofundar a discussão sobre as repercussões desse paradigma na sociedade

brasileira:

" Os indicadores da emergência da Sociedade do Conhecimento no Brasil, ou

pelo menos em parte de nossa sociedade, também são evidentes. ( a exclusão

de camadas significativas da população brasileira é um assunto sério demais

para ser deixado de lado...Não vamos tratar disso nesse livro, mas gostaríamos

de deixar assinalada nossa preocupação." (p.31)

2.5. A função do conhecimento na alavancagem do modo de produção flexível

Abstraindo o conteúdo da tese, entendo que a postura do autor demonstra

superficialidade na análise à luz da repercussão desses modelos14 no conjunto da sociedade.

13 Ver Terra, 2000, p.33 e 34, quadros 4 e 5
14 Nesse livro o autor defende um modelo de gestão do conhecimento baseado em sete dimensões: Fatores
estratégicos e o papel da alta administração; Cultura e Valores organizacionais; Estrutura Organizacional;
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As abordagens quase sempre são parciais e estabelecem cortes abruptos na realidade,

mas isso não é uma prerrogativa pessoal. É apenas a representação na prática, de um

fenômeno cultural brasileiro, reforçado pelas características das sociedades em

desenvolvimento.

Isso nos remete a duas outras questões fundamentais: a primeira é a nossa

permeabilidade cultural. A outra, se refere as influências dos paradigmas da pós-

modernidade ( embora não sejam as únicas), por trás das quais também se escondem as

posturas não críticas e as justificativas da implantação não cuidadosa, no Brasil, de modelos

de gestão desenvolvidos para a aplicação em sociedades avançadas.

Nem tudo, porém, está perdido ! As próprias condições da acumulação flexível

fizeram com que os operários incorporassem novas formas de lidar com as relações de

trabalho informais, caseiras, paternalistas e com as modernas tecnologias de gestão,

incorporando educação, flexibilidade e mobilidade, que "uma vez adquiridas, ficam mais

difíceis de ser controladas pelos capitalistas." (HARVEY 1999, p.175).

E nesse ponto que retomamos as definições de STEWART . De acordo com ele o

capital intelectual15 assume duas formas: a primeira, a "expertise" , seria a familiaridade com

os processos, com a forma de fazer as coisas, com os valores, que representam o "arcabouço

semipermanente de conhecimento". A segunda, seriam as ferramentas que aumentam o

arcabouço do conhecimento , ou seja; as habilidades e condições necessárias para reunir

fatos, dados, informações e gerar utilidade, valor. Esse conjunto ele denomina conhecimento

Administração de Recursos Humanos; Sistemas de Informação, Mensuração de Resultados; Aprendizado com o

ambiente.

15 O Capital Intelectual, segundo SULLIVAN e TEECE ( apud Stewart,1998, p.228), é composto de recursos
intelectuais e ativos intelectuais. Os recursos intelectuais residem na mente dos funcionários e incluem a

experiência coletiva, as habilidades e o know-how geral de todos os funcionários. São recursos porque estão

disponíveis à empresa para geração de lucros, mas a empresa não os consegue vender isoladamente. Os ativos

intelectuais são as "descrições físicas" ou tangíveis, codificadas ao qual a empresa pode reclamar direito de

propriedade e comercializar de forma isolada. Complementarmente, EDVESfSSON (ibid, p.228) estabelece que
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tácito, que é um bem cumulativo adquirido pelas pessoas ao longo da vida, que se

internalizam a ponto de serem esquecidos e cuja maior virtude é o fato de ser automático,

"coisas feitas" sem necessidade de reflexão.

Uma outra concepção de conhecimento tácito, não divergente, é de POLANYI (apud

TERRA, 2000, p. 56-58), segundo o qual este conhecimento é inconsciente, tem sido

associado ao processo de inovação e que muito do que sabemos não pode ser verbalizado ou

escrito em palavras. " We can Know more than we can tell." O conhecimento tácito

envolveria um conhecimento do específico (distai) e um outro, do qual só temos consciência

quando ele serve ao anterior e esse ele denomina de proximal16.

O problema, e daí uma das grandes dificuldades dessa abordagem teórica, é que boa

parte do conhecimento tácito não é explicitado e como não o é, também não é compartilhado,

não é capturado, não é formalizado e por conseguinte, não é alavancado.

O que denominamos "condições da cumulação flexível" pode também ser entendido

como uma interação entre expertise e o uso de ferramentas organizacionais, ampliando o

arcabouço semipermanente dos trabalhadores, gerando uma nova concepção de vida, o que

comprova porque o conhecimento tácito de STEWART (1998),

"(•■•) tende a ser tanto localizado quanto renitente, pois não é encontrado em

manuais, livros, bancos de dados ou arquivos. É oral. Ele é criado e

compartilhado em torno do bebedouro. O conhecimento tácito se dissemina

quando as pessoas se encontram e contam histórias, ou se elas empreenderam

um esforço sistemático para descobri-lo e torná-lo explícito ... o conhecimento
tácito precisa se tornar explícito". (p.66).

o capital intelectual se divide em capital humano, que é aquele que vai para casa depois do expediente e, o que
permaneceu na empresa ou seja, capital estrutural que abrange os capitais organizacionais e do cliente.

NONAKA e TAKEUCHI (1997, p. XIII), complementarmente,definem conhecimento tácito como
conhecimento pessoal incorporado à experiência individual que envolve fatores intangíveis como crenças
pessoais e sistema de valores .
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Diante das condições citadas não resta a menor dúvida de que há a dependência do

conhecimento tácito para a alavancagem do modelo capitalista de acumulação flexível,

característico da Sociedade do Conhecimento e isso, pode representar uma boa oportunidade

na busca de um equilíbrio mais justo, não obstante a impossibilidade, por força das próprias

circunstâncias, de evitar a exclusão daqueles que não são "configurados" como os

trabalhadores do conhecimento.

Ante os argumentos expostos podemos considerar duas sínteses: a primeira, partindo

de uma visão social e mais ampla do fenômeno, implica que apenas as organizações

ganharam com o uso do capital intelectual porque acumularam um capital financeiro

importante sem reciprocidade, visto que os benefícios não abrangeram o conjunto da força de

trabalho e isso seria socialmente injusto, face a exclusão de uma grande massa de

trabalhadores. Tal fato se agrava em sociedades periféricas como a nossa e essa posição tem

estreita relação com a perspectiva "reconstrucionista", que será abordada no Capítulo 4.

A segunda análise, de caráter mais pragmático, é própria do momento atual e do

futuro próximo da sociedade da informação, que dentro dos seus parâmetros, se concentra na

relação direta do trabalhador com a organização e o seu trabalho, vislumbrando a

possibilidade de uma melhor divisão dos ganhos auferidos com o uso intensivo do capital

intelectual porque no modelo de acumulação flexível - representado pelo TQC - o

trabalhador adquire poder de decisão e estreita a sua relação com a produtividade e a

competitividade a partir da aplicação do seu "conhecimento tácito", e obtém a contrapartida

das organizações em forma de aumento de remuneração, dentre outras vantagens. Essa

segunda consideração está relacionada aos paradigmas da pós-modernidade.
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3. CAPÍTULO 2: OS INTERESSES DAS PESSOAS NA SOCIEDADE DO

CONHECIMENTO

3.1. A questão da autonomia no modo de produção flexível

Segundo DRUCKER ( 1999), o valor é criado a partir do momento em que o cliente

recebeu um produto ou um serviço, pagou por ele e gerou algum lucro , mas esses resultados

estão sempre fora da organização e distantes da contribuição de cada um de seus membros,

pois cada um tem uma contribuição vital, sem a qual não haverá resultado, portanto nenhum

deles, por si só pode produzir tais resultados.

Isso significa que apenas o somatório das ações das pessoas produz valor e, ao

mesmo tempo, que nos remete ao entendimento da importância do trabalho em equipe, nos

remete também, ao paradoxo da ação individual e dos comportamentos e atitudes; como sua

força motriz. Daí a importância desse tema na nova sociedade, porque toda a dinâmica de

produção de valor está submetida, em primeira instância, aos atos do indivíduo17, um dos

postulados do nosso trabalho.

O comportamento das pessoas torna-se crucial no novo modelo organizacional.

MOTTA ( 1999 ), define três teorias acerca do comportamento humano: a teoria das

17 A fundamentação é um paradigma novo, derivado da física e dos princípios da filosofia oriental chinesa. Pela

física, a idéia é de que os organismos vivos, dentre eles, naturalmente, o homem se transforma a partir da sua

interação com os fenômenos "circundantes", ou seja um universo holográfico onde o "todo se encontra em todas

as partes". Pela vertente oriental, é o princípio do equilíbrio dinâmico entre todos elementos da natureza. Dessa

forma, os atos humanos não ocorrem pelo acaso, eles são carregados de simbolismo e os valores são produzidos

no nível individual e são intransferíveis de um para outro. A coerência é o equilíbrio, no indivíduo, dos seus

aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores e a auto-consciência. (MOTTA, 1999). Esse postulado é também

defendido por NONAKA e TAKEUCHI (1997) porque entendem duas dimensões na criação do conhecimento

organizacional: a ontológica e a epistemológica e definem então, que a criação do conhecimento se dá em uma

espiral progressiva com quatro estágios: socialização, externalização, internalização e combinação, constituindo

as formas de conversão do conhecimento, que não é possível de ser criado sem a presença dos indivíduos. Cabe à

organização amplificar esse conhecimento individual de forma que ele seja cristalizado como parte da rede de

conhecimento da organização (p.65 e 82).
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necessidades, cujos argumentos principais derivam dos estudos de Maslow, segundo os quais

o ser humano está sempre a procura de algo e com necessidades a serem satisfeitas. Essas

necessidades seriam hierarquizadas e a satisfação geraria o equilíbrio mínimo necessário para

liberar o indivíduo a buscar e sentir necessidades em níveis superiores. A segunda teoria,

seria a da intencionalidade e das expectativas, cuja premissa é a intenção do indivíduo que

funciona como a força propulsora do seu comportamento e que dela, dependem suas crenças e

atitudes. Nessa perspectiva, as pessoas se dedicam a uma tarefa ou ao seu trabalho em função

da expectativa de satisfação que terão, e não em relação a tarefa realizada. Assim, o trabalho

objetivado e desafiante seria condição fundamental para a realização das pessoas. A terceira

teoria seria a dos estímulos e reforços de base "skiniana", que explica o comportamento

como fruto de causas externas.

As três devem ser aplicadas segundo a relevância, porém, o mais significativo é que:

"(...) do ponto de vista individual, a motivação se passa no domínio de alguma

autonomia. É a autonomia de pensar e agir que aumenta as possibilidades de
uma pessoa encontrar sua melhor maneira de contribuir. Assim, se existe uma

dimensão individual na motivação, ela pressupõe algum tipo de liberdade."

( MOTTA, 1999, p.202 )

1 R

A autonomia e algum grau de liberdade são pré-requisitos para um bem sucedido

programa de aprendizado , mas já há algum tempo que as organizações (no Brasil, a partir do

início da década de noventa ) vêm percebendo a necessidade de se conceder maiores graus de

autonomia a fim de facilitar a coexistência das forças ou seja, o reconhecimento da

MIGUELES (p.20) também defende a idéia de que o trabalhador nesse novo ambiente precisa de mais

autonomia, maior poder de decisão, mais informações sobre a empresa, mais integração e maior possibilidade de

errar, a fim de se capacitar no uso do seu "saber operário".
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possibilidade de que o trabalhador tenha se tornado parceiro do capital19 visto que na

sociedade do conhecimento, o meio de produção é o conhecimento e o que era definido antes,

como meios de produção (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) se constitui hoje, em

ferramentas de produção. A tarefa não é dada e ela necessita de ser determinada. Por isso,

existe uma interdependência entre trabalhador e máquina e esta depende dele. O trabalhador,

na sociedade do conhecimento, possui capital.

3.2. O aculturamento e a gestão

Essa sinergia tem sido realizada pelas ações que promovem o aculturamento, ou seja;

a aprendizagem estabelecida para as pessoas das formas de relacionamento e atitudes mais

apropriadas à produção de utilidade. Tudo ocorre por meio da alteração do comportamento e

da adaptação das pessoas à categoria ótima do "modus-operandi" da produção de valor.

A forma como se trabalha na sociedade do conhecimento exige um padrão muito alto

de responsabilidade do trabalhador porque a tomada de decisão se torna crítica em qualquer

nível hierárquico. A decisão é realizada mediante análise sistêmica de uma dada situação e

com exigente competência técnica, capacidade de decisão, comprometimento e autonomia.

Entretanto, o que se privilegia é a racionalidade e os postulados do domínio cognitivo da

aprendizagem, que são insuficientes para cobrir todo esse escopo de competências.

" A queda do socialismo (...) tornou possível a criação de uma ortodoxia política segundo a qual capital e

trabalho não formam duas categoria antagônicas criando (...) discurso ideológico segundo o qual empresários e

trabalhadores tem interesses comuns." (MIGUELES, 2000) Isso demonstra o cuidado que devemos ter com

afirmativas (que normalmente fundamentam os modelos de gestão importados) que nos são apresentadas

genericamente, mas que nem sempre são efetivas pela sua visão unidimensional do problema, que acaba se

configurando em um reforço ideológico.
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É sob essa perspectiva que as tecnologias de gestão incorporaram os conceitos de

cultura, particularmente SCHEIN 20 , para reproduzir e introduzir símbolos e significados que

induzam as pessoas a adotar comportamentos e atitudes compatíveis com as necessidades de

sobrevivência da organização, uma vez que a capacidade de obtenção de maiores níveis de

produtividade por meio de melhorias nos processos operacionais, vêm se esgotando

rapidamente face ao custo da incorporação de novos equipamentos e tecnologias.

Antagonicamente, porém, as organizações incorporam os conceitos, assumem os

pressupostos, mas não promovem estudos mais cuidadosos a respeito da reprodução destes

símbolos e isso, segundo MIGUELES é uma "violência simbólica", porque significa uma

forma mais eficiente de controle.

Na nova sociedade, o fator que interessa para gerar mais riqueza, por meio do

aumento da produtividade, é a atividade dos "trabalhadores não-manuais". Segundo

DRUCKER (1997, p. 20 e 63 ) o conhecimento deve ser aplicado ao conhecimento para

descobrir como o conhecimento existente pode ser aplicado para gerar melhores resultados (

vide o caso do alumínio) e sendo assim, a melhor forma de aumentar a produtividade é

estabelecer uma parceria com o trabalhador responsável que sabedor da melhor maneira das

pessoas aprenderem e serem mais produtivas é ensinando o seu próprio trabalho, para poder a

explicitar todo o seu conhecimento tácito.

Este é o princípio da organização que aprende, mas é também, o princípio da

organização que exclui. Porém, tal lado da teoria não é normalmente discutido e uma das

20 "uma padrão de pressuposições básicas compartilhadas que o grupo aprendeu enquanto resolveu seus
problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionaram bem o suficiente para serem ensinadas

aos novos membros com a maneira correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas"

( 1992:12). Esse conceito tem sido adaptado: "Conjunto de aprendizagem acumulada pela organização ao longo

de sua história"; "Conjunto de premissas básicas que, validadas em função da prática, passam a ser ensinadas

aos novos membros da organização como requisitos para sua permanência"; " As soluções institucionais para

problemas de adaptação externa e de integração interna", (definições catalogadas em Idéias Amana).
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influências, segundo CALDAS (1997, p. 89 ), é que, em razão da nossa matriz cultural, esses

paradigmas tornam-se hegemônicos na formação de profissionais e de novas gerações de

pesquisadores, docentes e gerentes gerando seqüelas no mundo organizacional.

