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RESUMO 

o oojeto d€5ta p€SquÍsa é o 5tudo dos prOC€5505 d€ form~ão € 
desenvolvimento da identidade social no trabalho e a análise 
crítica da mudança organizacional vivida pela BulI França, 
empresa de Informática em crise. Tentando reduzir a diversidade 
cultural através da implantação de um novo sistema de Recursos 
Humanos, €5ta €mpr€5a €nfrentou uma forte r€5Ístência 
organizacional. Tentaremos retirar lições desta experiência. 
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ABSTRACT 

This research discusses the social indentity generation and 
development processes within work environments. A case study 
of BulI SA, a french computer maker in crisis, is analyzed. This 
company implemented an human resources management system 
airntng to reduce cultural dtverstty, whtch generated resistence 
actions from several organizational groups. We try to explain the 
reasDDS Df s.ucll resis1:eru:e actiDn5. 
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"And the end of all our 
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Will be to arrive back 

Where we started 

And know the place for the 

first time". 
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INTRODUÇÃO 

O Modelo Industrial e o Modelo Pós-industrial 

V ários autores defendem a evolução dos sistemas de 

produção atuais para o que seria um modelo pós-industrial, revendo 

alguns conceitos fundamentais no campo da administração, como a 

padronização da produção, as economias de escala, os fatores de 

motivação do grupos organizacionais e a estrutura organizacional) 

Enquanto no modelo industrial a produtividade é obtida 

principalmente pela padronização de procedimentos e pela 

diminuição de custos, no modelo pós-industrial a produtividade 

seria medida através da eficiência no processamento de informações 

para a criação de valor. 

Os países desenvolvidos, entre eles a França, onde 

elaboramos a nossa pesquisa, estariam em um período de transição 

entre o que seria o período industrial e o pós-industrial. Nestes 

países, algumas empresas de alta tecnologia teriam organizações 

mistas, onde se praticaria em alguns setores uma organização de 

recursos humanos mais "avançada", que seria baseada (ao menos 

em teoria) em uma maior autonomia dos empregados, no maior 

desenvolvimento da cognição dos indivíduos e na aprendizagem 

organizacional. Esta política de recursos humanos inovadora 

permitiria o desenvolvimento da capacidade dos indivíduos de lidar 

com informações para produzir valor, aumentando sua 

produtividade nas áreas e setores onde a tecnologia assim exigisse. 

As empresas teriam então um interesse real, de ordem financeira, 

no desenvolvimento da capacidade cognitiva desta mão-de-obra e a 

administração de recursos humanos estaria evoluindo nesta direção. 

Existem dois modelos de Administração de Recursos 

Humanos - O modelo Instrumental e o Modelo da Arbitragem 

Gerencial que pretendem fornecer respostas para estas questões. 

1 Ver TOFFLER,Alvin, "A Empresa Flexível", Editora Record, Rio de Janeiro, 1985 
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o primeiro defende uma visão neotaylorista e propõe a 

padronização das formas de cognição na empresa e a redução da 

diversidade cultural a fim de construir uma base de trabalho 

comum a partir da qual seja possível conceder-se mais autonomia 

aos indivíduos. Este modelo propõe a manutenção de estruturas 

burocráticas de controle que devem ser, no entanto, aperfeiçoadas. 

Ele corresponde à descrição feita por Karl Weick do "tightly coupled 

system" [Weick, 1976] 

o segundo modelo propõe a manutenção da variedade 

cultural na empresa e a negociação entre os diferentes grupos 

organizacionais a fim de se construir um "pacto" ou contrato 

político que permita obter uma maior convergência de objetivos em 

meio à essa diversidade cultural, conduzindo à autonomia dos 

indivíduos e ao aumento de produtividade. Este modelo é ligado à 

corrente "pós-burocrática", que propõe a criação de novas estruturas 

orgánizacionais . Ele corresponde à descrição feita por Karl Weick do 

"loosely coupled system" [Weick, 1976] 

Estes dois modelos, bem como seus efeitos sobre os diversos 

grupos organizacionais e para a empresa serão discutidos neste 

trabalho. 

2.0 Sistema de Recursos Humanos da BulI França 

Nós comprovamos em nossa pesquisa, como esperamos ter a 

ocasião de mostrar neste trabalho, que Bull S/A, organização 

pertencente ao estado francês, possuía uma política de recursos 

humanos avançada, baseada na negociação política e no sistema de 

Arbitragem Gerencial, segundo classificação proposta por Julienne 

Brabet [Brabet, 1993]. Tendo entrado em crise, a empresa está sendo 

privatizada aos poucos e os atuais dirigentes estão fazendo a 

transição de um modo de organização burocrática profissional 

[Mintzberg, 1989] e de um sistema "Loosely Coupled" [Weick, 1976] 

para um "Tightly Coupled System" [Weick, 1976] organizado em 
uma Burocracia Divisionalisada Mecânica [Mintzberg, 1989]. 

Este processo de burocratização e padronização de 

procedimentos, solução adotada pelos diretores da empresa, tendo 

em vista a evolução tecnológica do setor e a reestruturação do 
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mercado (a transição dos sistemas proprietários BulI para os sistemas 

abertos Unix), tem como conseqüência a implementação na 

organização de uma política Instrumental de recursos humanos 

[Brabet, 1993]. Este mudança é ressentida por diversos grupos 

organizacionais como um retrocesso, quando o novo sistema 

proposto é comparado com o antigo sistema de negociação mais 

democrático e participativo da Arbitragem Gerencial. 

V ários grupos resistem à mudança, mas não manifestam 

abertamente o seu descontentamento por medo do desemprego e de 

retaliações, uma vez que o atual processo de reorganização da 

empresa provoca a despedida em massa dos empregados. 

A direção, pretendendo homogenizar e "standardizar" os 

processos de tomada de decisão em todos os níveis na organização 

através de procedimentos como a certificação ISO 9000, a 

implantação da melhoria contínua de processos etc., pretende dar 

mais autonomia aos empregados à medida em que estes dêem 

mostras de decidir de acordo com o "one best way" , ou seja, 

segundo a lógica de decisão dos dirigentes. 

Esta política, no entanto, tem como conseqüência a redução 

da variabilidade cultural na empresa e provoca reações de uma parte 

dos funcionários, que decidem "freiar" o processo de reorganização 

e resistir à "metamorfose identitária" (segundo termo empregado 

pelos entrevistados) que lhes é imposta. Este tipo de ação é vivida 

pelos grupos mais politizados e autônomos como uma "alienação 
cultural" (segundo expressão dos mesmos). 

A que tipo de estratégias empresariais correspondem estas 
ações? 

Quais são as reações dos diversos grupos organizacionais? 

Quais são as conseqüências desta política para a empresa e para os 
diversos grupos organizacionais? 

Estes são pontos que tentaremos esclarecer neste trabalho. 
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3.Modelos e Teorias Utilizados na Análise 

Para analisar as conseqüências da política empresarial da 

Bull França utilizaremos o modelo de Sainsaulieu, sociólogo 

francês, que descreve a ação estratégica individual e coletiva na 

empresa. [Sainsaulieu, 1977]. O autor baseia-se no modelo de 

racionalidade limitada de Simon a fim de analisar a origem das 

diferentes "lógicas de ator" na organização e a formação (ou 

alienação) da identidade individual e coletiva a partir da 

aprendizagem cultural no ambiente de trabalho. [Simon, 1955] 

Utilizaremos os trabalhos de autores como Berger & 

Luckmann, Strauss e Goffman (Interacionismo Simbólico) a fim de 

analisar as interações entre os diversos grupos sociais. [Goffman, 

1953; [Strauss, 1955; [Berger & Luckmann, 1967] 

Utilizaremos os trabalhos clássicos de Pages, Bonnetti, De 

Gaulejac & Descendre sobre a IBM e os trabalhos de Enriquez a fim 

de fundamentar nossa análise sobre os efeitos do discurso e da 

ideologia empresarial sobre os diversos grupos organizacionais. 

[Enriquez, 1978; [Enriquez, 1991; [Pages, Bonetti& al., 1991] 

No que se refere à análise da interação da organização e seu 

meio-ambiente, nós utilizaremos os trabalhos de DiMaggio & 

Powell sobre o Institucionalismo. [Powell & DiMaggio, 1991] 

Finalmente utilizaremos a tipologia proposta por Julienne 

Brabet para analisar a prática de recursos humanos da empresa. 
[Brabet, 1993] 
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CAPITULO I - UMA BREVE REVISÃO DA TEORIA 
DAS ORGANIZAÇÕES 

1. A Evolu~ão da Teoria das Omaniza~ões e As 
Práticas Empresariais 

Uma grande parte dos autores no campo da Teoria das 

Organizações, a partir dos anos 80, começaram a insistir no retorno 

do liberalismo e na desletigimação da burocracia. Segundo eles, o 

controle social nas organizações através do uso de regras formais 

estaria perdendo a legitimidade, dando lugar ao que seria uma 

maior flexibilidade, capacidade de iniciativa e autonomia dos 

indivíduos. Alguns autores descrevem novos tipos de organização 

pós-burocráticas como as empresas "Informacionais" [Alter, 1989], 

"Hypermodernas" [Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 1991] as 

"Adocracias" [Mintzberg & McHugh, 1985], as "Interactive 

Organizations" [Heckscher & Donnellon, 1994] etc. 