Assim, ao assumir a administração da cultura como paradigma e dotar-lhe da maior

relevância para o futuro, as organizações, na ânsia de se antecipar e garantir vantagem

competitiva frente aos concorrentes provocaram uma verdadeira corrida para essa nova área

de conhecimento:

"(•••) quando empresários e executivos se voltaram para o lado menos

objetivo da gestão empresarial... eles escutaram de consultores e gurus que

a cultura organizacional, assim como a estrutura, a estratégia e a tecnologia,

também poderia ser gerenciada e que novos valores e significados poderiam

ser desenvolvidos para melhorar o desempenho organizacional."

(WOOD JR., 2000, p. 21-22).

Nessas condições, seria por meio das mudanças culturais que as organizações se

capacitariam a introjetar os novos preceitos da conjuntura econômica ( agora não apenas

ocidentalizada, mas de caráter global, e portanto, muito mais complexa do que haviam sido

as mudanças até então) visando a auferir maior produtividade e lucratividade.

No caso brasileiro, a situação se torna mais transparente no início da década de 90

com a inserção do país no mundo globalizado e maior relação comercial, notadamente com

países mais desenvolvidos. Isso provocou uma demanda por gestão porque o Brasil de modo

geral e particularmente a indústria, não estavam preparados para as conseqüências da

concorrência "livre". Afinal, estávamos confortáveis na reserva de mercado.

A partir do momento em que o ambiente mudou com a entrada de produtos de

melhor qualidade e menor preço, e o consumidor percebeu a utilidade desse processo, as

empresas foram em busca de formas rápidas de adaptação e sobrevivência. Nesse sentido, a
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de menor custo e maior aplicação disponível, para resultado de curto prazo, são as

tecnologias de gestão e daí, a profusão das "obras" de reengenharia e qualidade total, nas

empresas brasileiras, sem a devida adaptação à realidade. Evidentemente, esse movimento

não trouxe, em prazo mais longo, os resultados desejados porque essa importação de

tecnologia de gestão teve como efeito o "etnocentrismo às avessas" ,característico das

sociedades em desenvolvimento.

Segundo WOOD JR (1998) isso ocorreu no Brasil, relativamente a importação de

tecnologias de gestão, porque de um lado, as empresas estrangeiras adotaram modelos sem se

ater às diferenças socioculturais, acreditando que por terem dado certo no país de origem o

mesmo ocorreria aqui. Por outro lado, as empresas brasileiras, na ânsia de obter

competitividade também aplicam os modelos irrefletidamente. Em ambos os casos os

resultados são danosos e implicam em perdas. Tudo reflete de forma clara a idéia, já

ultrapassada na administração, da generalização e da aplicação das regras administrativas em

quaisquer situações.

3.3. A aprendizagem

3.3.1. Ao nível do indivíduo e das organizações:

O paradigma em vigor a respeito de organizações que aprendem segue o postulado de

SENGE, o qual defende uma " nova e revolucionária concepção de liderança e formas de

gerenciamento", e estabelece 5 pontos, denominados de Disciplinas:

A primeira seria a de Domínio Pessoal ou seja, uma conexão entre as aprendizagens

individual e organizacional otimizada do aporte pelo indivíduo, nas organizações, de suas
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habilidades e competências de uma forma plena, de "dentro para fora" . O melhor

entendimento do "espírito" dessa disciplina é a própria definição de SENGE (1999, p.41):

" (...) ao ingressarem na empresa as pessoas são brilhantes, bem-educadas, com alto

grau de energia, cheias de vontade e desejo de fazer diferença ... quando chegam aos

trinta anos, poucas estão em rápida ascendência, outras cumprem seu horário ...

perdem o sendo de compromisso, de missão , de vitalidade com a qual iniciaram suas

carreiras. Aproveitamos pouco de sua energia e quase nada do seu espírito."

Tal ponto de vista estaria em conformidade com a questão da concessão de graus mais

elevados de autonomia, pré-requisito para a aplicação do talento humano nas organizações.

A segunda, seriam os Modelos Mentais, que na definição aparecem como atos não

necessariamente conscientes e arraigados, de forma tal que influenciam a visão de mundo das

pessoas, causando bloqueios, que devem ser quebrados ou reforçados dependendo dos

objetivos, frente às mudanças organizacionais. " São pressupostos profundamente arraigados,

generalizações ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e agir."

( p.42 ). Essa afirmativa é muito próxima da definição de pressupostos básicos no modelo de

cultura de Schein21.

A terceira, seria a criação de uma Visão Compartilhada. Segundo o autor, a construção

de um ponto futuro consensado e portanto compartilhado, leva as pessoas a firmarem um

compromisso genuíno na vida da organização. " (...) é uma disciplina capaz de traduzir a

visão individual em uma visão compartilhada, não um livro de receitas, mas um conjunto de

Segundo MIGUELES (2000, p.l), em análise ao modelo de cultura de Edgar Schein, " pressuposições

básicas são constituídas por crenças inconscientes, "taken-for-garanted" (inconscientemente aceitas como

verdadeiras), percepções, pensamentos e sentimentos (fontes últimas dos valores e da ação). Sobre estas

pressuposições básicas, emerge um conjunto de valores compartilhados (estratégias, objetivos, filosofias -

justificativas compartilhadas) e por último, os artefatos, que são as estruturas e os processos organizacionais

visíveis."
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princípios e práticas orientadoras." (p.43). Essa posição se assemelha aos valores

compartilhados de Schein.

A quarta, seria o Aprendizado em Equipe, ou seja a capacidade de criar um ambiente

tal que as pessoas pensem em conjunto e deixem de lado seus paradigmas e bloqueios

pessoais, preconceitos, idéias prontas e a partir do diálogo; atinjam as metas organizacionais e

obtenham crescimento pessoal. A equipe e não o indivíduo assume a função de catalisadora

do processo de aprendizagem organizacional.

O Pensamento Sistêmico é na verdade, a Quinta Disciplina, porque integra todas as

outras e é um quadro de referência conceituai. Constitui-se uma conexão entre eventos

distantes no tempo e espaço, unidos por um mesmo padrão.

O conceito da "organização que aprende" deveria, em condições usuais, fundamentar

esse trabalho, mas optamos por uma análise diferente, à luz da Taxionomia dos Objetivos

Educacionais22, principalmente as do Domínio Afetivo porque viemos sentindo falta dos

fundamentos da educação na definição de "organização que aprende" e, embora

reconheçamos que os postulados da Taxionomia estejam de alguma forma contemplados na

teoria de SENGE, entendemos que a sua abordagem ou a disposição de seus pressupostos,

esclareceria didaticamente o acúmulo do capital humano como um processo de aprendizado

que acontece, não obstante a influência da cultura, a partir de um conjunto articulado de

eventos de ordem cognitiva, afetiva e psicomotora e não da prevalência de apenas um deles,

Taxionomia dos Objetivos Educacionais foi desenvolvida pelos Professores Benjamin S. Bloom (

Universidade de Chicago), David R. Krathwhol (Universidade de Michigan) e Bertran B. Masia ( Universidade
de Chicago) e engloba três compêndios: Domínio Cognitivo, Domínio Afetivo e Domínio Psicomotor. A
importância desse trabalho é que trouxe à luz, sob a ótica dos resultados educacionais, a necessidade de se
considerar outros objetivos de aprendizagem que não aqueles que enfatizassem apenas a recordação, a

reprodução de alguma coisa aprendida e a resolução de problemas intelectuais, algo próximo de memorização

(domínio cognitivo). Passou-se a considerar também os tons de sentimentos, emoções, atitudes e valores como
elementos influentes no processo ensino x aprendizagem (domínio afetivo); assim como os aspectos das

habilidades musculares, motoras e a coordenação neuromuscular (domínio psicomotor ). Por sua pequena

representatividade no presente trabalho, não exploraremos os princípios do domínio psicomotor. A Taxionomia
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sendo portanto; um processo abrangente e pedagógico, de cujo resultado, dependem os níveis

de produtividade e competitividade na Sociedade do Conhecimento. Esta opinião é também

compartilhada por TERRA, ao analisar as relação entre o conhecimento tácito e a gestalt;

" Esta seria o resultado de um esforço ativo e laborioso de busca de

conhecimento, que envolveria o nosso corpo e todos os seus sentidos.

Nesse aspecto a aquisição de conhecimento, seja intelectual ou prático,

seria resultado de envolvimento e compromisso pessoal." (2000, p.57 )

Essa é uma abordagem um tanto diferenciada23 por entendermos também - e daí a

relação direta com o objeto do estudo24 - que em decorrência do fenômeno cultural, nós,

brasileiros, adotamos uma postura não crítica25 na disseminação e implantação de modelos de

gestão importados o que causa um hiato, gerando penumbra na interpretação mais cuidadosa

dos modelos ou dos paradigmas organizacionais, e conferindo superficialidade a sua aplicação

nas organizações. Tais fatores levam a optar por analisar a ótica da aprendizagem do

indivíduo e não das disciplinas, evitando camuflagem dos fatores intrínsecos ao aprendizado

individual e ao conseqüente acúmulo de capital humano.

busca ordenar, hierarquizar ou estabelecer um continuum, dos comportamentos humanos a partir do

estabelecimento objetivos educacionais.

23 Embora considerem que SENGE tenta superar o dualismo cartesiano, NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.53)
entendem que a literatura sobre a teoria da aprendizagem organizacional é incompleta porque não considera,

dentre outros, que o processo de absorção do conhecimento constitui aprendizado e isso ocorre, ainda, pela

influência da visão behaviorista de estímulo-resposta prevalecente no ocidente.

24 Ao defender a idéia da criação do conhecimento na organização japonesa como um processo diferenciado do

modelo ocidental por pressupor uma unidade do homem com a natureza, mente e corpo e da unidade do eu e do

outro, NONAKA e TAKEUCHI (1997, p.54) dizem que os teóricos da aprendizagem organizacional consideram

muito difícil implantar o "aprendizado de circuito duplo" ou seja, o questionamento e a reconstrução das

"perspectivas existentes, das estruturas conceituais, das interpretações ou das premissas decisórias". Para superar

essas dificuldades ele recomendam algum tipo de intervenção artificial. Consideramos que esse tipo de medida,

realizada por meio de modelo ou uma tecnologia de gestão de base cartesiana-racionalista, está suportada pela

idéia de que alguém de fora saberia "objetivamente" qual o momento e o método certos de colocar em prática tal

aprendizado. Isso não tem o menor sentido porque a aplicação deve ser contínua, em função da própria dinâmica

do mundo.

25 PRATES&BARROS (1997), in Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, ao discutir a postura de
espectador do brasileiro afirma que " Funcionamos reflexivamente, orientados pela autoridade externa. Nosso

centro de gravitação, com raríssimas exceções, sempre esteve em uma referência dominadora de poder externo,

que limita nossa consciência crítica". (MOTTA e CALDAS, 1997, p. 61)
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Justificamos, assim, a prioridade que a análise do indivíduo assume, não em

contraposição ao Modelo de SENGE que eles convergem, mas pela noção da individualidade

e da natureza humana (afetiva) do processo ensino x aprendizagem. Percebo mais

independência na recorrência à Taxionomia do que à 5a Disciplina.26

3.3.2. Os domínios da aprendizagem:

É bem aceito nas instâncias acadêmicas que a aprendizagem no âmbito do indivíduo

ocorre nos domínios cognitivos, afetivos e psicomotores, e que a combinação deles, resulta

em uma maior possibilidade de aprender e internalizar por parte do aprendiz.

Os objetivos do domínio cognitivo representam o conhecimento vinculado à memória,

recognição e ao desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais e têm uso bastante

difundido nos currículos escolares e nos treinamentos empresariais. Os objetivos do domínio

afetivo se concentram nas mudanças de interesses, atitudes, valores, apreciações , julgamentos

e ajustamento que são mais difíceis de serem percebidos. As emoções e os sentimentos não

manifestados tornam-se importantes na aprendizagem e, como não têm uma formulação

precisa, são por suas características subjetivas, menos explorados nos meios educacionais

formais e na formação ou desenvolvimento profissional. O terceiro domínio, o psicomotor,

tem relação com as habilidades manipulativas, importantes nos primeiros anos de

escolarização e na capacitação e treinamentos industriais, que exigem esse tipo de

coordenação.

26 CALDAS, 1997, p.89, ao analisar nossa permeabilidade cultural a respeito de tecnologias administrativas

afirma que no Brasil há uma tentativa de alinhar trabalhos de gurus, com forte apelo popular e baixa

profundidade técnica com os trabalhos de pesquisadores de maior lastro e cita dentre os primeiros, Drucker,

Handy, Peters, Hammer.
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Para cada um desses domínios foi desenvolvida uma Taxionomia, ou seja, uma

classificação das fases da aprendizagem humana que hierarquiza comportamentos

educacionais, cuja abordagem torna-se necessária no contexto deste capítulo uma vez que

traz à luz a complexidade do processo de aprendizagem do indivíduo e, por analogia, da

organização.

A Taxionomia estabelece a seqüência, o fluxo dos processos de aprendizagem e no

Domínio Cognitivo, a sua aplicação de forma isolada, representa uma forte conotação

instrumental e racional, bem característica do modelo cartesiano. (Ver Anexo I)

O estabelecimento de esquemas de classificação não deixa de ter um caráter arbitrário

e a busca do continuam, na definição da estrutura dos objetivos do domínio afetivo, ( Ver

Anexo II) foi um grande desafio segundo os autores, que não há uma correspondência direta

entre a acumulação de objetivos cognitivos e o desenvolvimento correspondente de

comportamentos típicos dos objetivos afetivos, mas o inverso pode ser verdadeiro.

" (...) sob algumas condições, o desenvolvimento de comportamentos cognitivos

pode, verdadeiramente, destruir certos comportamentos afetivos desejados e que, em

vez de uma relação positiva, entre o crescimento em comportamento cognitivo e

afetivo, é concebível que possa haver uma relação inversa entre crescimento nos dois

domínios." (1977, p. 18)

Tais condições implicam em reconhecer, que o fato de acumular conhecimentos

apenas de raiz cognitiva e racional, não garantem a criação de valor conforme exige o modelo

orgânico da sociedade do conhecimento.

No âmbito do domínio afetivo, a aprendizagem é um processo por meio do qual um

fenômeno passa de um simples nível de percepção até uma posição de destaque, no universo
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íntimo da pessoa e age como guia, determinando seus comportamentos. Isso pode ser

entendido como "internalização", que de acordo com English e English (1958), trata-se da

" (...) incorporação de alguma coisa na mente ou no corpo; adoção como

sua de idéias, práticas, padrões ou valores de outra pessoa ou sociedade"

(apud BLOOM, 1977, p.28).

A priori, internalização aparenta ser sinônimo de socialização, o que, de acordo com

os autores não é verdade, pois para eles socialização é:

" (...) um processo pelo qual uma pessoa adquire sensibilidade a estímulos

sociais e aprende a conviver e a se comportar de forma semelhante a outros,

em seu grupo ou cultura." (op.,cit, p.28 ).

A socialização, nessa visão, não implica em aceitação de valores.

A diferenciação entre internalização e socialização é muito importante, diria

fundamental para articular nosso trabalho, porque é a partir dessa perspectiva que o operário

adota ou não como seus, os valores da organização ou apenas aprende a conviver com eles27,

sem aceitá-los, ficando ao nível do formalismo. Decorre daí, a importância do estudo da

influência da cultura, porque a gênese cultural do brasileiro é a de evitar o conflito aberto.

Nesse ponto, devemos considerar como premissa que o processo de internalização é

autônomo. Assim como o indivíduo decide por exigência de uma tarefa, de um processo ou

pela busca da melhor solução para um problema, ele também o faz em relação ao que vai

incorporar como valores seus, e isso na Taxionomia, caracteriza autonomia.

A socialização é um processo de interação e troca de experiências que resulta em compartilhamento de

conhecimento tácito e cria modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas, algo como competências

essenciais. A internalização seria a conversão do conhecimento explícito em tácito, ou seja, a incorporação nos

indivíduos, dos modelos mentais e habilidades socializadas e se configura como a fusão dos processos de criação

de conhecimento. Essa concepção de NONAKA e TAKEUCHI dá sentido a nossa abordagem de cognitivo e

afetivo. Analogamente, cognitivo seria o conhecimento explícito, extremamente importante, mas limitado, se

aplicado isoladamente. Afetivo, seria o conhecimento tácito, aquele que envolve um sistema de valores.
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(...) a internalização é encarada como um processo através do qual

primeiro existe uma adoção incompleta e tentativa de apenas manifestações

abertas do comportamento desejado e, mais tarde, uma adoção completa,

(ibid, p.28).

Evidentemente, que no mundo real há todo o aparato técnico, político, social e cultural

representado por paradigmas de base colonizante, dos quais derivam tecnologias ou modelos

de gestão, que atuam como forças exógenas em torno da pessoa e isso, repercute seriamente

na decisão individual, que em última instância possui uma autonomia interna.
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4. CAPÍTULO 3: AS INFLUÊNCIAS DA CULTURA :

4.1. Cultura como variável de controle organizacional:

A explicação mais difundida, sobre a influência da cultura no âmbito da

administração, remonta ao início da década de 80, quando, em função do sucesso econômico

japonês, os americanos dedicaram-se a encontrar respostas para esse extraordinário

desempenho e invariavelmente, tais respostas ressaltavam a importância da cultura

organizacional ou nacional para o sucesso da empresa.

Desses estudos derivaram duas concepções diferentes e que hoje são clássicas28: uma,

foi o livro Organizational culture and leadership, de Edgar Schein, em 1985. A outra, no

mesmo ano, foi o livro Cultures Consequence, de Hofstede. A primeira, estabelece a

importância da cultura organizacional e da diferenciação entre elas e o papel do fundador na

criação dessa cultura . A segunda, atribui menor importância às culturas organizacionais

particulares, porque estas seriam sub-culturas de uma cultura nacional, esta sim, influente na

forma de administrar.

A prevalência e o conceito que tem sido mais difundido é o de Schein ( vide

notas 20 e 21 ), e é usado para sustentar ou prover arcabouço teórico à culturalização da

realidade dentro das organizações, atuar como um instrumento de controle e " como uma

tecnologia gerencial de intervenção na realidade."29

Se essa é uma visão pragmática da definição de cultura, MIGUELES (2000, p.2 ), a

partir de Geertz, propõe uma definição mais próxima da antropologia, segundo a qual,

^BARBOSA, 1999, p. 132
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" (...) uma cultura é fundamentalmente, uma hierarquia estratificada de

estruturas significantes em termos das quais a ação humana é produzida,

percebida e interpretada - ou seja - o estudo da cultura é uma busca por

estruturas de significação, determinando, ao mesmo tempo, sua base social e

sua importância (...) cultura não são sentimentos, valores ou crenças

partilhados, mas antes formas compartilhadas de perceber a realidade em

termos das quais esses valores e crenças individuais podem ser

compreendidos" (ibid, p.2)

O dado importante é que por meio da sua conceituação, a cultura,

" (...) abre caminho para uma discussão mais profunda sobre o peso da

dimensão simbólica nas organizações e nas diferentes formas e teorias de

gestão. Mais ainda, ajuda a desmistificar, para o público leigo, a idéia

prevalecente de que o mundo dos negócios e da administração é movido

exclusivamente por uma lógica objetiva e pragmática. "

(BARBOSA, 1999, p. 133).

Ao mesmo tempo em que percebemos a importância do estudo dos significados e da

desmistificação das teias, dentro do universo simbólico de uma sociedade, grupo ou

organização, ou seja, o pressuposto antropológico do estudo da cultura; reconhecemos quão é

difícil entender essa questão, no âmbito das organizações, e daí a necessidade de deixarmos

claro, que são duas ações em torno dos mesmos fundamentos: Uma se caracteriza pelo lado

antropológico, que busca o entendimento dos mecanismos simbólicos que organizam a

realidade, elaborando um estudo semiótico dessas estruturas. O outro, de caráter oportunista,

usa os conceitos com fins apenas utilitaristas30, estabelece cortes epistemológicos e opera

29 BARBOSA, 1999, p.135.
O Utilitarismo Ético sustenta que as ações são certas ou erradas em função das circunstâncias e as normas são

então, provisórias. A idéia fundamental é a busca da felicidade e que todos têm direito a ela e que o moralmente

correto é proporcionar o maior bem ao maior número possível de pessoas. O que parece ser altruísta, parte, no

entanto, da premissa do egoísmo porque as pessoas só procurarão a felicidade da maioria ou do próximo, se ele

próprio, em primeira instância, estiver feliz. Se uma ação gera mais bem do que mal, ela seria eticamente correta.

O reflexo disso no âmbito das organizações, segundo THERY-CHERQUES, p.8, é que a ordem social é mantida

porque tenho interesse em obedecer as regras para obter as vantagens dessa cooperação e as organizações

também agem da mesma forma e assim, ela não faz o bem, mas apenas atende seus próprios interesses.



43

parcialmente com os conceitos. A aplicação restrita é voltada exclusivamente para uma

dimensão da gestão da cultura como vantagem competitiva.

O uso restrito tem relação com a cultura nacional e a condição sócio-econômica

brasileira.

4.2. A permeabilidade cultural nas sociedades em desenvolvimento e a importação de

modelos de gestão

O estudo das variações culturais e dos hábitos, atitudes e comportamento de grupos

ou sociedades é recente no mundo do trabalho e segundo MOTTA ( 1997), até pouco tempo

atrás, todos acreditavam que independentemente dos contextos nas quais estivessem

inseridas, as regras gerais se aplicariam a todas situações da administração, do trabalho e da

organização.

A evolução do estudo da antropologia contemporânea passa pelo entendimento de que

nós vivemos em um ambiente de códigos e significados. A linguagem, por exemplo, é um

código, mas não o único. As formas de agir, as posturas frente a situações, as expressões e os

sentidos, assumem significados diferentes conforme o grupo, razão pela qual a sua é que dá

sentido à vida.

" Antes de mais nada, cultura é linguagem, é código. Ela fornece um

referencial que permite aos atores dar um sentido ao mundo que vivem e a

suas próprias ações. Ela designa, classifica, liga, coloca em ordem."

( MOTTA, 1997,p.27)
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As organizações não são isoladas, elas interagem e são parte de uma sociedade e

portanto, parte de sua cultura e nesse sentido as culturas das organizações são uma sub-cultura

da sociedade maior na qual se inserem (FREITAS, 1997).

Não há como estudar a cultura das empresas que operam em uma

sociedade, sem estudar a cultura - ou as culturas - dessa sociedade."

MOTTA&CALDAS (1997, p. 19)

Essa é a importância que o estudo assume. O entendimento das raízes culturais da

sociedade, no caso a brasileira, nos trará pistas de como se dão as relações (decodificações)

dela e do mundo do trabalho porque elas não são dissociadas, como o querem as teorias que

tratam dos fenômenos na globalização como inexoráveis . Assim, a interação entre cultura e

sub-culturas é fundamental para se criar um eixo de sustentação e equilíbrio e essa

condicionante não é observada na implantação de modelos de gestão importados.

Tal fato é um aspecto fustigante, abordado por CALDAS (1997) quando questiona

sobre a validade dessa importação:

" Até que ponto de fato utilizamos o que importamos, além da típica retórica

organizacional de modernidade ?

Realmente a investigação mais atenta do mito do milagreiro que vem de

fora mostra que essa referência não poderia ser exclusivamente

organizacional; nossa realidade social, cultural e econômica ( que também

abrange a realidade organizacional) é analogamente repleta de importações."

(op.,cit, p.74)

Na verdade, a importação não decorre apenas da necessidade de se obter ganhos de

produtividade nas organizações. Ela está diretamente relacionada a nossa matriz cultural, que

não obstante a contribuição negra e indígena, é a matriz do colonizador português.
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Segundo FREITAS (1997), os portugueses impuseram aqui suas estruturas sociais, seu

modo de produção e seu sistema de valores e, não construíram em sua terra natal, nenhum

predomínio de raça ou etnia, porque sua proximidade com a península ibérica permitia um

trânsito intenso de diferentes povos e culturas sendo a sociedade construída sem a formação

de uma raça puramente portuguesa, o que explica, por herança, nossa permeabilidade

cultural, nossa receptividade ao estrangeiro e nosso fascínio pelo que vem de fora.

Na verdade, a adoção de modelos de gestão mais recente é o da década de 8031,

simultaneamente ao movimento da abertura política, que tomam impulso com a inserção do

país no mundo globalizado após a abertura da economia no Governo Collor, o que exigiu

maiores níveis de competitividade da indústria nacional. Com isso, muda-se o paradigma

organizacional e produtivo. A saída encontrada foi a importação de modelos de gestão.

Nesta ocasião, os modelos japoneses eram considerados de vanguarda, face a

excelência dos seus produtos e a conquista de parte significativa do mercado mundial. Afinal,

eles capitaneavam o elemento complicador da nova globalização, que era a questão cultural

oriente X ocidente.

Dessa maneira, surgem no Brasil os programas de qualidade total, que foram muito

difundidos e contribuíram de modo importante para o aumento da produtividade industrial .

De modo geral, nós, ao contrário do Japão, não soubemos adequá-los ao nosso modo de vida.

Lá, eles souberam adaptar os ensinamentos de Deming e, por meio dessa base,

desenvolveram um sistema integrado de gestão, o TQC- Total Quality Control, modelo que

preconiza sinergia e se caracteriza como pós-fordista, porque impõe uma nova concepção de

organização do trabalho, exige níveis ampliados de qualificação, autonomia e participação dos

COUTINHO & FERRAZ, (p.69), sustentam que nos anos 80 o Brasil perdeu posições no comércio

internacional porque a falta de investimentos associada à dificuldade de acesso das exportações nos mercados

ricos, defasou-nos tecnológica e organizacionalmente.
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trabalhadores também denominados "chão-de-fábrica" e confere status a esse "saber

operário"

Há estudos que comprovam ser essa, uma das principais causas do sucesso japonês32.

Nas sociedades em desenvolvimento como a nossa, brasileira, as tecnologias de gestão, de

uma forma geral, são implantadas muito mais por modismos do que pela visão de

perenização dos negócios, e tudo decorre, conforme dissemos, de nossa permeabilidade

cultural, embora não exclusivamente disso.

Uma das maiores causas do sucesso japonês é a tradição intelectual do povo, porque têm tendência em

permanecer em um mundo próprio, livre das influências das abstrações teóricas ou metafísicas que determinam a

relação entre o pensamento humano e a natureza, entre o corpo e a mente e a unidade do "eu" com o "outro".
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5. CAPÍTULO 4: OS PARADIGMAS DA MODERNIDADE TAMBÉM

IMPORTAM?

A recorrência às concepções de modernidade e pós-modernidade não poderiam ficar

de fora desse trabalho porque são tais paradigmas - no seio das organizações funcionam mais

como ideologias - que acabam por justificar as ações empreendidas no mundo empresarial e

organizacional, e que influenciam a vida das pessoas e produzem cultura nesse país.

Segundo MOTTA, (1999) há três perspectivas que visam a entender a história das

mudanças. A primeira, seria a perspectiva Evolutiva , segundo a qual o passado, o presente e

o futuro se interligam em um movimento progressivo e, embora cada etapa da história seja

única, admite-se um progresso constante da sociedade. A segunda, seria a da Ruptura ,

segundo a qual há um mundo totalmente novo, que não pode ser explicado apenas por

critérios evolutivos e que, o passado não explicaria o futuro e vice-versa. A terceira, seria a

Reconstrução , na qual a questão da evolução ou da ruptura assume menos importância que o

projeto humano da reconstrução dos valores, em busca de uma sociedade mais justa e do

reencontro do ser humano com os valores universais.

5.1. A perspectiva evolutiva:

A modernidade ou a perspectiva Evolutiva é associada ao Huminismo ( Século XVIII)

com a Renascença, com as descobertas do Novo Mundo, com a Reforma Protestante e

principalmente, com a Revolução Industrial. Esses movimentos alteraram profundamente a

vida das pessoas e romperam com o mítico, inaugurando o " primado da ciência".

Essa cultura "forte" produz forças internas capazes de rejeitar, impelir e com isso, minorar, os efeitos do que
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O modernismo significou o rompimento com tradições milenares,

instituindo uma ordem social mais dinâmica, direcionada pelo avanço

tecnológico e pelo poder da razão humana; substitui dogmas, pensamento

mítico e visão de mundo centrada na divindade, inaugurando o primado da

ciência, do progresso econômico e da razão."

(MOTTA, 1999, p.4)

A conseqüência maior na vida das pessoas foi a Revolução Industrial, porque alterou

profundamente as relações de trabalho e as formas de sobrevivência, levando a reboque

alterações nas práticas sociais. O avanço tecnológico, representando pela invenção das

máquinas, a descoberta de novas formas de energia, os instrumentos mecânicos; tudo isso

gerou uma demanda por serviços e produtos antes não experimentada. O processo anterior

era baseado no controle das demandas e na ineficiência como postura, para evitar o uso de

tecnologia e preservar os empregos.

Criou-se uma lógica diferente e um outro ritmo no mundo do trabalho e na vida social,

que também trouxe consigo uma série de condicionantes e complexidades que antes não

existiam: supervisão, gerência, hierarquias, trabalho especializado, planejamento,

organização, controle e novos padrões de relações de trabalho.

Daqueles tempos até agora, constata-se que houve uma excepcional melhoria nas

condições e na qualidade de vida, nos padrões de consumo, e a tecnologia se desenvolveu,

assim como os níveis de acesso ao conhecimento, dentre várias outras conquistas. Entretanto,

como dizem os seus críticos, o "projeto do iluminismo" também se demonstrou injusto,

incompatível com os valores mais universais humanos porque não estabeleceu limites e

produziu imensas desigualdades, destruiu irreversivelmente o meio-ambiente e as fontes de

recursos naturais, comprometendo o futuro das novas gerações, na suposição de que a ciência

vem de fora. NONAKA e TAKEUCHI( 1997, p.33). Ver também , capítulo 5.



49

seria capaz de resolver todos os problemas e repor os recursos. Dessa forma, convive-se ainda

hoje, com as conseqüências da Revolução Industrial, que são várias:

a) A "centralidade do trabalho", divisão entre o trabalho, o lazer e a família.

A vida do trabalho é especializada e assume um papel social com dinâmica

própria, passando a ser o centro da vida.

b) A racionalidade formal e a organização burocrática trouxeram rigidez e

desencanto com o espírito humano e suas diferenças, porque a

modernidade não previu a influência da cultura, da tradição,da vontade das

pessoas e dos valores espirituais na determinação do futuro e das condições

sociais.

c) A massificação não trouxe os benefícios esperados porque, face as

desigualdades sociais produzidas, não conseguiu propiciar acesso aos bens

de consumo e criou um enorme controle sobre o sistema produtivo e sobre

as pessoas. O Taylorismo e o Fordismo foram as suas expressões máximas.

d) Impessoalidade nas relações de trabalho e nas relações sociais.

Credita-se à modernidade, toda a sorte de culpas por ter se preocupado

excessivamente com as necessidades materiais e com a crença do progresso ilimitado, em

detrimento de uma maior solidariedade e atendimento as necessidades não materiais dos seres

humanos.

5.2. A Ruptura:

Ao contrário da perspectiva da modernidade, a pós-modernidade - a Ruptura - atribui

ruptura entre passado, presente e futuro, ou seja; um não explica e nem serve de referência
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para o outro. É o fim da história e o surgimento de uma Sociedade, pós-capitalista, pós-

industrial ou pós-moderna, totalmente nova, ou seja, a Sociedade do Conhecimento a qual

estamos nos referindo.