Outros autores defendem uma outra visão, reforçando em 

seu discurso a validade e a eficiência das estruturas burocráticas, mas 

sob uma nova forma. É a chamada corrente neotaylorista, que 

defende a manutenção das estruturas burocráticas após uma 

"limpeza" ou "reforma", ou seja, a eliminação de uma série de 

disfunções a fim de obter maior eficácia e melhores resultados. A 

primeira corrente mostra os limites atuais das organizações 

burocráticas e propõe novas soluções e modelos, e a segunda 

corrente defende o modelo burocrático, propondo mudanças 

menores cujos objetivos são de aperfeiçoá-lo e de torná-lo mais 

produtivo. 

A empresa que pesquisamos, Bull França, está sofrendo um 

processo de mudança organizacional que visa reforçar o paradigma 

burocrático e os controles característicos de um estilo de 

administração neotaylorista, predominante nas empresas que são 

líderes de seu setor, como tentaremos mostrar neste trabalho. 

Nós faremos uma rápida revisão de alguns dos principais 

conceitos de administração e relacionaremos estas duas novas 
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correntes citadas acima à Teoria das Organizações. As análises que 

apresentaremos nesta parte de nosso trabalho foram elaboradas a 

partir da leitura dos livros "Teoria Geral da Administração" [Motta, 

1973], "A Construção Social da Realidade" [Berger & Luckmann, 

1967; [Berger & Luckmann, 1981], "Im ages of Organization" [Morgan, 

1986], "Organizational Symbolism" [Pondy, 1983], nas análises de 

Friedberg no seu livro "Le Pouvoir et la Regle" [Friedberg, 1993], no 

livro "L'Identité au Travail" [Sainsaulieu, 1977], no livro "The 

New Institutionalism in Organizational Analysis" [Powell & 

DiMaggio, 1991], no livro "The Post-Bureaucratic Organization

New Perspectives on Organizational Change" [Heckscher & 

Donnellon, 1994] e finalmente no livro "In the Age of the Smart 

Machine" [Zuboff, 1988] 

Destacamos estes 9 livros porque eles nos orientaram muito 

na leitura dos originais dos diversos autores de administração, 

representativos das diferentes escolas, e desta forma pudemos nos 

aprofundar progressivamente neste campo, construindo o nosso 

referencial teórico. 

Nos baseamos para redigir este capítulo na estrutura 

proposta por Ehrard Friedberg2 - a revisão da Teoria das 

Organizações através de 3 grandes temas - o homem, a organização e 

o meio-ambiente. 

2. O Conceito do Homem em Administraç;ão: do 
Homem Econômico ao Homem Complexo 

Para os principais autores clássicos de Administração, sejam 

anglo-saxões como Taylor e Gulick ou franceses como Fayol, o 

comportamento humano não constituía um problema em si. Ou 

melhor, os comportamentos percebidos como inadequados pela 

direção não eram vistos como sendo o resultado de uma 
irracionalidade no comportamento dos indivíduos no trabalho, mas 

sim como decorrentes de defeitos na estrutura da organização ou de 

2Ver FRIEDBERG, op. cit., capítulo I a III. 
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problemas na sua implementação. [Taylor, 1911; [Gulick & Urwick, 

1937]], [Fayol, 1949]. 

Os problemas comportamentais e organizacionais, de acordo 

com Escola Clássica de Administração, eram fruto da difícil 

operacionalização dos princípios de uma ciência da administração 

que estava sendo progressivamente construída. 

O postulado do "homo economicus" fazia do ser humano 

um ser previsível. O ser humano era considerado como um ser que 

analisava racionalmente as diversas possibilidades de decisão, 

optando por aquela que maximizasse os seus ganhos financeiros. 

Neste contexto, as experiências de Elton Mayo à Hawthorne, na 

Western Eletric [Mayo, 1933] tiveram o grande mérito de permitir a 

recusa destes postulados através dos resultados empíricos desta 

experiência, que reconhecendo a complexidade do comportamento 

humano nas organizações, transformou-o em um dos principais 

assuntos debatidos no campo de Administração. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que a melhoria do 

ambiente de trabalho no grupo gerou o aumento de produtividade 

do Grupos organizacionais. 

Estes resultados não podiam ser explicados pela teoria 

clássica. O aumento de produtividade foi então explicado por 

diversos fatores: o estilo de gerência participativo do atelier onde a 

experiência foi realizada, oposto à organização autoritária do atelier 

principal, a possibilidade que foi dada às operárias de conversarem e 

interagirem, trabalhando em grupo, ao contrário do setor principal, 

onde o trabalho era realizado individualmente etc. 

Após esta experiência, os teóricos passaram a valorizar mais 

a compreensão dos fatores afetivos e psicológicos no ambiente de 

trabalho, formando a escola das Relações Humanas. Alguns 

pesquisadores desta escola desenvolveram práticas e modelos 
destinados à melhorar o clima social e o ambiente de trabalho nas 

empresas, a fim de melhorar a produtividade do grupos 
organizacionais. Através de treinamentos e cursos, tentou-se formar 

os gerentes de nível médio e os capatazes no que seria um estilo de 

relações humanas mais participativo e menos autoritário, 
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argumentando-se que este estilo de gerência e controle aumentaria a 

produtividade e a eficiência dos empregados. 

As pesquisas realizadas neste período mostram que a relação 

entre estes dois fatores não era tão direta como pretendiam estes 

teóricos. Muitas vezes a adoção de um estilo de gerência 

participativo não melhorou a performance do grupos 

organizacionais, que dependia de outros fatores mais complexos que 

a simples melhoria do clima social. Alguns autores chegaram a 

questionar a adoção do trabalho em equipe ou da participação como 

formas de melhorar a produtividade, dependendo-se do tipo de 

trabalho e das condições envolvidas em cada caso. [Friedberg, 1993] 

A Escola de Relações Humanas teve o grande mérito de 

revelar a complexidade do comportamento humano nas 

organizações, que não depende apenas de estímulos econômicos 

com.() diziam os teóricos da Escola Clássica, sendo influenciado 

também por outros fatores de ordem social e afetiva. 

Estes autores no entanto têm um ponto em comum com os 

autores clássicos: consideram o ser humano como sendo um ser 

passivo, que reage de forma padronizada aos estímulos aos quais 

eles são submetidos na organização. A Escola Clássica de 

Administração considerava apenas os fatores econômicos. A Escola 

de Relações Humanas revelou a importância dos fatores afetivos e 

SOCIaIS, além dos econômicos, mas manteve o mesmo tipo de 

análise. Esta escola negou também o problema dos conflitos na 

organização, considerados disfuncionais dentro do paradigma 

burocrático. [Motta, 1973] 

A Escola de Relações Humanas foi muito influente no melO 

empresarial e nas escolas de administração, sobretudo nos anos 60 e 

na primeira metade dos anos 70. Os primeiros trabalhos de autores 

como Argyris, McGregor, Likert e Bennis são representativos deste 
período [Argyris, 1964] [McGregor, 1960] [Likert, 1961], [Bennis, 
1966]. 

Utilizando a pirâmide de motivações de Maslow, estes 

autores atribuem aos membros de uma organização uma série de 

necessidades psicológicas que eles tentam satisfazer através da 
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adoção de um estilo maIS participativo de administração. As 

necessidades psicológicas humanas seriam hierarquizadas [Maslow, 

1954] e mudariam de acordo com as diferentes etapas do 

desenvolvimento individual e social do ser humano. Em um dado 

momento poder-se-ia, no entanto, definir quais são as necessidades 

psico-sociais que predominam em uma certa organização e a direção 

da empresa deveria considerar estes fatores como relevantes no que 

se refere à produtividade da mão-de-obra e à eficiência do sistema. 