E o princípio do desconstrucionismo, pois a " colagem/montagem (é) a modalidade

primária do discurso pós-moderno." (HARVEY,1999, p.55). Isso significa que as grandes

explicações - meta narrativas - não têm sentido algum, já que o mundo é constituído de

fragmentos desconectados um do outro. Assim, dialética, materialismo histórico, que

presumem continuidade33, não têm nenhuma importância.

Há, no pós-modernismo, pouco esforço aberto para sustentar a

continuidade de valores, de crenças ou mesmo de descrenças."

(HARVEY, 1999, p.58).

Para alguns, significa o vale-tudo. Apesar de reconhecer a necessidade de valores

comuns e com isso evitar as arbitrariedades, os pós-modernistas não acreditam que isso seja

possível e assim, as grandes teorias sociais globais, valores universais e discursos ideológicos

estão encerrados, porque a vida social é contingencial, e a história é conjuntural.34

A questão é que a tecnologia acelerou demais o ritmo da vida, gerando mudanças

constantes, estabelecendo a sua permanência e desse modo, uma nova concepção de

organização do trabalho e da ordem social deveria ter se apresentado e assim surgido novas

formas de produção e de negócios evoluindo para a prestação de serviços e informação

(conhecimento), fragmentação, descentralização, flexibilidade e ausência de valores mais

universais para fundamentar as relações de trabalho e os sistemas de produção.

" Para Marx, um evolucionista nada linear, o progresso se alcança através de uma sucessão de conflitos de

natureza dialética.Enfatiza estágios históricos do desenvolvimento sobretudo nos trabalhos com Engels "
(MOTTA, 1999, p.32)
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As influências do pós-modernismo em nossa vida cotidiana, principalmente nas

sociedades periféricas, são muito significativas e servem de base para justificar ações,

também fragmentadas no âmbito das organizações:

a) Não há uma concepção de valores universais e nem evolução histórica. Em

função disso as organizações introjetam seus próprios valores e crenças,

sem uma conexão com a universalidade, gerando o "vale tudo".

b) A legitimidade está nas sub-culturas e cada cultura é única dentro do seu

ambiente. Dessa maneira, as normas são heterogêneas, porque a

homogeneidade desrespeita as diferenças, as minorias e gera totalitarismo.

c) Como as coisas estão sempre por serem acabadas " a mudança é uma

reinvenção de cada um, em seu contexto particular, de acordo com suas

crenças e circunstâncias..." ( MOTTA, 1999, p.13 ), o pós-modernismo

deixa o futuro ao sabor do cotidiano. A interferência no futuro é decorrência

da interferência e mudanças nos atos do presente.

d) Na gestão empresarial é o início das mudanças radicais, da desmobilização,

da descentralização, da ambigüidade e da customização, que é a antítese da

massificação. É a busca da produção da variedade com eficiência. O fator

indutor foi a crise do petróleo nos anos 70. ( Ver nota 4 )

e) Perda da identidade, pois se não há valores universais e a vida se perpetua

no cotidiano e nas suas contingências, as pessoas tornam-se consumistas

imediatistas. A sociedade se orienta para o consumo o que limita a liberdade

humana e sem crítica. É o triunfo do indivíduo.

34
Tanto para MOTTA(1999), quanto para HARVEY (1999), o primeiro a usar essa idéia ou o termo pós-
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5.3. A Reconstrução:

Podemos dizer que a reconstrução, a terceira perspectiva, é a arte de conviver com os

paradoxos porque ao mesmo tempo em que se vislumbra altos índices de produtividade,

assiste-se à extinção dos postos de trabalho; ao mesmo tempo em que se descobre vacinas, se

evolui no tratamento de doenças graves e se obtém curas inimagináveis em passado recente,

convive-se com o retorno de doenças já erradicadas; adquire-se mais conhecimento e

tecnologia, e ao mesmo tempo, não somos capazes de descobrir e sintonizar num eixo

comum, e fórmulas simplistas dispensam qualquer tentativa de mudar a realidade. Isso não

acontece por acaso, como veremos adiante ao abordarmos a questão das estruturas nas

sociedades em transição.

A reconstrução, ou seja, a superação do individualismo e do imediatismo,

característico da Sociedade do Conhecimento será viável à medida da busca e da definição

dos valores universais.

O importante é que parece existir uma reação ao paradigma do vale-tudo. Se no

passado, na Revolução Industrial, a idéia do progresso esteve ligada ao desenvolvimento

tecnológico; se na Pós-Modernidade o progresso esteve ligado à informação, nosso futuro

talvez esteja ligado à criação de novos valores sociais. Essa seria o que alguns denominam de

3a Via, ou seja, a busca de uma solução humana e ética, com padrões materiais e espirituais

regendo a vida, a partir de uma ação independente do Estado e das empresas.

Nessa perspectiva, o trabalho, as organizações e a gestão tomam um sentido

completamente diferente do que aqueles característicos da modernidade e da pós-

modernidade. O trabalho, por exemplo, deixa de ser um condição social central porque não

moderno foi I. Hassan, 1975, in Paracriticisms: seven especulations of the times.
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há mais necessidade de grande concentração de pessoas, pois os postos de trabalho se

exauriram e a economia deixou de ser industrial. O eixo deixa de ser o emprego como o foi na

Revolução Industrial, e em função da informação e do conhecimento, o trabalho será

centrado no indivíduo e a construção de sua carreira fundamental fora do nível de

responsabilidade da organização. É a ampliação da importância do uso do conhecimento útil.

Entretanto, as oportunidades não serão para todos e o custo dos excluídos deverá ser assumido

pelo conjunto da sociedade.

O tempo livre será outra característica. Se na modernidade, o lazer não fazia parte do

contexto social e do trabalho, ele agora assume prioridade porque o indivíduo ao assumir seu

ócio, por falta de emprego e o empregado assumir os seus custos, aquele que detém o tempo

deverá aproveitá-lo de forma mais responsável, o que explica de certa forma a tendência ao

voluntariado.

A consciência ecológica, que já é uma realidade, quebrará fronteiras e terá amplitude

mundial, assim como os valores espirituais deverão reger condutas, pois em contraposição ao

materialismo desenfreado, surgirão ações buscando redirecionar a sociedade para novos

mecanismos de explicação da vida e de solidariedade. Segundo MOTTA (1999),

" No trânsito para o futuro, o maior desafio estará na consciência da

tecnologia como insuficiente ao êxito; robotizar, automatizar ou

informatizar serão passos importantes, mas o sucesso dependerá de

novos modelos organizacionais e da satisfação integral das pessoas. As

dimensões humanas e sociais serão valorizadas a um nível antes

desconhecido." (p.31)

A análise dessas três perspectivas confirmam os efeitos danosos da predominância

dos conceitos pós-modernistas aplicados na sociedade e nas organizações brasileiras, pois

nossa permeabilidade cultural e nosso fascínio pelo que vem de fora permitem a adoção não
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crítica dos modelos assim ocorrendo uma adesão às cegas ao jogo do vale-tudo. Como não

foi criticado, eles são aparentemente aceitos e nossa matriz cultural nos predispõe a isso. Na

verdade são as influências do capitalismo tardio que se agravam em sociedades elitistas como

a nossa.

Nesse cenário, a proposta de solução que se destaca, são aquelas baseadas nos

pressupostos da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas35, não por sua praticidade, mas

pela sua defesa da ética social e da sua influência em outras teorias fenomenologistas.

" No começo deste século, quando os sistemas industriais estavam centrados

em estratégias normativizadas, o absolutismo ético tinha alguma

prevalência. À medida em que avançavam a industrialização e o comércio
internacional, o militarismo ganhou ênfase, de início provavelmente devido

ao poderio econômico da Inglaterra e, certamente, depois devido ao

pragmatismo norte-americano. A multinacionalização trouxe à baila, não

sem uma dose de cinismo, o relativismo ético. A situação atual, que se

convencionou denominar de globalização, que talvez seja uma pseudo

globalização mas que certamente é pseudo atual, tem requerido e

proporcionado uma discussão mais aprofundada das questões éticas. De

forma que a distância que tradicionalmente separava o processo de reflexão

sobre o mundo e a sociedade e sobre a situação econômica, parece estar

diminuindo. Nesse contexto, ganha relevo no cenário empresarial, o

pensamento ético contemporâneo, tanto o referido à fundamentação moral

lastreada na lógica e na linguagem, como, principalmente, a relacionada à

ação, como é o caso da ética do agir comunicativo elaborada por Jurgen

Habermas."

(CHERQUES-THIRY, s/data, p. 16-17)

É impossível não aludir Habermas no escopo desse trabalho porque as Teorias de Ação Social, das quais é um
dos grandes mentores ou continuadores, influenciou muitos pensadores, contribuindo significativamente para

que fosse estabelecida uma nova ordem crítica no campo da transformação social, porque partem do princípio

que a evolução social se dá à medida das suas interações e que o ser humano é ativo nesse processo e não basta

apenas interpretar subjetivamente a realidade objetiva, mas também compreendê-la por meio de um movimento

dialético, que pressuponha a contraposição e o compartilhamento das idéias e é com base nisso que são

construídos os valores sociais. O postulado principal é a intencionalidade, ou seja , a atitude mental positiva dos

indivíduos, que uma vez sendo ética, permite que haja comunicação e interação substantiva. No âmbito das

organizações essa idéia presume que contingencialmente, as estruturas mudam a partir do compartilhamento e

da dinâmica das suas interações, o que resultaria no estabelecimento de um diálogo mais próximo da verdade

intencional, isento portanto, de manipulação pela estrutura de poder. A perspectiva é conceitualmente muito

atrativa, mas seus críticos não perdoam a sua inaplicabilidade na prática.
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6. CAPÍTULO 5: APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE

GESTÃO EM SOCD2DADES PERIFÉRICAS:

6.1. As condições antecedentes (aplicação):

É evidente que esse trabalho não pretende e nem tem a finalidade de encontrar a

solução para esse dilema, que na verdade é ético, mas o entendimento do impacto da nossa

cultura, na implantação de modelos de gestão importados e na aceitação com a adoção de

valores e princípios morais, métodos e modismos sem o mínimo preconceito, é que

construíram uma sociedade e por conseqüência, organizações descompromissadas com a

ética no trato das questões humanas, a não ser, como disse MIGUELES, (2000), " ainda de

forma tímida, em empresas que adotaram modelos de gestão não fordistas".

Isso é importante porque traz à luz as condições e o cenário que nos levaram a esse

desdobramento.

São pelo menos três vetores atuando simultaneamente:

1) O primeiro, é o paradigma pós-modernista colocando a inexorabilidade da

globalização, da sociedade do conhecimento e impondo como um rolo

compressor o seu aparato metodológico, com sérios reflexos na sociedade

face as implicações nos níveis de emprego, remuneração, aplicação e

obtenção do conhecimento, como demonstramos no Capítulo 1.

2) O segundo, é a predisposição do nosso genoma cultural em aceitar todo

esse movimento aliado ao interesse das pessoas e das organizações em

aprender e a forte influência do conhecimento útil, conforme procuramos

discutir nos Capítulos 2 e 3.
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3) O terceiro é o nosso capitalismo tardio, típico das sociedades em

transição, cuja característica principal é a mistura de práticas antigas e

novas, de idéias modernas superpostas a idéias antigas, conforme abordado

no Capítulo 4.

Figura 1: Fatores que facilitam a importação de tecnologias de gestão no Brasil

1. Paradigma Pós-

Moderno

2. Predisposição Cultural

3. Capitalismo Tardio

(Sociedades em Transição)

Aplicação de Tecnologias de Gestão

A conjunção desses elementos é que estabelece condições ideais e caracteriza o

Brasil como palco das experimentações das tecnologias de gestão.

Uma vez exploradas as questões da Predisposição Cultural e dos Paradigmas da

Modernidade, podemos agora complementar o terceiro vetor, que é o capitalismo tardio nas

sociedades em transição o que favorece a profusão de modelos gerenciais em busca de

geração de maior riqueza.
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Não colocaremos em discussão nesse capítulo, as implicações econômicas e as

necessidades industriais na importação de tecnologias, porque foram expostas no Capítulo 2.

E também, esclarecemos que, o termo capitalismo tardio apenas generaliza sociedades

classificadas como "em desenvolvimento", o que não significa pressupor que o capitalismo

deva ser o sistema sócio-econômico prevalecente.

Independente das diferenças culturais parece haver algo de comum nas sociedades em

transição, o que explica a fragilidade de seus mecanismos de defesa frente as forças

externas.

Na introdução a essa teoria, RIGGS (1968) define modelos como estruturas de

símbolos e normas operacionais que tenham contrapartida na vida real, ou seja, é a

capacidade de dar forma inteligível, criar ou reformular uma imagem, um pensamento. É a

mágica da transformação do virtual em real, o que ocorre todas as vezes em que tentamos

raciocinar sistematicamente (a isso, SENGE, 1999, chama de Modelos Mentais).

O grande problema é que na escolha de modelos que a sociedade está fadada a fazer,

acontecem enganos, equívocos, não só pela propriedade do erro , mas também pelos

paradigmas impostos.

Isso é exemplificado pelo autor ao citar uma situação na índia, na qual os ingleses

queriam impor um sistema de taxação de impostos numa comunidade rural, que estabelecia

vínculos comerciais por meio de troca, e se tornou um sistema extremamente complexo de

assistência mútua naquela comunidade, que independia de dinheiro e de mercados fixadores

de preços. No pensamento arraigado, no modelo mental ou no paradigma do inglês, toda a

produção rural deveria ser taxada, o que os impedia de compreender as peculiaridades daquela

comunidade, cuja forma de trocas garantia há séculos, a sua sobrevivência. A taxação poderia
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colocar em risco toda aquela dinâmica social e por certo não traria resultados práticos, como

efetivamente ocorreu.

O autor define que nessa situação, a posição do inglês é formal e a da comunidade é

substantiva, pois a última,

" (...) trata dos diferentes modos de interação dos seres humanos com seu

ambiente natural e social para satisfação de suas necessidades materiais."

(RIGGS, 1968, p.10)

Tal fato não significa que os ingleses também não convivam com algum tipo de

economia substantiva, mas o que está colocado é o modelo mental, a lógica do colonizador

que a quer impor e efetivamente impõe, sem dar chance a modelos alternativos, que até

poderiam trazer melhores resultados. A crença arraigada é impor o modelo pré-concebido.

" (...) as mesmas receitas que aprovam nos países desenvolvidos devem

produzir resultados igualmente favoráveis nos países menos desenvolvidos."

(op.,cit, p.14)

Nas sociedades subdesenvolvidas, essa lógica é imposta por meio de uma flagrante

violentação da cultura e aceitação da elite mandante, criando um surrealismo ainda mais

grave, mas nas sociedades em transição, o processo é mais complexo porque as próprias

forças sociais criam mecanismos de defesa tão sofisticados quanto suas estruturas, de forma
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a manter o seu DNA e, para mantê-lo, lançam mão do formalismo que é a diferença entre a

prescrição e o fato real.36

" Quanto mais formalística for uma situação administrativa, menor será o efeito

que a alteração das normas prescritas terá sobre o comportamento dos

indivíduos. Em contraposição, se o sistema for altamente realístico ... as

pessoas se acostumam a seguir as regras prescritas e os que traçam a política

aprendem a não criar leis e regulamentos impraticáveis."

(ibid,p.l9)

Com efeito, nas sociedades desenvolvidas o formal é muito mais próximo da

realidade, e o estudo e a observação dos modelos trazem boas possibilidades de entender a

prática vigente. Assim, as alterações eventualmente introduzidas terão, com margem alta de

certeza , correspondência no cotidiano. Transpor essa lógica para as sociedades superpostas

e em transição, piora ainda mais a situação formalística quando a tendência é que a

prescrição aumente, ou seja, há uma produção cada vez maior de leis, regulamentos e normas

que jamais serão cumpridas, pelo menos para o fim que foram objetivadas

" E mais fácil fazer uma prova de conhecimentos sobre o que está formalmente

prescrito do que um exame da compreensão da realidade existencial, muito

mais complexa." (op.,cit, p.21)

6.2. Os fundamentos teóricos (desenvolvimento dos modelos):

Essas concepções tomam como base a diferenciação da sociedade em três categorias:

as concentradas, que seriam as mais tradicionais, com estruturas difusas e relativa a uma

De uma forma mais simples, WOOD JR,(1999), esclarece que formalismo é a diferença entre a conduta
concreta e o que a norma estabelece como essa conduta deveria ser, sem que tal diferença implique em punição

para o infrator. E, já que estamos falando de ingleses, o formalismo é bem representado aqui no Brasil, pela

expressão popular "para inglês ver", cuja tradução seria o cumprimento de uma formalidade, de um regulamento,
sem nenhuma repercussão substancial na vida social.
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imagem de sociedade agrária; as difratadas37, cujas estruturas são específicas e associadas à

imagem de uma sociedade industrializada. Estas duas representam os dois extremos.

Em uma sociedade concentrada, as estruturas38 são menores e abrangem várias

funções , o que cria dificuldade no entendimento das suas especificidades. Nas difratadas, ao

contrário, as estruturas são maiores, mais específicas e contemplam cada uma as suas funções

de forma mais inteligível.

As estruturas variam de acordo com o número de funções que executam. Assim,

quando uma estrutura desempenha um grande número de funções, ela é considerada,

"funcionalmente difusa" e quando executa um número restrito é considerada " funcionalmente

específica" . Tudo isso explica os níveis de difração nas sociedades desenvolvidas, que são

funcionalmente específicas. Se pegarmos a imagem de um organograma, imaginarmos que

cada órgão seja uma estrutura, cada estrutura seja constituída de funções e transpusermos

essa imagem para uma sociedade concentrada, observaremos que as estruturas e os recursos

são limitados e as funções, ou não estarão claras, ou não serão executadas e isso, representa

um ambiente difuso. Nas sociedades difratadas, o organograma, contrariamente, será mais

integrado, com estruturas e respectivas sub-estruturas bem definidas , cada qual com suas

funções específicas. Há um desdobramento maior, cada uma delas cumpre a sua parte e há

uma maior proximidade com o real.

O exemplo da figura 2, tomando como base um exemplo do próprio autor, demonstra

que a Antropologia, tomada como tal, é uma estrutura, cuja necessidade de estudo se difrata

O conceito de difratado é originário da física e é usado na análise dos movimentos da luz concentrada (branca)

que é decomposta em diversas cores ao atravessar substâncias como o ar e a água, gerando o arco-íris, que na

verdade é uma difração.

Entende-se por estrutura os padrões de comportamento institucionalizados. Assim, o conjunto de atos

praticados pelas pessoas que compõem um órgão ou uma repartição constitui uma estrutura ou um conjunto de

estruturas, à medida em que esses atos correspondam aos objetivos e às atribuições desse órgão .

Entende-se por Junções o padrão de interdependência entre ou inter-estruturas. Isso significa que as funções

exercidas em uma determinada estrutura poderão afetar outras estruturas, extrapolando o seu universo. Por
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em sub-estruturas (disciplinas) e assim sucessivamente, cada qual com suas funções, de forma

que a especificidade, a partir da difração, se torna cada vez maior.

As estruturas nas sociedades desenvolvidas (industrializadas) são específicas e

relativamente autônomas o que torna possível o aparecimento de disciplinas independentes. O

processo de difração permite, então, que cada disciplina se divida em sub-estruturas.

Figura 2 - Exemplo de relações e desdobramentos das estruturas nos modelos de

Sociedades Concentradas e Difratadas, segundo RIGGS, 1968, p.29
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exemplo, os resultados das atividades de uma agência reguladora do governo pode afetar profundamente as

atividades correlatas na sociedade maior.
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Uma terceira categoria, denominada de sociedades prismáticas, também tem

fundamento na Física, pois se uma luz concentrada passa através de um prisma (vide Figura

3) ela emerge difratada sobre uma tela, como um arco-íris. Entretanto, o processo começa

dentro do prisma, mas não termina ali e por isso, são caracterizadas como intermediárias, em

decorrência do dinamismo no interior deste prisma há muita superposição de estruturas e

funções, denotando heterogeneidade. Dessa forma, modelos desenvolvidos para aplicação em

qualquer um dos extremos ( concentradas ou difratadas) não podem ser aplicados nas

sociedades em transição, porque nestas,

" A família, por exemplo, pode ter uma influência essencial no partido

político, no recrutamento para o serviço público, no comportamento do

mercado, nas seitas religiosas, ao passo que numa sociedade difratada a

influência da família seria secundária, ou mesmo insignificante, tanto

nessas, quanto em outras esferas de atividade. O comportamento econômico

também torna-se incompreensível, numa sociedade prismática, se não se

levar em conta a sua interação com a política e a administração. Práticas de

Agricultura e Medicina associam-se com crenças e rituais sobrenaturais.

Políticas Educacionais entrelaçam-se profundamente com condição social,

política e produtividade. Daí porque um enfoque que tende abranger

isoladamente um desses setores estará fadado ao insucesso "

(RIGGS, 1968, p.31).
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Figura 3 - Modelo Prismático (Intermediário entre os extremos), segundo

RIGGS.

CONCENTRADO

Altamente

Consolidado

PRISMÁTICO
Transitório

DIFRATADO

Altamente

Fragmentado

Isso significa que as estruturas não são autônomas, portanto não são consideradas na

formulação de modelos de gestão porque nas sociedades desenvolvidas não há superposições

e multiplicidade de eventos simultâneos e por isso, a tendência é analisar os extremos. Sendo

assim, toda a dinâmica, que envolve a transição das sociedades em desenvolvimento, fica

fora da concepção do modelo, sendo a elas portanto, inaplicáveis, a não ser, pela lógica da

imposição.

O autor, considerando o espectro geral da análise social, e partindo do pressuposto que

os antropólogos estudaram inicialmente as sociedades primitivas, face a complexidade das

estruturas das sociedades desenvolvidas, e posteriormente tiveram que ampliar esses estudos

para a "grande comunidade" ou seja, para a sociedade urbana, complexa e desenvolvida;
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defende que a análise antropológica é generalizante a partir da análise de sistemas difusos,

característicos de sociedades primitivas ou concentradas e de sistemas específicos, típicos das

sociedades difratadas, quando a recíproca não é verdadeira no que se põe em questão a

realidade nas sociedades intermediárias.

Isso fez com que os cientistas de outras ciências sociais utilizassem os princípios

globalistas dos antropólogos e passassem a procurar nas sociedades prismáticas, estruturas

familiares às sociedades difratadas e como não foram encontradas correspondências na

medida desejada, consideraram as estruturas das sociedades prismáticas atrasadas. Entretanto,

esse atraso toma como referência o paradigma das sociedades avançadas e a análise torna-se

incompleta, ou seja, é a lógica do colonizador atuando e excluindo o modo substantivo das

relações estabelecidas nas sociedades em desenvolvimento.

A antropologia social adota, como ponto de partida, um modelo

relativamente concentrado, enquanto as demais ciências sociais-

Ciência Política, Economia, Sociologia e Administração Pública -

pressupõem um modelo relativamente difratado."

(RIGGS,1968, p.55 )

O que está em discussão nesse trabalho não é a crítica ao método antropológico ou a

inadequação de seu uso, mas sim a relação entre a concepção dos modelos e a sua

transposição para as sociedades em desenvolvimento. A dissociação das forças, que atuam

na sociedade, é impossível, e o insucesso da aplicação de modelos administrativos

importados é fruto tanto da insensibilidade e da falta de criticidade dos mentores, quanto

pelas impropriedades do modelo. É sob essa ótica que devemos entender os mecanismos

que atuam na transformação social seja por evolução, ou por adaptação.
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A transformação social pela evolução se dá por meio da inovação, ou seja, pela

capacidade da sociedade em inventar uma nova estrutura ou padrão de comportamento social

e incorporá-lo à sua prática normal, internalizando-o, ou seja, aceitando os valores, o que é

próprio do domínio afetivo (Anexo II). A partir daí, esse "modelo" poderia ser incorporado e

imitado por uma outra sociedade ou instituição, caracterizando assim a adaptação.

O fundamental nessa orientação é que há uma relação diretamente proporcional entre

o volume de inovações e a difração e, à medida em que essa relação aumenta, mais atuam as

forças endógenas, determinando que a motivação para a transformação vem da própria

sociedade, o que explica inclusive, a baixa incidência do formalismo. Ao contrário, nas

sociedades ou instituições caracterizadas pela adaptação ou imitação, a pseudo-

transformação ocorre pela importação e por forças exógenas, o que explica o alto grau de

prescrição e formalismo.

" Quando as forças endógenas são suficientemente poderosas, a sociedade

reage diante da ameaça transformando (difratando) suas estruturas o

bastante para que possam manter a sua independência política - isto é, para

permitir que a sua própria elite dirija o processo de mudança . Se, porém as

forças endógenas forem fracas, a sociedade fica submetida ao mando de

uma elite estrangeira (colonialismo) que trata de impor ao povo conquistado
alterações estruturais." (ibid, p.46 )

Os países em transição são profundamente influenciados pelo estrangeiro

desenvolvido, porque é muito mais fácil adotar uma estrutura formal de organização do que

institucionalizar ou internalizar o comportamento social, assim prevalecendo a racionalidade,

na qual os domínios dos objetivos cognitivos estão mais adaptados.

Essa situação gera um verdadeiro esquizofrenismo nas sociedades em transição,

porque cria nas pessoas a necessidade de rejeitar o tradicionalismo que lhes é intrínseco, para
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assumir valores das sociedades desenvolvidas, que não são imutáveis, pois os indivíduos

nessas sociedades não se comprometem a fundo com um conjunto específico de valores.

Tal fato não acontece nos extremos porque, nas sociedades concentradas, o nível de

prescrição está ligado aos modos mais tradicionais de ação e não há incoerências entre os

papéis desempenhados por qualquer indivíduo, o que garante a aplicação dos usos e costumes

mais antigos, que são personalistas, mantendo o status-quo. Nas sociedades desenvolvidas,

pela sua difração e multiplicidade de grupos e instituições, há a necessidade de que as pessoas

transitem de um grupo para outro, o que exige empatia e capacidade de adaptação de conduta

aos contextos dos grupos que se modificam continuamente.

6.3. Os reflexos na sociedade brasileira:

O Brasil reúne todas as características de uma sociedade em transição e não é necessária

nenhuma proficiência acadêmica para nos identificarmos nos fundamentos da teoria de

RIGGS, entretanto, a grande relação que ela tem com a vida brasileira, e como conseqüência

no objeto desse trabalho, é que o formalismo, por sua característica de explicar a

inobservância de algumas leis ou normas sociais sem que isso implique em conseqüências,

explica também o "Jeitinho Brasileiro", que segundo WOOD JR (1999), é:

" O genuíno processo brasileiro de uma pessoa atingir objetivos a despeito de

determinações (leis, normas, regras, ordens, etc.) contrárias. É usado para

burlar determinações que, se levadas em conta, inviabilizariam ou tornariam

difícil a ação pretendida pela pessoa que pede o jeito. Assim, ele funciona

como válvula de escape individual diante das imposições e determinações"

(P-9 )
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Este "jeitinho" entretanto, não deve ser considerado como malandragem e nem deve

ter a conotação de um princípio ou de uma ética desonesta, mas antes de tudo, uma

possibilidade real de resolver os problemas de forma igualitária na sociedade uma vez que,

ao "dar um jeitinho", o executor não o faz para auferir vantagens, mas para resolver um

problema individual. Assim,

O jeitinho é uma forma particular (pessoal) de as pessoas resolverem seus

problemas dentro da sociedade brasileira sem a alteração do status -quo , pois,

como cada um resolve seu problema de forma individual por meio dele, não se

questiona e, portanto, não se altera a ordem estabelecida." (ibid. p.10)

Esse modo de viver, que nos é peculiar, não deixa de ser um instrumento de controle

social, porque foi socialmente construído, não foi imposto e é uma instituição cultural, algo

internalizado e estruturado.

Contextualizando, há uma relação muito importante com esse trabalho, porque tal

forma de encarar as situações cotidianas e a convicção de que sempre se vai "dar um jeito"

numa situação de dificuldade, repercute seriamente no trabalho das pessoas , favorecendo,

pelo lado positivo, níveis ampliados ao emprego da criatividade e soluções inusitadas para

os problemas.

Tudo faz parte de nossa gênese cultural e não deixa de contribuir para que a realidade

seja transformada quando se aplica modelos de gestão importados. A meu ver, o jeitinho

brasileiro é uma forma de substantivar a relação social.
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7. O ESTUDO DE CASO:

7.1. Contextualização:

As décadas de 80 e 90 marcaram a entrada do Brasil no circuito globalizado, o que

exigiu das empresas grande capacidade de adaptação e modernização em sua forma de gestão.

Para efeito desse trabalho, nos interessa a importação do TQC- Total Quality Control

ou GQT- Gerenciamento pela Qualidade Total ao Estilo Japonês, cuja nucleadora no país foi a

FCO - Fundação Christiano Ottoni, vinculada à Escola de Engenharia da UFMG-

Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio do MCT - Ministério da Ciência e

Tecnologia e recursos do RHAE - Recursos Humanos para Áreas Estratégicas e por meio de

acordos científicos e tecnológicos com a JUSE -Union of Japanese Scientists and Engineers

(1986), AOTS - Association for Overseas Tecnichal Scholarship (1986) e JODC- Japan

Overseas Development Corporation ( 1992).

Esse projeto tem uma característica importante no que se refere ao objeto de nosso

estudo, porque foi uma importação de tecnologia de gestão estruturada, oficial e com

participação da iniciativa privada, do Governo Federal e de agências internacionais, conforme

demonstra a Figura 4 . Este projeto foi ambicioso e teve como sua primeira Visão,

Contribuir de forma significativa para o desenvolvimento social e
econômico do país por intermédio da difusão dos conceitos, métodos e
técnicas do TQC...". (FCO,1993, p.ll)

Easua Missão,

"(.») transformar o país, através da difusão do TQC, estratégia indispensável

para promover o crescimento harmônico da nação..." (FCO, 1993, p.ll).
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Pode se observar os princípios bem ambiciosos para melhorar a competitividade das

empresas nacionais a fim de se adequarem à concorrência internacional, uma vez que as

barreiras econômicas haviam sido extintas no início da década de 90, no Governo Collor, e

havia necessidade das empresas se ajustarem ao modo de produção flexível, conforme

abordado nos Capítulos anteriores. Era um projeto de bases nacionais.

Figura 4 - Esquema de adesão ao Projeto TQC da Fundação Christiano Ottoni

(Fonte: Catálogo de Produtos - FCO, 1993, p.10)
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As organizações que se vincularam desde o início, eram bastante representativas no

contexto empresarial brasileiro, tais como: Caraíba Metais, CSN - Companhia Siderúrgica

Nacional, ALBRAS- Alumínio Brasileiro, Cônsul, Eluma, Belgo Mineira, CVRD -

Companhia Vale do Rio Doce, WEG Motores, M.Roscoe, Cimentos Cauê, Minas-Brasil

Seguros, Petrobrás-Regap, MRN -Mineração Rio do Norte, CST - Companhia Siderúrgica de
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Tubarão, Brahma. Estas são apenas aquelas que constam em 1993, como cedentes de

empregados para atuar como consultores vinculados (FCO, 1993, p.65).