Segundo esta corrente, as necessidades sociais e afetivas do grupos 

organizacionais são tão importantes quanto os fatores técnicos e 

econômicos. [Friedberg, 1993] 

Estudando a evolução destas necessidades, alguns 

pesquisadores constataram que se deveria Ir além das 

transformações até então propostas pelos autores. Mudar-se o estilo 

de gerência tradicional por um estilo participativo e permitir o 

trabalho em grupo não eram medidas suficientes para satisfazer as 

necessidades humanas na organização, que tinham um caráter mais 

complexo que o modelo do "homem social " proposto pela Escola 

de Relações Humanas. Aperfeiçoando este modelo, estes autores 

propuseram o modelo do homem que busca a realização e o auto

desenvolvimento no ambiente de trabalho, tendo direito a mais 

autonomia, ao desenvolvimento de sua criatividade e à 

aprendizagem organizacional.3 
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empregados de desenvolverem suas habilidades e terem mais autonomia. Ele dizia o 

seguinte: "Não fiquemos surpresos que a observação do trabalho quotidiano nos ateliers nos 
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empresas. Um deles, em uma grande fábrica inglesa de automóveis, me disse em 1948: "Nós 

tentamos reduzir ao mínimo as habilidades diversas dos empregados.". Muitos outros 

gerentes, que têm esta mesma opinião mas não ousam declará-la publicamente, agem desta 

mesma maneira." 

No original: "Ne soyons donc pas surpris que l'observation quotidienne, au niveau des ateliers, 

nous offre de nombreux exemples d' édatement de tâches et de dégradation de l'apprentissage, 

dans les branches les plus diverses de la production. II y a lã une véritable poli tique 

poursuivie en toute connaissance de cause (sinon de ses effets), par certains managers. L'un 



Herzberg, por exemplo, propunha a desburocratização dos 

sistemas, dizendo que as regras e as estruturas rígidas limitavam a 

autonomia e a expressão do grupos, comprometendo a sua 

realização no trabalho. Ele propunha a criação de estruturas 

organizacionais mais flexíveis, onde os indivíduos tivessem a 

possibilidade de se investir no trabalho, se desenvolvendo e se 

realizando. [Herzberg, 1966]. Estas idéias, desenvolvidas pela 

corrente da "Democracia Industrial" (surgida nos anos 60 nos países 

escandinavos), bem como pelos estudos socio-técnicos do Tavistock 

Institut de Londres, forneceram a base teórica que inspirou diversas 

teorias de Administração. Os programas de melhoria das condições 

de trabalho, a humanização do trabalho e a reestruturação das tarefas 

(enriquecimento e ampliação ), bem como a criação dos grupos semi

autônomos de produção são alguns dos movimentos inspirados 

nestas teorias. [Friedberg, 1993] 

Este movimento teve o seu apogeu na França no meio dos 

anos 70, mas foi vítima de um efeito de moda, como aconteceu 

também com os círculos de qualidade nos anos 80. [Chevalier, 1991]. 

Ele foi criticado por postular um modelo ideal e único em termos de 

"saúde psicológica e moral" representado pelo modelo 

unidimensional do "homem que se atualiza". 

Os críticos franceses de Argyris e Bennis dizem que eles 

propõem noções prescritivas ambíguas como os conceitos de 

"maturidade, normalidade, saúde", quando defendem os direitos da 

pessoa humana diante dos imperativos funcionais e das estruturas 

organizacionais, acentuando a dicotomia existente entre estrutura 

formal e informal na organização. [Friedberg, 1993] No entanto, 

uma grande parte dos autores que criticam a ambigüidade dos 

termos utilizados por Vroom, Schein e Bennis reconhecem que 

eles têm o mérito de terem sido os primeiros a introduzirem a 

noção de homem complexo, ser influenciado por vários fatores e 
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pensent ainsi sans le dire, agissent en conséquence". Ver FRIEDMANN, Georges, "Le travail 

en miettes", Paris, Éditions Gallimard, 1964, page 32. 



por motivações múltiplas nas situações quotidianas de trabalho. 

[Vroom,1964], [Schein,1965], [Bennis,1966], [Sainsaulieu, 1987]. 

Em uma outra linha de argumentação, antecipando o 

movimento de esquerda no sistema educacional francês (1968), 

autores como Lapassade, Pages e Enriquez basearam seus estudos em 

psicologia e psicanálise a fim de denunciar os efeitos repressores das 

estruturas organizacionais. [Lapassade, 1967], [Pages, 1%7] , 

[Enriquez,1978]. [Enriquez,1991] 

Enriquez propõem o "Estilo Disfuncional de Intervenção" , 

cujo objetivo é conscientizar os indivíduos do caráter repressivo do 

trabalho nas empresas e da possibilidade de criar-se estruturas 

organizacionais que liberem o potencial humano. Estes estudos 

foram importantes para desvendar e analisar os procedimentos que 

conduziam à instrumentalização do comportamento humano nas 

organizações. Reconhecendo a complexidade e a imprevisibilidade 

da ação humana, novos estudos surgiram para explicar e analisar 

estas características. 

Em uma outra linha de análise, as reflexões empíricas sobre 

os mecanismos cognitivos e sociais da tomada de decisão permitiu o 

desenvolvimento de um novo modelo de racionalidade: o modelo 

da racionalidade limitada. 

Criticando o modelo taylorista, que supunha a otimização 

das decisões pelos seres humanos, Herbert Simon e o grupo que ele 

coordenou no Camegie Institute of Tecnology propuseram o 

conceito de que a racionalidade é sempre relativa ao sujeito que 

decide, não existindo uma única racionalidade superior ("one best 

way"), como tinham proposto os teóricos da Escola Clássica de 

Administração. [Simon, 1955; [Simon, 1956; [Simon, 1957] 

A racionalidade ou lógica de decisão de um indivíduo sena 

influenciada pelo seu presente e pelo seu passado, dentro do que 

Boudon chamou de um efeito de posição (ela depende da posição 

que o indivíduo ou o ator social ocupa em um contexto de ação 

específico e que condiciona o seu acesso às informações pertinentes) 

e de um efeito de disposição (a decisão depende das características 

mentais, cognitivas e afetivas do indivíduo que decide, 
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características estas que são em parte pré-formadas por sua 

socialização passada)[Boudon, 1991] . 

o modelo da racionalidade limitada gerou dois tipos de 

estudos: 

a) Pesquisas sobre as condições organizacionais e sociais do 

processo decisório. 

Este tipo de pesquisas investigou a estruturação do espaço de 

ação dos atores sociais, ou seja, as regras, procedimentos, equilíbrios 

de poder e os sistemas de aliança política que condicionam a 

percepção dos indivíduos e a sua racionalidade ou a formação dos 

seus critérios e de sua lógica de decisão. 

Cyert e March, seguindo esta linha, analisam em sua Teoria 

Beheviorista da Firma" as estruturas organizacionais como sendo 

programas rotineiros de ação. Segundo os autores, as estruturas 

organizacionais seriam mecanismos que possuiriam a função de 

orientar os indivíduos em seu trabalho quotidiano, canalizando a 

sua atenção. Seguindo estes programas rotineiros de ação, os atores 

sociais podem economizar energia na execução dos trabalhos 

mecânicos e repetitivos, concentrando a sua atenção nos fatos 

inesperados e imprevistos, que exigem novas decisões. As estruturas 

organizacionais, através da rotinização das atividades, permitiriam 

assim a administração seqüencial das diversas racionalidades 

relativas aos diversos setores da empresa. [Cyert & March, 1963] 

Este livro introduz outras noções fundamentais como a idéia 

de "slack organizacional", ou seja, a idéia de que o funcionamento 

de uma organização complexa depende sempre da existência de uma 

"reserva de recursos" que assegura à empresa um mínimo de 

autonomia em relação ao seu meio-ambiente. Esta característica 

permite à organização funcionar bem apesar das "quase-soluções", 

das redundâncias e da não-otimização dos recursos (dentro do 

paradigma da racionalidade limitada). Tendo em vista esta reserva 

de recursos, as organizações podem funcionar sem as soluções 

"ótimas" como as propostas pela Administração Clássica, que na 
verdade, não existiriam. 
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Hirschmann utilizou maIS tarde a noção de "Slack 

Organizacional" para criticar a afirmação neo-clássica segundo a qual 

a empresa que não otimiza bem os seus recursos tem prejuízos e 

deve sair do mercado. [Hirschmann, 1967]. De fato, para a teoria neo

clássica, existe apenas duas possibilidades de ação: a "Loyalty", ou 

seja, a lealdade da empresa para com os princípios da Administração 

Clássica (entre eles a otimização dos recursos visando o aumento da 

produtividade) e a aplicação dos mesmos pela direção, ou o "Exit", 

a não-otimização de seus recursos pela empresa, o conseqüente 

declínio de seus resultados e a sua saída do mercado. 

Criticando esta afirmação, Hischmann diz que como não 

existem soluções "ótimas" e como as organizações podem contar 

com uma "reserva de recursos " ("Slack"), retirar-se do mercado 

("Exit") não é a única solução possível no caso da queda dos 

resultados de uma empresa, como propõe a escola neo-clássica. 