Denota-se desde a sua gênese, a característica instrumental do projeto, que tem por

objetivo a melhoria da produtividade das empresas brasileiras a partir da reprodução de um

modelo tipicamente japonês, tal como era usado nas empresas de lá ( além de cursos no

Brasil, havia um sistema de missões técnicas para dirigentes, staff ao Japão e consultorias

periódicas de especialistas japoneses as empresas para avaliar o estágio de implantação e a

conformidade com as prescrições).

Parte disso pode ser constatado na oferta de treinamentos em 1993, cujos conteúdos

principais são constituídos de técnicas de gestão japonesas e controle estatístico40. Dos 16

cursos ofertados em 1993,15 têm esta característica (FCO, 1993, p.5) mesmo após quase dois

anos da implantação, o que nos autoriza inferir a não disposição de um trabalho mais

adequado de adaptação às condições brasileiras, também e principalmente, que o aprendizado

tem raízes apenas nos domínios cognitivos da aprendizagem. No Capítulo 2, nós procuramos

demonstrar, que apenas o conhecimento com essa característica não é suficiente para as

exigências da Era da Informação.

Devemos considerar também, que a Escola de Engenharia da UFMG, nunca teve como

"core business" o estudo da perspectiva humana, fator crítico de sucesso para o TQC, pois que

se constituiu como um programa reconhecidamente não fordista por preconizar o ser

humano, ou o operário, como parte integrante do ciclo pensante da produção, atribuindo-lhe

responsabilidade e autonomia; dando-lhe importância tanto quanto ao cliente, ao acionista, à

Cursos de: Gestão pela Qualidade Total (Indústria, Serviços, Construção Civil, Manutenção), QFD-

Desdobramento da Função Qualidade, PDCA (Básico e Avançado), Padronização. FMEA e FTA ( Análise de

Falhas), Estatística Básica para a Qualidade Total, Sete Ferramentas da Administração e Planejamento. Apenas

um deles teve conotação menos instrumental, que foi o curso de Gerenciamento do Crescimento do Ser Humano,

mas cujo conteúdo se restringiu a Planos de Carreira e Treinamento, Modelo Japonês de Sugestões, Liderança

para a qualidade e Avaliação de Desempenho.
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comunidade e aos fornecedores - stake holders41 . Isso requer aprofundamento no estudo da

adaptação da natureza humana .

Penso, sinceramente, que o projeto cumpriu a sua missão e ajudou muito na melhoria

dos padrões de desempenho industrial e de serviços brasileiros; mas a contradição merece ser

abordada porque demonstra claramente a inobservância dos aspectos da cultura nacional e

local na adoção de um modelo dessa magnitude nas empresas brasileiras.

É importante salientar também, que o TQC como modelo de gestão, tem a

configuração de "orgânico"42 no modo proposto neste trabalho e o que está em discussão é a

sua forma de aplicação e transposição.

Essa observação comprova a efetividade do esquema apresentado no capítulo anterior

sobre os 3 vetores, que atuaram na facilitação da importação de tecnologias de gestão.

Especificando ainda mais o nosso interesse, o projeto TQC mencionado, serve como

base geral da comprovação de nossas suposições, mas o foco principal ainda está na

promoção da participação das pessoas, na valorização do seu conhecimento tácito e a

possibilidade de que o operário se torne um parceiro do capital, assim como o determinam os

paradigmas da Sociedade do Conhecimento, conforme discussão no Capítulo 2.

Os CCQ - Círculos de Controle da Qualidade43 são uma forma de participação

direta e transforma os operários em "Knowledges Workers". Essa transformação

Segundo FALCONI (1992:88) no GQT gerencia-se para servir ao mercado e harmonizar os interesses de todas

as partes interessadas: clientes, acionistas, empregados e vizinhos (comunidade/sociedade).

Os fornecedores são incluídos na NBR:ISO 9000-1.

42 TENÓRIO, (1996) ao analisar o conceito de qualidade total, afirma que a idéia de orgânico decorre da
necessidade de interação do trabalhador com outros em função do todo, o que exige participação e como

conseqüência, responsabilidade compartilhada. Ver também, nota 1.

Existem trabalhos por demais que descrevem e analisam os CCQ, razão pela qual me absterei de detalhes, mas

algumas definições mínimas são necessárias, como por exemplo, os seus preceitos fundamentais, de acordo com

a JUSE: "É um pequeno grupo de pessoas que trabalham numa mesma área e que voluntariamente, desenvolvem
atividades de controle da qualidade" (p. 01) A sua filosofia é: a) contribuir para a melhoria estrutural,

organizacional e desenvolvimento da empresa; b) criar uma área de trabalho salutar, em que haja satisfação e

respeito à natureza humana; c) desenvolver as infinitas possibilidades da capacidade mental humana e

viabilidade para sua aplicação. Esse grupo se reúne sistematicamente e procura solucionar problemas
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porém, só ocorre à medida em que o operário encontre a melhor situação para que

possa participar e contribuir44, o que tem relação direta com o sistema de objetivos,

recompensas e de gerenciamento. Esse raciocínio também é compartilhado por Myers

(apud MIGUELES, p.16) ao conciliar a possibilidade de realização pessoal do

indivíduo no trabalho com o aumento da responsabilidade, enriquecimento das tarefas

e reconhecimento.

Os CCQ foram bem estudados no Brasil, resultando quase sempre em eficácia

para o equilíbrio entre as relações nas organizações, substantivando-as e não obstante,

eles não recuperaram a importância merecida (talvez porque concorressem com a

reengenharia, 6 Sigmas, downsizing e empowerment).

O presente estudo inova, porque reforça os estudos anteriores do CCQ como

um recurso importante na formação de trabalhadores do conhecimento, o que na era

da informação é fator crítico de sucesso para as organizações chegarem ao topo, e

além disso, porque demonstra que também é extremamente eficaz na preparação das

pessoas para a convivência no novo paradigma vislumbrado, mostra da fusão entre

os interesses materiais representados pelos princípios da pós-modernidade que já estão

arraigados, e o resgate dos valores universais humanos. Ou seja, são recursos para o

futuro com experiência suficiente para que sejam expandidos sem os problemas que

determinaram a sua extinção.

metodicamente, usando ferramentas estatísticas apropriadas ( Q7 Tools), quais sejam: estratificação, diagrama de

Pareto, check-list, histograma, diagrama de causa e efeito, gráficos, diagrama de dispersão.

Para maiores informações consultar FERRO & GRANDE, RAE, v.37, n.4, p.78-88.

Segundo Motta, 1999, a participação pode ocorrer de forma direta e indireta. A primeira concentra-se nas

"decisões de adaptação", ou seja , aquelas voltadas para o indivíduo e ao desempenho de sua tarefa como uma

nova condição de ocupação de espaço e poder na organização, que antes não era possível à maioria dos

trabalhadores e se torna um instrumento de harmonização interna da organização. A segunda, se refere a

sindicatos/associações de classes, comitês de fábrica, ou a introdução na empresa, de instrumentos da

democracia representativa. Quanto a contribuição ela se dá nos princípios da equidade na teoria da motivação,

que é a relativização da retribuição pela contribuição ou pelo esforço despendido (p.201-202).
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Penso que, no caso em questão, aconteceu exatamente isso e para demonstrá-

lo, precisamos recorrer à história.

Os CCQ, no Brasil, foram implantados em duas fases: a primeira delas foi no

início dos anos 80, iniciando na Jonhson & Jonhson e se espalhando rapidamente,

principalmente nas indústrias de auto-peças e montadoras de automóveis.

Destacaram-se a Metal Leve, A Cofap e a Wolkswagem e foi criada a UBCCQ- União

Brasileira de Círculos de Controle da Qualidade, que mais tarde se tornou UBQ-

União Brasileira para a Qualidade, com seccionais em vários estados. Essa fase

terminou com os movimentos grevistas no ABC. O programa não resistiu, porque

fora implantado com o objetivo de flexibilizar as relações de trabalho, e não como

parte de um sistema integrado de gestão. Ele foi confundido com o TQC.

Em 1987, estimava-se que mais de 1.000 empresas brasileiras haviam

implantado os CCQ (FERRO & GRANDE, p.81. op.cit)

A 2a fase se deu a partir do Projeto da FCO, quando os CCQ ressurgem como

um sub-sistema do TQC e como o vetor principal da inserção do operário no processo

de melhoria da empresa, com forte orientação para o cumprimento de seus princípios

fundamentais, com método científico de solução de problemas para orientar as fases

de desenvolvimento das soluções, cuja aplicação foi suportada com o emprego de

ferramentas estatísticas básicas.
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7.2. Especifícidades do caso :

A empresa CITY tem uma destacada atuação no mercado mundial de insumos

siderúrgicos e por volta de 1980, em uma viagem comercial ao Japão, o seu

Presidente , se viu entusiasmado com a apresentação de grupos de CCQ e tão logo

chegou ao Brasil, recomendou, por meio de um memorando manuscrito, o estudo para

a aplicação na empresa. A partir de 1982, o programa foi implantado nas oficinas de

manutenção da área de transporte (unidade de negócio logística) e em 4/8/83, na

unidade industrial UNI-Y. Em 1985, foi expandido para a unidade de produção

mineral.

A implantação não teve orientação técnica estruturada e se deu por meio da

troca de experiência entre empresas, dentre as quais a Metal Leve, Wolkswagem (São

Bernardo) e Johnson & Johnson. O aprendizado na área de manutenção lastreou a

disseminação do programa na UNI-Y.

Desde a sua fundação, o Programa de CCQ da UNI-Y tem um Estatuto, que

prescreve objetivos, estrutura, atribuições, atua na maneira de formação dos grupos e

disposições gerais. Esse documento foi alterado em 1991 e em 1999. A primeira, com

forte alteração de conteúdo para fins de adaptação à orientação da FCO, e a segunda,

por força de adaptação à forma do sistema de padronização implantado na CITY.
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EVOLUÇÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE CCQ

160

93 94 95 96 97 98 99 00

ANO

mADESÃO ■ GRUPOS

Fonte: Coordenação do Programa de CCQ da UNI-Y (Março/ 2001)

Adesão: Relação entre o número médio de empregados totais da UNI-Y no ano, e o número de

empregados da UNI-Y participantes voluntários de grupos de CCQ.

Grupos: Número de Grupos de CCQ registrados na Coordenação do Programa, considerados "ativos"

Observa-se um aumento, da taxa de adesão e do número de grupos, muito

significativo no período de 1991 a 1997, e no período de 1998 a 2000, uma pequena

instabilidade. O período anterior a 1991, refere-se à primeira fase do Programa. O fato

gerador da queda de 22 para 13 e depois para apenas um grupo na UNI-Y, foi a

ocorrência, em 1988, da primeira greve na empresa. O período de 1991 a 1997,

caracteriza-se como a adequação dos CCQ à orientação da FCO e a sua vinculação ao

GQT- Gerenciamento pela Qualidade Total, programa corporativo implantado na

CITY , em meados de 1991. Até aquele momento os Programas de CCQ não faziam

parte do sistema de gestão da organização. A fase posterior, 1998-2000 representa uma
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nova realidade e orientação empresarial, devido a reconfiguração do controle

acionário da CITY.

Embora os percentuais de adesão e número de grupos tivessem evolução

importante, a produtividade, entretanto, não se comportou da mesma forma,

particularmente no ano de 1995, quando houve um incremento de 60% no número de

grupos e uma queda de 34% no índice de trabalho por grupo, em relação ao ano

anterior, conforme demonstra a Figura 6.

Figura 6: Produtividade dos Grupos de CCQ da UNI-Y

Produtividade dos Grupos de CCQ

83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Ano

00

□índice trabalho por grupo «índice trabalho por circulista

Fonte: Coordenação do Programa de CCQ da UNI-Y (Março/2001)

índice de trabalho por grupo: Número de trabalhos implantados / Número de Grupos em atividade

índice de trabalho por circulista: Número de trabalhos implantados / Número de circulistas



77

Um estudo originário da França, de CHEVALDER (1995), com 12 empresas pioneiras,

demonstrou que os CCQ têm um ciclo de vida médio de 7 anos, não apenas na França, mas

também nos EUA e Inglaterra, conforme demonstra a Figura 7.

Figura 7: Morfologia do ciclo de vida dos programas de Círculos da Qualidade

(CHEVALIER,1995)

I

•a

2

s
3

Lançamento Desenvolvim

ento

Estagnação

Fonte: RAE - V. 35- n. 4 - Jul/Ago. 1985

Como se observa, o caso da UNI-Y apresenta características muito parecidas com o

modelo de Chevalier. Na primeira fase (1983-1991), o programa é praticamente extinto.

A 2a fase (1992-1997) é marcada pela integração ao GQT e apresenta um ciclo vital

importante, chegando a alcançar uma participação de 58% do número total de empregados.

Para avaliar a importância que esse programa chegou a ter na UNI-Y, basta considerarmos

que em 1997, de um total de 1053 empregados, 613 eram circulistas, e desses, pelo menos

500, eram lotados na área de produção. Isso significa que 81% dos empregados operacionais
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estavam envolvidos com o programa, criando uma massa crítica importante, gerando

melhorias e aprendizado contínuo do processo produtivo.

A 3a fase caracteriza-se pelo pragmatismo, porque embora não haja mais o GQT como

sistema de gestão a dar suporte, há um aumento acentuado na produtividade dos grupos

enquanto o nível de participação continua nos mesmos patamares, ( em 2000 houve uma

redução no percentual de adesão de 57% para 46% em decorrência da absorção de

empregados de outras unidades e não pela extinção de grupos ). Pode-se afirmar, que também

nessa 3a fase, houve o fenômeno da Integração ( Ver Figura 7 ), ocorrida em relação a um

sistema ou modelo de gestão estruturado e sim à visão pragmática da nova administração,

originária da racionalidade da nova configuração acionária da CITY, que impõe uma postura

mais voltada para resultados e pode alterar as condições de evolução futura.

E importante salientar que a UNI-Y passou pelas seguintes transformações nos últimos

5 anos:

a) privatização e declínio do GQT como estratégia de gestão a partir de 1997

b) reconfiguração de status de área de negócios para Diretoria independente em 1997;

c) alteração radical do perfil dos empregados devido a saídas por incentivos e

enxugamento da estrutura (30% de renovação), também em 1997;

d) reestruturação orgânica em 1999; absorção da estrutura administrativa das outras

Diretorias da região Sul, passando de cliente a fornecedor de serviços em 2000;

causando grande impacto sobre as pessoas.

O que se depreende até aqui, é que independente da troca dos administradores, do

enfoque e da racionalidade administrativa, da troca radical de pessoas e acionistas (de estatal

para privado) e de um sistema gerencial integrado; o programa de CCQ da UNI-Y sobreviveu

e sobrevive ainda, de forma consistente, conforme demonstram os números.
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É evidente que há uma participação importante do corpo diretivo da UNI-Y nisso tudo,

porque percebe-se que os CCQ ajudam a distender as relações e propiciam redução de custo

(acumulado em U$ 7 milhões segundo informação da coordenação do programa) e melhoram

as condições de trabalho ( 60% dos trabalhos são voltados para a segurança ou melhoria dos

métodos) . O que chama a atenção porém, e aparece como postulado no nosso trabalho, é a

existência de uma força interna, construída e compartilhada, que mantêm os CCQ imunes às

turbulências do ambiente.
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8. CAPÍTULO 7: A PESQUISA

8.1. Encaminhamento da pesquisa:

Foram convidados os 98 líderes de grupos de CCQ da UNI-Y, dos quais, 51

responderam ao questionário ( ver Anexo IV ) e participaram de uma rápida entrevista para

esclarecimento dos quesitos. 52% do público alvo participou, empregando representatividade

à mesma. Os 51 empregados representam 11% do total de circulistas.