Existem outras alternativas para reduzir a queda da produtividade, 

como a adoção de novas soluções e a contestação da racionalidade 

dominante. Esta estratégia de contestação foi chamada pelo autor de 

"Voice". Não existindo a "one best way", cria-se a possibilidade de 

divergência, de não adotar-se a estratégia do "Loyalty", de optar-se 

por novas soluções e estratégias diferentes da estratégia dominante, 

mantida pelos grupos conservadores. 

b) O segundo tipo de pesquisas, realizado por autores como 

Allison, Gremion, Cohen, March et Olsen, tentou compreender 

uma decisão a partir da estruturação do campo cognitivo dos atores 

sociais, ou seja, tentando ver como esta estruturação condiciona a 

percepção dos problemas pelos indivíduos, a emergência de soluções 

possíveis e a adoção de uma destas soluções através de uma decisão 

efetiva [A1lison, 1971], [Gremion, 1979], [Cohen, March & Olsen, 

1972; [Friedberg, 1993] . 

Estes autores tentam explicar a origem dos critérios de 

satisfação utilizados por um indivíduo ao decidir e a formação de 

sua racionalidade. Eles estudam, assim, a constituiçnao da lógica de 

decisão dos atores sociais. A esta teoria deu-se o nome de "Teoria da 

Escolha Racional". 
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Os trabalhos de Festinger sobre a dissonância cognitiva são 

muito importantes dentro deste contexto. Em um livro publicado 

em 1957, o autor define cognição como todo conhecimento, opinião 

ou crença do indivíduo a respeito de si mesmo, de seu 

comportamento ou dos fatos relativos à um contexto de decisão. 

Segundo o autor, o indivíduo enfrentaria em várias ocasiões uma 

dissonância ou uma oposição entre várias cognições, encontrando-se 

em uma situação de impasse que provocaria uma sensação de 

"desconforto" psicológico, a qual ele tentaria reduzir através da 

adoção de várias estratégias possíveis: contestar os seus valores de 

base, adotando novos valores, ou conservar estes, mudando sua 

ação. [Festinger, 1957]. 

De acordo com esta teoria, os valores não determinam o 

comportamento assim como o comportamento não determina os 

valores. [Sainsaulieu, 1977; [Friedberg, 1993] Estas duas variáveis 

não seriam explicadas por uma lógica linear causa-efeito, mas 

constituiriam um sistema. Os novos comportamentos de um 

indivíduo poderiam originar novos valores, fazendo-o questionar 

os seus valores antigos, ou poderiam, ao contrário, ter o efeito de 

reforçar ainda mais estes últimos. 

Em suas reflexões teóricas sobre a teoria da tomada de 

decisão, autores como Elster, Hischmann, Lindblom, Cohen & Marh 

e Weick [Elster,1983], [Hischmann, 1970], [Lindblom, 1978], [Cohen 

& March, 1974], [Weick, 1969] e [Weick, 1976] mostram que: 

1) As preferências de um indivíduo ao decidir não são 

precisas, coerentes e determinadas, mas ao contrário, são múltiplas, 

flexíveis e ambígüas [Cohen & March, 1974]; 

2) Estas preferências não são necessariamente claras para o 

indivíduo antes de sua ação, mas podem ser descobertas ou se 

originar posteriormente, sendo criadas pela ação e por sua dinâmica 
[Hischmann, 1970], [Lindblom, 1978], [Weick, 1969] e [Weick,1976] 

3) Os critérios de decisão e as preferências do indivíduo não 

são estáveis e independentes das condições da escolha, mas ao 

contrário, eles são adaptativos e influenciados pelo contexto de 
decisão [Elster, 1983]; 
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4) Os critérios de decisão e as preferências do indivíduo não 

são intangíveis, mas influenciados pela ação consciente ou 

inconsciente dos indivíduos que decidem. [Elster, 1983]; 

Estes autores propõem uma visão menos intencional e 

linear da ação humana [Friedberg, 1993] . Esta última não se 

resumiria nos objetivos que um indivíduo acredita possuir e nos 

quais ele acredita fundamentar a sua ação quotidiana. A ação 

humana seria influenciada por elementos incertos, novos, que vão 

além dos princípios e ideais nos quais as pessoas imaginam basear 

sua ação. O contato com novas culturas, normas de comportamento 

e sistemas modificam os critérios de decisão anteriores das pessoas. 

[Sainsaulieu, 1983; [Friedberg, 1993]. 

Segundo Hirschmann, a não previsibilidade de nossas ações 

e o desconhecimento relativo dos riscos de muitas de nossas 

decisões nos levam a adotar novos comportamentos. March reforça 

esta visão, afirmando que toda decisão é uma aposta em relação à 

um futuro incerto e os indivíduos correm os riscos inerentes à cada 

ação. A redução desta incerteza seria negativa, pois, segundo o autor, 

é ela que permite a inovação e o surgimento de novas soluções e da 

mudança. 

A teoria sobre a formação dos critérios de escolha e satisfação 

dos indivíduos bem como a formação de suas preferências, ou seja, 

a origem da "lógica de ator", completa o conceito de racionalidade 

limitada de Simon. Esta teoria mostra como a formação dos critérios 

de decisão de um indivíduo é contingente e variável de acordo com 

o tipo de personalidade, com o tipo de situação e opções a ele 

oferecidas, o que destaca o caráter incerto e dinâmico do 

comportamento humano [Williamson, 1975] [Crozier & Friedberg, 
1977] . 

Como ressalta a Teoria da Escolha Racional, a ação humana é 

o produto de um efeito de posição e disposição que não permite 

separar a racionalidade que embasa uma decisão de seu contexto e do 

indivíduo que decide. A existência de uma racionalidade superior e 

abstrata, acima dos atores sociais que decidem, ou a otimização de 

uma decisão seriam contestadas por esta teoria. 
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Tanto esta corrente quanto os estudos sobre dissonância 

cognitiva feitos por Festinger permitem libertar o indivíduo do que 

Wrong chamou de uma concepção "hiper-socializada" do ser

humano, que busca unicamente no passado dos indivíduos e em 

suas experiências de socialização marcantes a explicação de seus 

comportamentos presentes, adotando esta perspectiva de forma 

determinista [Wrong, 1977; [Friedberg, 1993]. 

De acordo com Wrong, a ação dos indivíduos não é apenas 

determinada por seus comportamentos passados, não sendo 

unicamente o reflexo de sua socialização. O comportamento 

humano seria fruto da interação desta socialização com os limites e 

possibilidades oferecidos pelo contexto de ação específico no qual o 

indivíduo está inserido em um dado momento. 

Cyert, March e Festinger, em seus trabalhos, revelam que, 

em se tratando de sua esfera de decisão, as pessoas têm um mínimo 

de distância e de autonomia em relação às atitudes, normas e 

valores que as experiências passadas lhes transmitiram, apesar de 

serem afetadas por fatores afetivos e inconscientes desenvolvidos 

nesta socialização. Estes últimos são analisados por autores como 

Enriquez, Pages, Elliot Jacques,que estudam a influência do 

imaginário organizacional sobre a atividade pulsional interna do 

indivíduo e sobre sua ação. 

Por outro lado, Cyert e March, analisando a estrutura 

organizacional, dizem que se é verdade que as regras formais 

regulam em parte o comportamento de um grupo organizacional, 

servindo de referência para os seus membros basearem sua ação, este 

fato não comprova a existência de uma racionalidade superior na 

organização, representada por estas mesmas regras. Segundo estes 

autores, o reconhecimento da racionalidade limitada da ação 

humana impede a formulação de argumentos que contrapõem a 

racionalidade da direção à irracionalidade dos membros da 

organização pertencentes aos níveis operacionais inferiores. Ocorre, 

na verdade, o confronto entre os vários tipos de racionalidade 

("lógicas de ator") existentes em um mesmo sistema político, não 

existindo o conflito entre uma posição "racional" defendida por um 

grupo e a "irracionalidade" dos outros grupos. Argumentos baseados 

na comparação da "irracionalidade" do comportamento humano 
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com a "racionalidade" da organização, de sua estrutura e de seus 

objetivos não têm sentido dentro deste contexto de análise. 

As estruturas organizacionais e os artefatos criados pelo ser 

humano são reflexos de sua racionalidade, limitada e contingente. A 

racionalidade humana é formada por de critérios considerados 

satisfatórios pelos atores que decidem, os quais não otimizam as suas 

escolhas. Dessacralizam-se desta forma as estruturas organizacionais 

e as regras, que são fruto da racionalidade predominante na 

organização, correspondendo à visão de mundo e aos valores dos 

grupos que detém o poder. Conseqüentemente, as soluções 

propostas pelo grupo dirigente podem ser contestadas como sendo 

algumas alternativas entre outras escolhas possíveis, possuindo 

defeitos e limites, como toda lógica humana. 
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3. As Diversas Imagens das Organizações 

Gareth Morgan em seu livro "Images of Organization" 

[Morgan, 1986] nos oferece várias imagens das organizações, através 

de metáforas, recapitulando diversos estudos de Teoria das 

Organizações e os agrupando de acordo com os diversos paradigmas 

que os sustentam. O autor propõe uma reflexão baseada em modelos 

específicos e nos permite descobrir em cada um deles os diferentes 

aspectos e facetas das organizações, enriquecendo a análise. Ele 

apresenta cada modelo na ordem cronológica de sua criação, com 

seus limites e questões, nos dando excelentes elementos de 

comparação, reforçando a validade de cada proposição. 

O modelo clássico vê a empresa como um todo coerente e 

estruturado por objetivos em função dos quais toda a organização 

seria administrada. Esta última é vista como uma verdadeira 

"máquina" cujas diversas engrenagens são planejadas para 

funcionarem harmoniosamente a fim de atingir os mesmos 

objetivos, obedecendo a uma lógica harmônica de funcionamento. 

Neste paradigma, o planejamento estratégico é fruto de uma 

racionalidade superior e a organização é considerada um 

instrumento para o atingimento das metas e objetivos propostos 

[Taylor, 1911]. 

Uma visão bem posterior opõe-se à metáfora da máquina, 

apresentando a organização como uma esfera cultural e política. 

Segundo o Interacionismo Simbólico e outros trabalhos que seguem 

esta linha de análise, a organização é fruto de uma construção social 

baseada nas diversas interações dos grupos que a compõem. Ela 

constitui uma micro-sociedade que reproduz a estratificação social 

por classes da sociedade global na qual esta inserida. Os diversos 

grupos organizacionais possuem culturas particulares e interesses 

próprios. Existem uma série de conflitos entre os interesses políticos 

de cada grupo e a organização é considerada um espaço político e 

cultural de confronto contínuo. Os objetivos, as estruturas, as regras 

e a cultura organizacional são os produtos sociais das trocas 

simbólicas e das interações quotidianas entre os diversos grupos. A 
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organização não é estruturada de forma instrumental a partir dos 

objetivos previamente definidos e de uma racionalidade superior, 

como na Administração Clássica, mas estes objetivos e a estrutura 

organizacional é que são produtos das interações do sistema 

humano a partir do confronto de várias lógicas de ação, valores e 

interesses políticos [Strauss, 1956; [Berger & Luckmann, 1967]. 

[Pondy, 1983]. Dentro desta escola encontramos também os trabalhos 

de Goffman e da Escola de Chicago [Goffman, 1953; [Goffman, 1961]. 

Entre estas duas visões, a da Administração Clássica e a da 

organização vista como uma esfera cultural e política, encontramos 

importantes estudos sobre a burocracia iniciados a partir da escola de 

Relações Humanas, que constituíram trabalhos que permitiram 

alargar a visão clássica das organizações incorporando novos 

conceitos. 

Estes trabalhos revelaram as várias motivações de cada 

indivíduo e as resistências dos diversos grupos organizacionais em 

relação às políticas de recursos humanos de caráter instrumental. 

Segundo os trabalhos de autores como Merton, Selznick, 

Blau e McGregor, estas resistências se manifestam através de 

fenômenos como a "frenagem" e a criação de normas informais, de 

rituais de trabalho e da solidariedade entre diversos grupos que 

desobedecem as normas e práticas oficiais. [Merton, 1949], [Selznick, 

1949], [Blau, 1955] e [McGregor, 1966]. 

De acordo com as conclusões destes autores, existe uma 

discrepância entre o modelo oficial e as praticas informais. A 

distância entre estes dois mundos, o mundo da organização formal, 

que seria o mundo da racionalidade e do cálculo, e o mundo das 

práticas informais, relacionado aos sentimentos e à afetividade, 

produziria efeitos "disfuncionais" do ponto de vista da empresa, que 

não seguiriam a lógica da eficiência prescrita pela "one best way". 
[Friedberg, 1993] 

Baseando-se nestes estudos, Gouldner disse que a 

organização não é um instrumento transparente, ao serviço de 

objetivos previamente definidos pela direção (os "imperativos 

funcionais"), como propunham os autores da Escola Clássica de 
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Administração [Gouldner, 1954] . Segundo este autor, a dicotomia 

entre os objetivos "racionais" de um lado e os sentimentos 

"irracionais" de outro não existe. Conseqüentemente, não existe 

também a oposição entre a organização "oficial" e "racional" e a 

organização "informal" e "irracional". 

A partir destas propostas, outros autores mostram como, na 

verdade, a partir do processo de institucionalização e da construção 

social da realidade, os diversos objetivos e estruturas sociais são 

frutos de escolhas feitas por indivíduos e grupos em um dado 

momento. Dessacralizam-se e "desreificam-se" as estruturas, os 

objetivos e os imperativos funcionais bem como a racionalidade que 

os justifica. [Berger & Luckmann, 1981]. Uma vez 

institucionalizados, porém, as regras e valores oficiais estruturam 

em parte as interações humanas, mas não as determinam. 

Os primeiros trabalhos empíricos de Merton e Selznick já 

mostravam as conseqüências "disfuncionais" da estrutura 

burocrática, ressaltando o circulo vicioso de burocratização e a 

ineficiência do sistema. 

No seu livro "Patterns of Industrial Bureaucracy", Gouldner 

mostra as funções "latentes" da regra: 

1) A regra permite o controle à distância; 

2) A regra restringe as relações entre as pessoas, aumentando 

a impessoalidade na organização. 

3) A regra restringe a arbitrariedade do superior e legitima a 
sanção. 

4) A regra toma possível a apatia, ou seja, o comportamento 

do subordinado que se limita a aplicar as normas ao caso concreto, 
sem esforço extra; 

5) Ela gera um espaço de negociação entre o subordinado e a 

hierarquia. O chefe sempre possui a possibilidade de aplicar ou não a 

sanção e pode negociar com o subordinado. Este pode, por sua vez, 

reduzir sua atividade ao mínimo, "escondendo-se" atrás da regra, e 

limitando a sua colaboração de forma legítima. As regras não são 
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apenas um instrumento de controle na mão da hierarquia, mas 

também um espaço de negociação a serviço dos subordinados. 

[Gouldner, 1954], [Friedberg, 1993] 

No seu estudo sobre a burocracia francesa, Crozier mostra 

corno as características das organizações que ele estuda (as regras 

impessoais, a centralização do poder de decisão, a estratificação dos 

indivíduos em grupos homogêneos e fechados etc.) induzem 

comportamentos nos grupos que reforçam ainda mais estas mesmas 

regras e estruturas, em um círculo vicioso. Tal fato ocorre 

independentemente da vontade dos grupos de mudar ou não o 

sistema. [Crozier, 1964] 

Crozier salienta ainda urna outra função da burocracia, 

especialmente marcante na França: evitar as relações pessoais e 

espontâneas, suscetíveis de produzir conflitos. A regra estrutura as 

relações entre os grupos, reforçando a impessoalidade na 

organização. Desta forma, mesmo se a regra prova a "disfunções", a 

despersonalização e a estruturação das relações asseguram o 

funcionamento do sistema evitando conflitos. Segundo o autor, 

independentemente dos problemas e disfunções do sistema, a 

burocracia seria um sistema que teria a sua funcionalidade e sua 

lógica próprias. Segundo a análise de Gouldner sobre a função das 

regras, a burocracia seria urna solução organizacional que tentaria 

evitar a arbitrariedade, o confronto entre os indivíduos e grupos e 

os abusos de poder. 
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4. A Omanização e o Meio-Ambiente 

A existência de fronteiras claras permitindo distinguir o 

interior da organização de seu exterior é uma premissa da Escola 

Clássica de Administração. 

No entanto, somente nos anos 60 o meio-ambiente passou a 

ser um dos temas centrais em Administração através de uma 

corrente chamada "Contingência Estrutural" [Lawrence & Lorsh, 

1967] [Lawrence & Lorsh, 1969]. 

Antes de Lawrence e Lorsh, porém, em 1961, Bums e Stalker 

realizaram um estudo pioneiro, reunindo mais de 20 empresas 

inglesas que operavam em setores diferentes, com taxas distintas de 

concorrência e de mudança tecnológica [Bums & Stalker, 1961] . A 

partir deste estudo, eles elaboraram dois tipos-ideais de organização, 

cada um adaptado a um tipo de setor ou "meio-ambiente": a 

organização mecânica e a organização orgânica. 

Segundo os autores, a organização mecânica sena 

caracterizada pela formalidade, pela existência de um organograma 

detalhado e rígido, pela pouca comunicação entre os diversos setores 

em nível horizontal, privilegiando-se o nível vertical e hierárquico, 

e uma forte centralização do poder pela direção. 