A pesquisa foi realizada no período de 1 a 12 de Março de 2001.

A nossa opção pelo enfoque nos líderes se deve aos seguintes fatores: o primeiro é

que os líderes de grupo são aqueles que estabelecem a ligação entre a gerência / organização,

as prescrições, e os colegas pares. Como tal, vivenciam os dois lados da relação,

constituindo-se em massa crítica importante de ser ouvida. Segundo, porque nosso interesse é

identificar as razões da participação, o que reforça a escolha desse público.

Há um rodízio entre os líderes que varia de grupo para grupo, podendo ser após a

conclusão de algum trabalho ou anualmente, quando eleitos por voto direto, líder e secretário

( hierarquia do grupo). Isso significa uma renovação constante e oportunidades de exercícios

de liderança que minoram os efeitos de uma opinião "viciada" por parte do mesmo público.

Entrevistamos também o coordenador do programa, que é o mesmo desde o fim da Ia

fase dos CCQ na UNI-Y.

Dividimos as questões em vários blocos para facilitar a análise dos resultados todos

numa tentativa de compatibilizar a pesquisa com os fundamentos teóricos. Os blocos são:

valorização do conhecimento, desempenho esperado pela organização, autonomia, capital

humano, satisfação, treinamento, chefia, participação.
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Cada questão foi respondida mediante os seguintes níveis de

concordância/discordância:

1- Discordo totalmente

2- Discordo

3- Concordo parcialmente

4- Concordo

5- Concordo totalmente

Optamos por não divulgar o nome real da empresa. Assim CITY representa a corporação

e a UNI-Y uma de suas unidades , ligada a uma Diretoria Executiva, que por sua vez é ligada

à Presidência.

A UNI-Y beneficia matéria-prima e fornece produtos semi-acabados para a indústria

siderúrgica mundial. Representa faturamento de aproximadamente U$ 800 milhões / ano e seu

quadro atual é de 1.073 empregados diretos. O processo é composto por 7 plantas industriais,

com a primeira sendo operada em 1969 e a última em 1997. Das 7 plantas, 5 são joint-

ventures, com sócios japoneses, koreanos, espanhóis e italianos.

Essa unidade, até 1997, teve apenas dois superintendentes e tinha uma administração

estável. Após a privatização, passou por várias mudanças estruturais originárias da

corporação, mas também promoveu alterações significativas internas, como a terceirização da

manutenção e a renovação de 40% do quadro de pessoal , além da redução do número de

gerências.
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8.2. Os resultados:

Tabela 3: Resultados percentuais da pesquisa realizada na UNI-Y com os

participantes de grupos de CCQ.

BLOCO

I - Valorização do

conhecimento

II - Desempenho esperado

pela organização

III - Autonomia

IV - Capital Humano

V - Satisfação

VI - Treinamento

QUESTÃO

1

2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

5.

6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.

9.

10.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

% de Respostas

1

0

0

2

0

0

2

46

4

4

2

0

0

0

2

2

4

4

2

2

0

0

15

4

4

6

13

10

38

4

0

2

7

0

0

2

30

2

2

4

7

4

7

5

31

4

32

5

2

2

4

2

2

0

0

2

0

11

19

34

13

4

18

38

17

36

19

11

6

26

17

13

11

37

3

20

11

23

28

20

28

12

28

32

25

28

11

7

10

15

20

34

20

38

32

32

34

32

49

26

32

27

10

30

32

22

34

30

35

28

13

4

43

52

50

45

50

39

9

45

22

34

45

53

53

41

51

43

45

35

42

40

39

7

41

33

45

13

28

11

30

42

42

17

34

40

49

20

5

35

32

18

13

13

26

2

19

10

36

25

36

36

45

30

33

17

41

18

17

10

4

10

10

5

4

19

5

17

15

18

16

19

12

10

0
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Tabela 3: Resultados percentuais da pesquisa realizada na UNI-Y com os participantes

de grupos de CCQ (continuação):

BLOCO

VII - Chefia

VIII - Participação

QUESTÃO

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

% de Respostas

l

4

10

8

4

0

2

4

6

6

2

6

34

9

40

7

22

0

32

2

11

18

19

7

2

0

7

18

13

11

15

40

24

47

24

35

0

40

3

35

36

46

24

26

22

24

43

30

34

40

12

30

7

30

19

0

20

4

40

32

25

43

40

46

38

28

42

36

32

12

26

6

15

17

0

4

5

10

2

2

22

32

30

27

5

9

13

17

2

11

0

14

7

0

4
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8.3. Análise dos resultados

8.3.1. Os dados da evolução dos CCQ na UNI-Y nos permitem inferir que o fato da baixa

produtividade ( ver figura 6 ) apresentada pelos grupos não se constituiu em motivo para que

a administração modificasse o programa.

Isso significa que tanto na primeira, quanto na segunda fase, não se encontra vestígios

diretos de que o referido programa tenha sido implantado sob uma visão utilitarista, o que nos

importa muito, porque entendemos que o fato criou as bases para uma participação

desprovida de interesses materiais percebidas e compartilhadas pelos empregados

participantes.

O fato criou cultura e aprendizado organizacional, porque as pessoas internalizaram

essa perspectiva não utilitarista do modelo, constituindo-se o pressuposto da Socialização de

NONAKA e TAKEUCHI, que é a transformação do conhecimento tácito em conhecimento

tácito, o que cria um modelo mental a partir da experiência e da interação das pessoas, e por

sua vez, se constitui no estágio primário da criação do conhecimento organizacional,

conforme demonstrado na figura 8. Como esse processo contempla uma espiral dialética,

influenciou também na ocorrência da Internalização, que é a aceitação dos modelos mentais.
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Figura 8: Modos de Conversão e Espiral do Conhecimento, adaptado de NONAKA

TAKEUCHI (1997, p. 69-83):

o

c

8

o.

I
1
a

o

O

Conhecimento Tácito

SOCIALIZAÇÃO

(Conhecimento Compartilhado)

Estabelecimento de modelos i

mentais e compartilhamento de

habilidades técnicas a partir da

interação e troca de experiência

INTERNALIZAÇÃO
(Conhecimento Operacional)

Apreensão das formas como

se produz, dos processos, dos

projetos.

Conhecimento Explícito

EXTERNALIZAÇÃO
(Conhecimento Conceituai)

Estabelecimento de

metáforas e analogias

para inspirar as pessoas.

COMBINAÇÃO

( Conhecimento)

Conhecimento das

formas de trabalhar e

das metodologias

8.3.2. Dados da pesquisa, sobre a identificação de algum "privilégio" entre quem participa e

quem não participa dos CCQ, demonstram que na percepção dos empregados, não há relação

direta entre participar de grupos de CCQ e obter maiores oportunidades de permanecer na

empresa ou adquirir mais conhecimentos. Isso demonstra que os CCQ não trazem imunidade.

Quem participa dos CCQ ( % refere-se a respostas concordo e concordo totalmente):

Questão 3.5: Os CCQ não influem no aporte de conhecimento -

Questão 5: Têm mais oportunidade de ampliar conhecimentos -

Questão 10: tem mais autonomia no trabalho diário -

Questão 12: tem mais chance de permanência na empresa -

Questão 14: Participa para não ficar de fora -

Questão 15: Tem chances de aprender mais -

11%

32%

11%

17%.

16%

47%
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participação nos CCQ decorre de decisão autônoma e sob o ponto de vista da prescrição, não

há nenhuma vantagem comparativa entre participar ou não.

8.3.3. No bloco das questões que tratam dos requisitos de desempenho esperados pela CITY,

no seu sistema de avaliação de desempenho (que inclusive, implica em remuneração por

mérito e perspectiva de carreira), observamos os maiores níveis de concordância da pesquisa,

ou seja, há uma forte percepção dos empregados de que os CCQ auxiliam no cumprimento

dos requisitos de desempenho prescritos pela organização.

Questão 6: CCQ permitem a demonstração das competências pessoais - 70%;

Questão 7.1.: Melhorar capacidade de antecipar a solução de problemas - 80%

Questão 7.2.: Gerar e implementar soluções inovadoras - 89%

Questão 7.3.: Analisar as relações de causas e efeitos dos problemas - 89%

Questão 7.4.: Trabalhar cooperativamente com as pessoas - 86%

Questão 7.5.: Realizar trabalhos desafiadores - 81%

Questão 7.6.: Comunicar idéias e ser transparente nos valores pessoais- 76%

Há, portanto, fortes indicadores de que as pessoas compartilham valores e a crença de que, a

participação nos grupos de CCQ na UNI-Y, são uma opção concreta de carreira, mérito,

melhoria da auto-estima e realização pessoal. É a medida inteligente que o trabalhador

encontrou de, não obstante as mudanças estruturais e a intervenção da gerência, obter ganhos

materiais e substantivos em sua relação com a empresa.
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8.3.4. Questionados se consideravam ter voz ativa na empresa e se a participação nos CCQ

teria alguma relação com isso, 74% dos entrevistados consideraram que tal participação

possui relação direta e comentam:

a) o fato de executar trabalhos e propor soluções os torna mais conhecidos na

organização;

b) adquirem maior discernimento nas decisões sobre o trabalho diário;

c) passam para uma situação de repassadores de experiência;

d) são estabelecidas as melhores formas de realizar a tarefa no grupo;

e) as pessoas pensam na solução de um problema e a implementam;

f) adquirem mais confiança, dentre outras observações.

Na verdade, os empregados expressam que, ao adquirir tais atributos, adquirem

também, o respeito da comunidade mais próxima e em conseqüência, mais voz ativa na

empresa, não no sentido hierárquico, mas na concepção horizontal de poder.

Permitimos-nos, observar, diante dos fatos, que esse processo é próprio do estágio da

Extemalização, ou seja, a conversão de Conhecimento Tácito em Conhecimento Explícito,

conforme a matriz da figura 8.

8.3.5. Nos quesitos referentes à participação da chefia, percebe-se claramente por parte da

gerência, em todos os níveis, uma grande preocupação na adesão dos empregados ao

programa, quando a recíproca não é verdadeira quanto à orientação e ao apoio no

encaminhamento dos projetos e das soluções. A preocupação com a adesão se demonstra mais

forte, na percepção dos empregados, nos níveis mais altos da hierarquia: diretores, gerentes

gerais e gerentes de departamento / área.
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Questão 24: A chefia encaminha projetos, busca opiniões, ajuda implementar - 34%

Questão 25: A chefia treina e ajuda no aperfeiçoamento dos projetos - 27%

Questão 27: Diretores e Gerentes Gerais interessados em ampliar adesão- 76%

Questão28 : Idem gerentes de departamento /área - 76%

Questão 26: A chefia imediata de preocupa em ampliar a adesão - 65%

A correlação desses dados com o postulado do item 1, nos autoriza a considerar uma

ameaça para o futuro do programa na UNI-Y, pois se estivermos corretos, a postura pragmática

imposta a partir de 1998 poderá representar Integração ou Declínio, conforme o modelo de

Chevalier ( Ver Figura 7) , uma vez que as premissas que sustentaram o programa e criaram

cultura, foram alteradas. A produtividade dos grupos, assim como a adesão, passaram a ter

importância significativa na condução do programa, o que implicaria em maior probabilidade

na ocorrência de declínio.

8.3.6. Considerando que a grande maioria dos entrevistados estabeleceu uma relação direta

entre a dinâmica interna dos CCQ e a troca de experiências inter e intra-equipes ( 66%

participou de convenções como apresentador e espectador, e 34% apenas como espectadores -

questões 36 e 37 da pesquisa), a estratégia que faz esse relacionamento são as as convenções,

realizadas nos âmbitos das gerências e das gerências gerais, num processo classificatório

ascendente. Apreende-se que esse fato, além de promover o crescimento pessoal (os

empregados entrevistados fizeram muitas observações sobre o crescimento que tiveram a partir

da apresentação dos trabalhos, em função do desafio que isso lhes representou) gera o

fenômeno da Combinação , porque há uma troca de experiências importante nessas
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convenções e também nos outros eventos, tais como reuniões, seminários, visitas técnicas. É a

conversão do Conhecimento Explícito em Conhecimento Explícito.

9. CAPÍTULO 8: CONCLUSÃO:

A partir do momento em que as estruturas sociais foram questionadas pelos pós-

modernistas, e que se impõe um novo paradigma a respeito da convivência humana e dos

interesses econômicos, ocorre a fragmentação das estruturas e ascende a individualidade na

sociedade. A conseqüência é a prevalência do mercado e a lógica do consumismo.

O suporte necessário foi a tecnologia dos computadores, cuja evolução aumentou a

velocidade da informação, criando uma sociedade dependente de conhecimento, também

denominada de Pós-capitalista, Pós-moderna e Sociedade do Conhecimento, a qual pressupõe

uma nova gestão organizacional de forma a garantir o excelente uso da capacidade humana e

tecnológica nos processos produtivos.

O mundo desenvolvido, pela sua capacidade de difração, transaciona bem com essa

nova configuração social e acumula riqueza suficiente para manter e ampliar sua ação de

controle sobre o mundo não desenvolvido, e o faz sofisticando os produtos, as formas de

produzi-los, de financiá-los e vendê-los, o que caracteriza esta nova gestão organizacional.

As conseqüências são dramáticas porque o bem mais precioso nesse modelo sócio-

econômico é o conhecimento, cuja criação fica comprometida nas sociedades do mundo em

desenvolvimento ( o mundo não desenvolvido nem é considerado, porque não consome bens de

valor agregado ), aumentando a distância tecnológica e promovendo a exclusão. Não há outra

saída para as organizações desse mundo, senão copiar, porque isso representa menor custo e

maior rapidez. Afinal, a lógica do mercado pelo mercado, assim o determina e as forças
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endógenas, nesse tipo de sociedade não são fortes o suficiente para criar uma dinâmica interna

de rejeição ou inovação.

Copiar os modelos da nova gestão organizacional tornou-se uma necessidade,

favorecidas pela atração natural que as estruturas das sociedades avançadas exercem sobre as

intermediárias. ( No caso brasileiro, há um grande agravamento devido a nossa predisposição

cultural em aceitar o que vem de fora)

Na base de tudo estão as pessoas que catalisam essas transformações e que em última

instância, decidem pelo nível de envolvimento no modelo. Significa então, que a lógica da

competitividade e da produtividade nas organizações está relacionada diretamente à vontade

das pessoas e, envolvê-las e comprometê-las, torna-se uma variável de controle muito

importante, razão pela qual se busca criar uma identidade própria, uma cultura limitada ao

âmbito da organização , cujos valores, uma vez internalizados, se transformam em fator

diferencial e vantagem competitiva.

A internalização de valores passa então, a ser uma condição essencial, para guindar a

organização a uma posição de destaque nos mercados, cujos concorrentes já não são locais,

mas globais, assim como os padrões de exigência dos consumidores.

Lidar bem com os aspectos da internalização e obter vantagem competitiva pressupõe

considerar, na estratégia de gestão, os fundamentos dos modelos orgânicos, que tratam as

pessoas como elementos pensantes e portanto, complexos, holográficos e por isso as

organizações precisam que os indivíduos tenham uma relação dialética com a aplicação do seu

conhecimento.

Em tais condições, a cultura oriental, por sua impermeabilidade, encontrou forma

própria de gerar conhecimento substantivo e adaptou os conceitos de qualidade americanos a
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sua forma de vida, evitando as facilidades da cópia, gerando assim, um sistema novo de

produção, no qual o conhecimento é valorizado e transformado em capital organizacional.

Esse modelo é o TQC, que foi importado por nós, como estratégia nacional de

superação da obsolescência gerencial.