A organização orgânica se opõe ao primeiro modelo. Os 

papéis organizacionais não são explícitos, não se acentuando as 

diferenças em nível hierárquico; a comunicação se dá tanto em 

nível horizontal como vertical e o poder de decisão é 

descentralizado e difuso. 

Os autores mostram que o modelo mecânico é maIS 

freqüente em um contexto setorial estável (pouca inovação 

tecnológica, demanda regular e previsível). 

O modelo orgânico seria uma opção mais freqüente em um 

melO ambiente "turbulento", ou seja, com uma alta taxa de 

inovação e um mercado caracterizado por uma forte concorrência. 
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Posteriormente, Emery e Trist propõem a idéia de que cada 

tipo de meio ambiente sócio-técnico e econômico seria uma "trama 

causal", ou seja, um encadeamento de causas e efeitos que teriam 

como resultante a adoção pelas organizações de um tipo de estrutura 

adaptada às exigências e características do seu setor. Cada tipo de 

meio-ambiente, entre os 4 definidos pelos autores, condicionaria a 

empresa a optar por um tipo de estrutura diferente. 

Eles identificaram setores "estáveis e difusos", "estáveis e 

concentrados", "instáveis e reativos" e finalmente turbulentos 

[Emery & Trist, 1965] . 

As análises de Lawrence e Lorsh seguem esta mesma linha 

de argumentos. Segundo os autores, toda organização, para poder 

trabalhar com um meio ambiente que não é homogêneo nem uno, 

mas ao contrário, diverso e segmentado, deve desenvolver setores 

especializados em determinadas tarefas, setores específicos, 

acentuando sua diferenciação interna. Ao mesmo tempo que se 

preocupa em diferenciar-se tendo em vista seu caráter complexo, a 

empresa deve se preocupar em manter um mínimo de integração, 

criando estruturas e procedimentos organizacionais que controle as 

tendências "centrífugas" das diversas partes que a compõem. A 

partir de um estudo baseado em 6 empresas pertencentes à setores 

diferentes (estáveis, turbulentos etc.), os autores chegam à conclusão 

de que existe uma relação fundamental entre os níveis externos da 

organização (incerteza, diversidade, turbulência do meio-ambiente e 

do tipo de pressões sofridas pela empresa) e os níveis internos de 

integração, diferenciação e os mecanismos de resolução de conflitos. 

A questão fundamental encontrada neste tipo de pesquisa é 

compreender a influência das características do meio-ambiente sobre 

a tentativa de manter-se um equilíbrio entre o nível interno de 

diferenciação e de integração, tendo em vista a gestão dos conflitos e 

as contradições que resultam desta tensão. [Lawrence & Lorsh, 1969] 

Segundo estes autores, o nível de performance de uma 

empresa crescerá na medida em que suas estruturas e procedimentos 

internos levem em conta o equilíbrio entre diferenciação e 

integração, ou seja, sejam bem adaptados às exigências do meio

ambiente sócio-técnico e econômico da empresa. Esta teoria 

confirma a relativização do "one best way" de Taylor, mostrando a 
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contingência de cada situação. Os trabalhos anteriores de Woodward 

sobre a relação existente entre a tecnologia, os tipos de estrutura 

organizacional das empresas e a performance e 

Burns e Stalker seguiam esta mesma linha 

[Woodward, 1968]. 

os trabalhos de 

de raciodnio 

Estas pesquisas têm outro ponto em comum: elas 

consideram que o meio-ambiente impõe uma série de exigências 

objetivas à organização, das quais elas não podem "escapar" sob pena 

de terem uma queda de produtividade e performance. 

Em uma analogia com a biologia, o modelo dos sistemas 

abertos [Bertalanffy, 1968] trabalha com a noção de adaptação 

contínua da organização ao meio ambiente e de seu ajuste interno 

("fit") às características deste sob pena de sofrer o processo de 

entropia (morte). A capacidade de reação do sistema às mudanças e a 

velocidade de sua resposta adaptativa são vistas como vantagens 

competitivas neste modelo. 

Outros autores desenvolvem maIS tarde um modelo que 

leva em conta os aspectos políticos da organização e as suas relações 

com o meio-ambiente. 

Trabalhos como os de Pfeffer & Salancik e os de Grandori 

reforçam o caráter ativo dos sistemas organizacionais, os quais têm 

influência sobre o curso dos acontecimentos e sobre as mudanças do 

seu setor, sendo considerados como entidades que possuem uma 

certa autonomia em relação ao meio-ambiente [Pfeffer & Salancik, 

1978], [Grandori, 1987] . [Friedberg, 1993]. 

Os trabalhos destes autores se apoiam nas pesquisas 

realizadas por Thompson & McEwen e mostram que as organizações 

devem procurar controlar ativamente as incertezas geradas pelo seu 

setor (mais especificamente pelo seu meio-ambiente imediato de 

atuação - "task-environnement"), a fim de terem uma boa 

performance. Os autores tentam compreender as estratégias 

desenvolvidas no interior das organizações a fim de controlar estas 

incertezas, causadas pela dependência das empresas em relação aos 

recursos do meio-ambiente. Estas últimas efetuam acordos e alianças 

estratégicas com outras organizações, influenciando nas mudanças 
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de seu setor e constituindo um sistema político, ou seja, um "meio

ambiente negociado". Estes autores contestam, desta forma, o 

princípio de "adaptação organizacional" característico da "Teoria dos 

Sistemas Abertos". As organizações são vistas como entidades 

políticas e ativas que têm uma influência considerável na 

construção do setor onde atuam, tentando controlar os recursos 

disponíveis e limitando a sua dependência em relação a eles. 

[Thompson & McEwen, 1958] 

Em uma outra perspectiva, Cyert e March tratam também do 

caráter político da organização distinguindo internamente o nível 

político e o nível organizacional [Cyert & March, 1963]. Segundo 

estes autores, o primeiro mundo é o mundo das relações 

estratégicas, confiado aos executivos que tomam as decisões tanto do 

ponto de vista interno como do ponto de vista externo, constituindo 

uma "coalisão dominante". O segundo mundo é o nível das rotinas 

organizacionais reservadas aos empregados. O primeiro nível 

estruturaria o trabalho do segundo através da criação de 

procedimentos e rotinas de ação. 

Karl Weick, combinando estas 2 teorias e desenvolvendo 

esta questão, mostra que não se pode considerar a forma com a qual 

a organização administra e "negocia" o seu meio-ambiente e decide 

suas ações como uma resultante das avaliações e estratégias 

decididas somente pelos executivos que constituiriam o grupo ou 

"coalisão" dominante [Weick, 1976]. Segundo este autor, a 

administração rotineira das relações e interfaces com o meio

ambiente são o resultado do modo com o qual todos os indivíduos e 

grupos que compõem a organização, em todos os níveis, percebem e 

analisam as oportunidades "objetivas" e os limites no setor e 

interagem com os outros atores sociais. Weick diz ainda que os 

dados do meio-ambiente não são nem estáveis e nem objetivos, 

uma vez que eles não podem ser considerados separadamente das 

condições que regulam a ação dos membros da organização, que são 

construídas interativamente ou "enacted". 

Baseando-se nos trabalhos de Peter Berger, Thomas 

Luckmann e Goffman (Interacionismo Simbólico), bem como nos. 

trabalhos de etnólogos como Garfinkel e na psicologia cognitiva de 

Piaget, Weick argumenta que as organizações só podem reagir aos 
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dados ou aos problemas que foram previamente percebidos, 

reconhecidos e compreendidos pelos seus membros, que os 

integram como elementos de análise nas representações, gráficos e 

mapas causais que fazem da organização e de seus problemas 

[Piaget, 1962; [Garfinkel, 1967]. 

Deste modo as organizações só podem reagir aos dados e aos 

elementos que seus membros instituíram ("enacted") através de sua 

atividade cognitiva [Weick, 1969] 

A partir desta análise, os autores do Institucionalismo dizem 

que o processo de Institucionalização considera as interações dos 

indivíduos e as relações de poder das quais eles participam 

[DiMaggio & Powell, 1983]. 

Crozier e 

Insti tucionalização 

Friedberg, reinterpretando o 

e Objetivação da realidade 

processo 

descrito 

de 

no 

Interacionismo Simbólico, propõem a análise estratégica das 

interações entre os diferentes grupos organizacionais que pertencem 

aos diversos níveis hierárquicos da empresa, a fim de reconstituir as 

suas relações e compreender as formas de funcionamento e os jogos 

de poder próprios ao sistema organizacional em questão. A partir 

deste método, busca-se revelar as estruturas que norteiam a 

comunicação e o processo de cognição na empresa, ou seja, a forma 

de "enactement" ou de institucionalização da realidade característica 

deste grupo organizacional. [Crozier & Friedberg, 1977] 

Segundo esta corrente, as relações da organização com o 

meio-ambiente se concretizam através de certos "interlocutores 

privilegiados" - membros da organização que a representam em 

encontros, reuniões, debates, conferências e acordos realizados com 

outras empresas, clientes, associações e organizações em geral. Estas 

pessoas se tomam os "porta-vozes" do seu segmento ou empresa 

junto às outras organizações e negociam com seus representantes as 

decisões e condições da ação tendo em vista cada caso concreto. Desta 

forma se constrói o "meio-ambiente negociado", através de 

interações quotidianas e de negociações feitas pelos diversos 

membros da organização que interagem com diversos interlocutores 

de outros segmentos do mercado e de outras empresas, em suas 

relações rotineiras de trabalho. O impacto das decisões para o sistema 
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variará segundo o nível de poder de cada interlocutor e da 

abrangência da decisão envolvida, é claro, mas nos seus diversos 

níveis a organização constitui um sistema político [Scott, 1987]. 

Desta forma, ao buscarem adaptar-se ao seu contexto de ação, 

procurando soluções para os problemas que percebem e representam 

em suas interações quotidianas de trabalho, os membros da 

organização instituem soluções e mecanismos de negociação que 

passam a influenciar o seu setor de atuação. 

Trata-se de um processo de inter-estruturação entre as 

diversas empresas e instituições características de um setor 

econômico [Powell & DiMaggio, 1991]. 

o objeto da pesquisa em termos de meio-ambiente 

organizacional não é mais a influência deste sobre a organização, 

mas quais são os mecanismos instituídos em um setor industrial 

que regulam a percepção que os atores (indivíduos, grupos e 

empresas) possuem dos problemas deste setor, e que influenciam 

em sua ação e na reestruturação deste mesmo setor [Powell & 

DiMaggio, 1991; [Friedberg, 1993]. 
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CAPffULO 11 - APRESENTAÇÃO DO MODELO 
"APRENDIZAGEM CULTURAL E ESTRATÉGICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE RENAUD SAINSAULIEU 

1. A Perspectiva do Estudo das Rela~ões de Poder 

Como diz Max Pages e alii. no seu livro "L'Emprise de 

l'Organisation" [Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 1991], o poder é 

freqüentemente analisado de 4 formas: 

- na perspectiva marxista como um fenômeno de alienação 

econômica; 

- no nível psicanalítico, como um fenômeno psicológico de 

alienação, de dependência, de projeção e introjeção, da formação de 

sistemas de defesa etc. 

- como um fenômeno político, de imposição e de controle 

sobre as decisões e sobre a organização do trabalho; 

- no nível ideológico, como um fenômeno de apropriação do 

significado e dos valores. 

Concordamos com Pages quando ele diz que estas 4 linhas de 

pesquisa não são necessariamente incompatíveis. 

No presente trabalho nós citaremos estas 4 correntes, mas 

nos aprofundaremos em duas delas: 

- no poder como fenômeno organizacional político; 

- no poder enquanto ideologia. 

o nosso foco de estudo será a ação estratégica no trabalho, 

segundo representação esquemática apresentada a seguir: 
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1.1 Representago de Habermas dos Tipos de Ago 
Definidos porWeber [Habermas, 1970] 

Orientação da Orientada .•... Orientada 

ação .=;;. para o para a 
sucesso compreen-

--------- são 
Situação da 

Ação ~ 
Não Social .. , Ação -------

Instrumen 
tal 

Social Ação Ação 
Estratégica Comunica 

tiva 

2. A Aprendizagem Cultural e Estratéldca na Empresa 
segundo o Modelo de Renaud Sainsaulieu 

Sainsaulieu, sociólogo francês, desenvolveu nos anos 70 um 

modelo denominado "Aprendizagem Cultural na Empresa" 

[Sainsaulieu, 1977]. Baseando suas primeiras pesquisas nos trabalhos 

pioneiros de Crozier sobre a burocracia francesa [Crozier, 1%4], o 

autor rompe em parte com este último, elaborando um modelo que 

se propõe mais abrangente e segue o mesmo tipo de pressupostos da 

escola sociotécnica. 

Um dos pontos em comuns entre Crozier e Sainsaulieu é o 

reconhecimento de que a organização não reproduz simplesmente o 

modelo de divisão social por classes característico da sociedade 

global. Cada organização possui uma lógica predominante de ação, 

representada por suas regras formais e por sua cultura oficial, que 

estruturam em parte as relações entre seus membros e os jogos de 

poder que levam à formação de seus diversos grupos. Estes grupos 

agem estrategicamente e sua ação política influencia o destino da 

organização, a transformação de suas regras e de seus valores. As 

regras e a cultura organizacional oficial são frutos desta interação 
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entre os diversos grupos, estruturando em parte a ação destes 

mesmos grupos, em uma relação dialética. 

2.1.A Aprendizagem das Normas Relacionais pelos 
Membros da Omanização 

Segundo Sainsaulieu, o comportamento quotidiano das 

pessoas no trabalho e as formas que elas têm de relacionar-se umas 

com as outras são originadas em parte pelas suas experiências 

passadas, seja em sua socialização primária (família ou equivalente) 

ou secundária (escola, por exemplo). Segundo o autor, o trabalho 

seria uma das principais fontes de aprendizagem relacional do 

indivíduo. O autor baseia-se em diversos estudos para fundamentar 

suas proposições. 

2.2 A Gestalt e a Aprendizagem 

Segundo a corrente de psicologia cognitivista derivada da 

Gestalt, o conceito de "insight", ou seja, a reestruturação das relações 

lógicas entre os diversos elementos resultantes da percepção. Em um 

esforço cognitivo concentrado e "tenso", o cérebro condensa as 

diversas informações obtidas pelo indivíduo e compõe um todo 

formado a partir de um mosaico de percepções diferentes. [Rogers, 

1975]. O indivíduo compreende através do raciocínio indutivo as 

relações lógicas entre os diversos elementos percebidos 

anteriormente e as relações entre as diversas partes de um mesmo 

sistema 

Dewey demostra que o aprendizado envolve um processo 

racional no qual o indivíduo está comprometido com a resolução de 

problemas através da formulação de hipóteses e de soluções, a 

aplicação das mesmas e a verificação dos resultados da ação. [Thorpe 

& Schimuller, 1965]. As experiências no trabalho são assim um lugar 

privilegiado para o aprendizado [Sainsaulieu, 1977]. 

Segundo a Gestalt, ainda, toda a aquisição nova de 

conhecimento, fruto do aprendizado, coloca em questão a antiga 
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lógica de resolução de problemas do indivíduo, ou seja, seus antigos 

critérios de decisão e ação [Rogers, 1972]. O aprendizado leva então a 

uma ruptura com o sistema lógico anterior [Piaget, 1962]. 

V ários estudos de psicologia e sociologia das organizações 

ressaltam também a importância dos fenômenos afetivos no 

aprendizado, como as relações com os colegas e com o professor no 

processo de aquisição de novos conhecimentos ou aptidões. earl 

Rogers ressalta o fato de que "ensinar" não significa necessariamente 

"aprender" . 

"Eu tenho a impressão de que o único processo de 

aprendizagem que influencia realmente o comportamento do 

indivíduo é aquele no qual ele tem a oportunidade de descobrir as 

coisas por si mesmo, se apropriando dos conceitos que descobre. E a 

"verdade" ou conceito que ele assimila no decorrer de sua 

experiência não lhe pode ser comunicada da mesma forma por outra 
4" pessoa. . 

O importante neste contexto é o desenvolvimento da 

capacidade de "aprender à aprender". 

O processo de aprendizado e resolução de problemas é 

fundamental para a sobrevivência do indivíduo diante das diversas 

situações de sua vida quotidiana. Ressalta-se desta forma o caráter 

heurístico do aprendizado "aqui e agora" na organização e nas 

situações de trabalho em geral. O aprendizado por "ensaio e erro" 

revela-se importante no aperfeiçoamento da capacidade estratégica 

do indivíduo de tomar decisões e assumir riscos. 
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2.3.A Aprendizagem Estratégica na Organiza~ão 

Segundo Sainsaulieu, a organização age de quatro formas 

diferentes em relação ao desenvolvimento da capacidade estratégica 

dos indivíduos: 

a) Nas praticas quotidianas de trabalho, seja na linha de 

montagem ou no escritório, os indivíduos têm oportunidades 

desiguais de tomarem decisões, assumirem riscos e exercitarem-se 

no aprendizado relacional com seus colegas e superiores. 

b) Através da atividade sindical os indivíduos podem 

exercitar também sua ação estratégica e política na organização. 

c) A estrutura organizacional oferece ao indivíduo a 

possibilidade de desenvolver alianças políticas com outros 

indivíduos e grupos, dependendo de sua posição na organização. As 

regras estruturam em parte os espaços de interação possíveis entre as 

pessoas e os relacionamentos são em parte decorrentes deste sistema. 

d) A mudança organizacional (mudanças na estrutura da 

empresa e nas condições de trabalho) e os treinamentos internos 

oferecem ao indivíduo a possibilidade de viver outras experiências e 

de entrar em contato com um outro sistema diferente do seu 

ambiente de trabalho quotidiano, transferindo depois para a sua 

situação normal de trabalho as inovações e formas de relação 

aprendidas nestas experiências [Sainsaulieu, 1977]. 