A importação e a implantação de um projeto desta magnitude só foi possível porque

havia condições que o favorecia: a influência dos paradigmas pós-modernos e o jogo do vale-

tudo; a permeabilidade cultural e a tipicidade prismática da sociedade brasileira. Essas

condições, entretanto, não são específicas, são gerais. O caso do TQC ao Estilo Japonês é

apenas a referência oficial.

Na situação brasileira, são gerados conhecimentos substantivos, mas não perenes na

importação de tecnologia de gestão, e o que poderia se constituir na espiral da criação do

conhecimento, se perde no bojo de tantas outras tecnologias de momento.

Essa é a síntese geral, cujos fundamentos procuramos demonstrar no corpo geral do

trabalho e cuja catarse se dá no caso estudado.

O estudo de caso comprovou a nossa suposição de que há um mecanismo próprio,

específico, que faz os CCQ permanecerem vivos e fortes. Na UNI-Y, a força que gira a espiral

do conhecimento é a forte percepção que os empregados têm de que a sua participação nos

grupos favorece o cumprimento dos requisitos de desempenho ou competências essenciais

estabelecidas pela organização. Isso significa que o empregado aplica seu conhecimento na

expectativa de que seu mérito seja reconhecido pela organização. Essa observação não peca

pela obviedade porque os próprios empregados sabem - e a pesquisa também demonstrou - que

tal participação não lhes garante permanência na empresa e nem outro tipo de vantagem

direta em relação aos que não participam.
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Eles não participam apenas para não ficar de fora, participam por vantagem material

( possibilidade de ganho salarial e promoção por mérito) e substantiva ( reconhecimento, auto-

estima e realização na tarefa). Eles vêem que participando dos grupos e independente do

programa individual de treinamento e da sua relação com a chefia, os CCQ propiciam

crescimento pessoal e profissional e que esses são os requisitos básicos da avaliação do

desempenho.

Foi a maneira inteligente que eles encontraram de auferir vantagem, pois isso implica

também em mudança de postura gerencial. Uma vez criado e compartilhado, esse valor,

potencializado pelo aumento da massa de participantes, reduz o impacto do formalismo e a

questão do mérito torna-se transparente e mais próxima da realidade.

Os fundamentos da teoria da criação do conhecimento estão todos presentes na

experiência da UNI-Y, configurando a espiral do conhecimento, assim como a Morfologia do

Ciclo de Vida dos CCQ. Ambos modelos foram desenvolvidos em sociedades avançadas

(Japão e França) e se reproduziram fielmente aqui, o que comprova o nosso postulado da

existência de condições antecedentes, próprias do Brasil, que favorecem a implantação de

modelos de gestão importados.

Sob a ótica pragmática desse trabalho, podemos concluir também, como resultado da

pesquisa e dos dados levantados, que o programa da UNI-Y passa por um momento crítico e se

não houver uma inflexão agora, os riscos de declínio serão grandes, porque a sustentação dos

CCQ como um programa não utilitarista é originário do aprendizado da Ia e 2a fases, quando

se criou a cultura de que os CCQ na UNI-Y privilegiam o processo participativo, e não os

resultados e produção dos grupos, premissa que está sendo radicalmente alterada.

Isso não é ruim porque estudos realizados no Brasil, comprovam que a inovação é uma

das características principais dos programas que deram certo.
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O fundamental agora, é gerir essa transformação de forma mais substantiva, tomando

como base um estudo mais aprofundado das estruturas simbólicas, desvendando os seus

significados, de forma que tal experiência continue bem sucedida.
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Anexo I: Taxionomia do Domínio Cognitivo:

CATEGORIA DESCRIÇÃO

1. CONHECIMENTO

E a capacidade de recorrer, evocar por memorização alguma idéia ou fenômeno

de uma experiência que a pessoa teve durante um aprendizado. É a organização

e reorganização de problemas e soluções que tenham alguma conexão com as

experiências vividas. Analogamente é um sistema operacional que estabelece

regras de ordenação, busca e conexão de uma idéia ou insigth com os dados

armazenados na memória. Essa conexão se torna mais sofisticada à medida do

uso e do aporte de conhecimento na memória

2. COMPREENSÃO

E a capacidade do indivíduo entender o conteúdo do que lhe é transmitido e de

fazer algum uso disso, como por exemplo, retransmiti-lo ou modifica-lo nas

mesmas bases. É um processo de comunicação que assume formas verbais,
simbólicas e figurativas, de cujo entrelaçamento não resulta necessariamente um

entendimento completo do fenômeno, uma vez que isso depende do estoque de

conhecimento do indivíduo, mas define o padrão. " compreensão refere-se

aqueles objetivos, comportamentos ou respostas que representam um

entendimento da mensagem literal contida em uma comunicação." (1983, p.77)

3. APLICAÇÃO

E a materialização das etapas anteriores, ou seja, aplicação correta de

generalizações ou abstrações compreendidas, como por exemplo, uma teoria,

um método, um princípio organizador. A efetividade desse nível de

aprendizagem determina a capacidade do indivíduo no enfrentamento dos

problemas da vida real.

4. ANÁLISE

E uma categoria mais avançada que desdobra o todo em partes e evidencia a

estrutura que o constitui, as suas inter-relações e modos de organização. Na

prática, é a capacidade de distinguir fatos de hipóteses, concluir e fundamentar,

dentre outros exemplos. È uma habilidade fundamental para criar senso crítico.

5. AVALIAÇÃO

E o estágio final do processo combinatório das fases anteriores, mas diferencia-
se pelos critérios que abrangem julgamento de valores e nesses, se atribui mais

importância aos de caráter cognitivo em detrimento aos de caráter emocional.

" E o prelúdio da aquisição de um novo conhecimento, de um novo esforço de

compreensão, de aplicação ou de uma nova síntese" (1983, p.157), mas não é

só isso porque o indivíduo adquire uma postura em relação à vida que determina

a qualidade de seus julgamentos e opiniões que assumem sentido egocêntrico ou

utilitário. É nessa categoria que os preceitos educacionais se tornam mais claros,
pois uma das maiores finalidades da educação é tornar essas bases de

julgamento as mais consistentes possíveis por meio da ampliação dos critérios e

dos quadros de referência daipeissoa.
Fonte: Adaptado de BLOOM, et alli (1970), Capítulos 2,3 e 4.
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Anexo II: Taxionomia do Domínio Afetivo:

CATEGORIA

1. ACOLHIMENTO

2. RESPOSTA

3. VALORIZAÇÃO

4. ORGANIZAÇÃO

5. CARACTERIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

0 indivíduo percebe e tem sua tenção atraída para um determinado estímulo e

se dispõe ou não a recebê-lo, seleciona e controla o nível de atenção a ser dada

a esse estímulo. Em resumo, ele decide se aquele estímulo lhe é ou não

conveniente. Já denota, nesse estágio, a importância dos graus de autonomia.

E a ação do indivíduo frente a sua escolha. Inicialmente ele concorda com a

resposta desejada, pode ser pela representação de um padrão, uma regra

coletiva de segurança, por exemplo, obediência às leis de trânsito. Esse estágio

evolui à medida da complexidade do problema e o indivíduo passa a selecionar

o tipo de resposta, trabalhando aquelas que mais o satisfaçam. È isso que o leva

a investir em emoção e atribuir significado e valor, à medida em que acumula

respostas satisfatórias.

È o início do processo de internalização. Inicialmente o indivíduo aceita um

valor ou crença (aceitação emocional de uma proposição ou doutrina) e o

testa, ultrapassando a busca simples de satisfação na resposta. Ele passa a

atribuir valor. Ele por exemplo, entende que leitura é bom para aumentar seu

arcabouço teórico e sua ascensão profissional. Em função destes testes ele

estabelece um rol de valores preferenciais e passa também a defendê-los e

convencer os outros porque há uma motivação interna nesse sentido.

A medida em que se aprende, se acumulam situações em que há um conjunto

de valores relevantes de cuja aplicação depende uma certa organização e então,

é preciso não só estrutura-los como também relaciona-los com valores

dominantes e universais, com os que ele já possui ou com novos que ele deseja

adotar. Isso é o que os autores definem como "conceitualização", que é abstrata

e como tal, simbólica. É a partir desse ponto que o indivíduo estabelece sua

filosofia de vida, porque consegue organizar de forma harmônica e consistente

sua escala de valores.

E a generalização em padrões altos de controle de comportamento individual e

a ação se torna consistente com os valores que internalizou. É a capacidade do

indivíduo em reduzir e ordenar o mundo complexo à sua volta e agir

eficientemente no mesmo.
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Anexo III - Gabarito de respostas de Pesquisa de Satisfação

FGV - Fundação Getúlio Vargas

Tempo de empresa -

Tempo de CCQ - —

anos

anos

Funções exercidas no CCQ - Membro de grupo

• Atualmente trabalha na :

Líder

Manutenção

Outros

D

Secretário

Facilitador

Operação

D

D

D
D

1. Discordo totalmente

2. Discordo

Gabarito de Respostas de Pesquisa sobre CCQ

3. Concordo Parcialmente

4. Concordo

5. Concordo Totalmente

Questão

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

9

10

11.1

11.2

11.3

12

13

Avaliação

1 2 3 4 5
Questão

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

Avaliação

1 2 3 4 5
Espaço reservado à

Comentários
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35.Você se considera com voz ativa na empresa ou na sua área de trabalho? Você é

ouvido e influencia ?

Sim D D

Se sim, em que medida a sua participação nos CCQ contribui para isso ?

36. Você já participou de convenções do CCQ ?

=> Apresentando Trabalhos

=> Apenas como espectador

=> De ambas formas

37. Se você já participou como apresentador (seja falando, passando transparência,

participando de teatros, etc...), em que a experiência foi boa para o seu crescimento

pessoal e profissional ?

38. O que você acha do programa de CCQ como um todo ? O que é mais importante para você?
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Anexo IV - Formulário de Pesquisa de Satisfação com a participação em

Grupos de CCQ na UNI-Y (Março/2001)

FORMULÁRIOS DE PESQUISA DE CAMPO SOBRE

NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO EM CCQ

ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

1. Essa pesquisa está autorizada pela CITY, mas é uma atividade independente, que tem por

objetivo estudar como se dá o crescimento das pessoas a partir de quando ingressam em

programas participativos.

2. As sua respostas devem representar a maior fidelidade possível à sua realidade e para

preservar a confidencialidade, você não se precisa se identificar. Portanto, fique tranqüilo

com relação à liberdade nas escolhas.

3. Ao responder considere a sua participação nos CCQ ao longo dos anos e não apenas ao

momento atual.

4. Os resultados dessa pesquisa lhe serão demonstrados tão logo sejam tabulados.

5. Você deverá ler as questões, responder no gabarito e devolver o formulário de perguntas

,porque ele será reutilizado.

A sua contribuição será muito importante para o desenvolvimento de estudos mais

aprofundados sobre a aplicação de programas participativos.

Obrigado pela sua ajuda.
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Questões

As respostas deverão ser nas seguintes condições :

1. Discordo Totalmente

2. Discordo

3. Concordo Parcialmente

4. Concordo

5. Concordo Totalmente

Bloco I: ( Valorização do Conhecimento )

1. Há oportunidade de aplicar o conhecimento prático (a melhor forma de realizar a tarefa)

na empresa.

2. A minha participação nos CCQ amplia a oportunidade de aplicar o meu conhecimento

prático no trabalho cotidiano.

A participação nos CCQ aumentou :

3.1. Meus conhecimentos técnicos

3.2. Meus conhecimentos práticos

3.3. Meus conhecimentos gerais

3.4. Meus conhecimentos do processo

3.5. Não influiu no aumento dos meus conhecimentos

4. Conheço a melhor forma de realizar as minhas tarefas

5. Os empregados que não participam do CCQ não tem a mesma oportunidade de ampliar

seus conhecimentos.

Bloco II: ( Desempenho esperado pela organização )

6. Os CCQ me permitem demonstrar as minhas competências pessoais .

7. A participação nos CCQ melhorou a minha capacidade para:

7.1. Identificar e antecipar a solução de problemas em geral

7.2. Gerar e implementar soluções inovadoras para melhorar os resultados e resolver os

problemas

7.3. Analisar as causas e efeitos para a solução de problemas

7.4. Trabalhar cooperativãmente com as pessoas

7.5. Realizar trabalhar desafiadores

7.6. Comunicar idéias e ser transparente com referência aos meus valores pessoais

7.7. Organizar minhas tarefas

7.8. Aprimorar constantemente

7.9. Mobilizar os colegas para realizar os trabalhos
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Bloco III: (Autonomia)

8. Há autonomia na empresa para realizar o trabalho diário.

9. A participação nos CCQ aumenta a autonomia para realizar o meu trabalho diário.

10. Quem não participa do CCQ tem menos autonomia para realizar o seu trabalho diário.

11. A minha participação nos CCQ aumentou:

11.10 meu poder de decisão nas minhas tarefas

11.2 O meu poder de decisão e influência na equipe

11.3 A confiança da chefia do meu trabalho

Bloco IV: (Capital Humano)

12. A participação nos CCQ facilita a minha permanência na empresa .

13. A participação no CCQ favorece o meu relacionamento no trabalho, com minha chefia e

equipe

14. Eu participo dos CCQ para não ficar de fora

15. Quem participa dos CCQ aprende mais na empresa do que quem não participa.

Bloco V ( Satisfação )

16. A participação nos CCQ aumenta meu nível de satisfação e felicidade

17. Quando realizo um trabalho de CCQ a minha primeira expectativa é obter a minha

própria satisfação e realização com o sucesso do trabalho

18. Quando realizo um trabalho de CCQ a minha primeira expectativa é obter o

reconhecimento da minha chefia e dos colegas

19. Realizo trabalhos de CCQ porque me trazem desafios que o cotidiano não oferece.

Bloco VI ( Treinamento )

20. Os treinamentos dados nos CCQ são relativos à metodologia, regulamentos e forma de

participação nos grupos e nas convenções.

21. Os cursos dados aos circulistas são equilibrados entre assuntos de metodologia e

regulamentos e assuntos de relações humanas, trabalho em equipe, motivação e

liderança.

22. O treinamento não é tão importante para atuar nos grupos porque há pessoas que não

fizeram os cursos e participam

Bloco VII ( Chefia)

23. A minha Chefia cria um ambiente seguro para a geração de novas idéias e mantém a

mente aberta para críticas e sugestões

24. A minha chefia encaminha os projetos, busca opiniões, ajuda na implementação

25. A minha chefia treina as pessoas a ajuda no aperfeiçoamento dos projetos
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26. A minha chefia se preocupa em ampliar a adesão das pessoas.

27. A alta administração (Diretores e Gerente Gerais) da empresa está compromissada e
interessada em ampliar a participação das pessoas no Programa CCQ

28. A Gerência do Departamento / Área está compromissada e interessada em ampliar a
participação das pessoas no Programa de CCQ

29. Os gestores / supervisores / coordenadores, acreditam no programa de CCQ

30. O aumento da participação ocorre mais pela iniciativa das próprias pessoas do que pelo
incentivo da chefia imediata.

31. A atuação da chefia melhorou nos últimos anos e facilitou o aumento da adesão das
pessoas.

32. A chefia não envolve muito e delega para os facilitadores ou para a coordenação do
programa a tarefa de ajudar o desenvolvimento dos grupos

Bloco VIU (Participação )

33. Adesão aos CCQ na DIPE vai aumentar porque há muito incentivo

34. A adesão das pessoas não e maior porque :

34.1.A chefia imediata vê os CCQ como ameaça

34.2. As pessoas estão desanimadas com a empresa

34.3.0 sindicato atrapalha a adesão de mais pessoas

34.4. Os prêmios não são satisfatórios

34.5. Os grupos não têm autonomia para desenvolver trabalhos

34.6. Outros. Quais ? ( escrever nafolha de resposta )

34.7. As pessoas querem dinheiro e como o CCQ não premia em dinheiro, elas ficam fora.