2.4 A Capacidade Estratégica 

A capacidade estratégica, ou seja, a capacidade de perceber as 

oportunidades de ação, prever as conseqüências e os riscos de cada 

alternativa e assumir estes riscos executando a decisão, varia de 

pessoa à pessoa, segundo a origem social e o meio cultural. Esta 

capacidade pode ser melhorada e exercitada através das interações 

com os outros indivíduos em diversos tipos de situação. 
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Os estudos de Atkinson mostram que os indivíduos que têm 

como característica predominante uma estratégia defensiva (pois 

não podem aceitar a possibilidade do fracasso) evitam assumir 

riscos, ou então só assumem riscos extremos (onde o fracasso seria 

visto como natural e não como decorrente de sua ação). Já os 

indivíduos que possuem uma estratégia voltada para o êxito de seus 

empreendimentos e decisões, evitam os riscos extremos e as 

situações perigosas, mas assumem freqüentemente riscos 

moderados [Atkinson, 1983]. 

Analisando vários estudos, Sainsaulieu diz que existe uma 

tendência segundo a qual os indivíduos menos favorecidos 

socialmente assumirem raramente riscos, mas quando o fazem, 

assumem riscos extremos, em situaçõs de exceção. No entanto, os 

indivíduos mais favorecidos socialmente assumem mais 

freqüentemente riscos moderados, evitando as situações perigosas. 

Isso se deve ao fato de que os indivíduos não têm os mesmos meios 

sociais de acesso à categorização, ou seja, à estruturação de seu 

campo cognitivo e ao desenvolvimento de sua capacidade de 

aprendizado [Sainsaulieu, 1977], [Sainsaulieu, 1987]. 

2.5. Os Ouatro Modelos de Comportamento 
Identificados por Sainsaulieu nas Omanizacões 

2.5.1 Modelo da Retirada Estratégica ("Retrait") 

O autor, em suas pesquisas, observou que para muitas 

pessoas a integração no trabalho e o investimento nas relações 

interpessoais dentro da empresa limita-se ao mínimo necessário. 

Estas pessoas se investem em outros setores da vida social, onde têm 

mais autonomia e podem expressar-se mais livremente. 

Sainsaulieu realizou a pesquisa que deu origem à primeira 

versão deste modelo em 1977 e nesta época a França estava 

recebendo muita mão de obra estrangeira oriunda de suas antigas 

colônias africanas, sobretudo da Argélia. O autor observou que os 

operários imigrantes, as operárias e as pessoas próximas da 
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aposentadoria engajavam-se o mínimo possível na comunidade de 

trabalho, realizando-se em outros setores como a família, clubes, 

comunidades religiosas etc. 

Uma outra característica na época era o fato das relações 

destes indivíduos com o capataz na linha de produção serem tensas, 

uma vez que este devia sempre insistir para obter um mínimo de 

envolvimento dos operários com o seu trabalho. Tal fato 

expressava-se principalmente na necessidade de diminuir a 

freqüência das faltas, uma vez que estas pessoas davam prioridade e 

atenção à outros setores de sua vida, realizando quando muito o 

mínimo necessário explicitado nas regras de trabalho. Os grupos que 

adotavam este tipo de estratégia buscavam a proteção da regra a fim 

de evitar recriminações dos superiores em relação à sua conduta, o 

que formalizava ainda mais as relações interpessoais, reforçando o 

caráter burocrático do sistema. Qualquer esforço extra, que implicava 

em ir além da regra, devia ser negociado entre os operários, os chefes 

e capatazes. As tentativas de implantar-se nestes setores métodos 

mais participativos e "espontâneos" de administração (como os 

círculos de qualidade, por exemplo) mostrava-se infrutífera, uma 

vez que as pessoas não se interessavam e não desejavam participar, 

pois tal atitude exigiria um maior comprometimento de sua parte 

com a empresa [Sainsaulieu, 1977]. Este grupo adotava a estratégia da 

"retirada", o que explica o nome do modelo. 

2.5.2 Modelo da Exclusão ou das "Afinidades 
Seletivas". 

A estratégia da exclusão contesta o modelo burocrático, 

propondo a eliminação progressiva das regras, um maIor 

desenvolvimento tecnológico e a adoção de uma organização mais 

flexível e dinâmica, com possibilidades de evolução rápida para os 

indivíduos que sobressaírem-se no trabalho. Os técnicos, os vários 

tipos de "experts" e os operários especializados em um tipo de 

conhecimento ou técnica de ponta ("ouvriers nouveaux 

professionnels") se mobilizavam contra a manutenção de um plano 

de carreira rígido, que baseava-se em critérios de progressão ligados 

ao tempo de trabalho na organização a fim de manter uma certa 

eqüidade formal nas possibilidades de evolução dos membros do 

grupo. Estruturando suas carreiras de forma individual, estas 
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pessoas desvinculavam-se progressivamente (excluiam-se) do seu 

grupo, aproximando-se dos chefes e membros da hierarquia e 

discutindo diretamente com estes suas possibilidades de evolução na 

organização. Desenvolvendo posteriormente relações em diversos 

níveis hierárquicos, seja com colegas ou superiores, selecionando 

seus contatos na organização e escolhendo pessoas com o mesmo 

tipo de perfil ("afinidades seletivas"), estas pessoas lutavam pela 

abolição de planos de carreira e controles rígidos e pela instauração 

de uma maior mobilidade individual na organização. 

Correspondendo a este tipo de perfil encontramos os jovens 

executivos recém-saídos das escolas e universidades, os qUaIS, 

desejando seguir carreiras rápidas, adotavam este tipo de 

comportamento. 

2.5.3 Modelo da Solidariedade Democrática 

o terceiro modelo de ação estratégica, a "solidariedade 

democrática", tem origens muito antigas e é baseado na "cultura de 

métiers" francesa, expressa, por exemplo, nas antigas Corporações de 

Ofícios, onde o indivíduo era aceito como igual após galgar os 

diversos graus ligados ao aprendizado de sua profissão. Desta forma, 

ele começava como aprendiz e evoluía até tornar-se mestre, após 

vencer as diversas etapas e ritos próprios ao sistema que pertencia. 

Este modelo implica na aceitação de uma autoridade vista como 

legítima dentro desta lógica corporativista. A autoridade externa ao 

meio profissional ou técnico, mesmo sendo legítima segundo 

critérios burocráticos, não é reconhecida ou "sentida" como legítima 

pelos membros da "corporação". Segundo o autor, os "mestres de 

ofício" são os "aristocratas do poder" na organização, pois, 

possuindo um poder de "expert" e controlando o acesso às 

informações e à comunicação, não se sentem intimidados em 

negociar e em assumir a sua participação política na organização. 

Nesta situação o autor encontrou vários tipos de técnicos e "experts" 

em uma ou outra especialidade, desde chefes de equipes técnicas de 

manutenção ou chefes de linhas de montagem (antigos operários), 

até engenheiros especializados em certos tipos de tecnologia, ou 

então executivos ocupando funções especializadas (marketing, 

produção, finanças etc.), bem como os chefes dos sindicatos, 
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habituados a negociar com os dirigentes da empresa.5 Todos eles 

tinham em comum o fato de possuírem uma grande solidariedade 

com os membros de seu grupo profissional e terem tido a 

possibilidade de treinar a sua capacidade de negociação e ação 

política (através da sobrevivência e do aprendizado na corporação). 

2.5.4 Modelo da "Unanimidade" 

Sainsaulieu encontrou em suas pesquisas dois tipos de ação 

coletiva especialmente dependentes da orientação de líderes: a 

unanimidade operária e a unanimidade burocrática. A primeira 

tem como fundamento a solidariedade desenvolvida entre grupos 

de operários nas fábricas e "ateliers". A segunda tem como base a 

legitimidade burocrática, a igualdade formal estabelecida pelas 

regras, que definem as fronteiras do grupo e as suas prerrogativas. 

As regras têm a função de proteger os indivíduos de relações 

pessoais e da improvisação. Elas instauram rituais burocráticos que 

visam evitar as relações mais "espontâneas" e menos estruturadas 

nas relações de trabalho, a fim de evitar favoritismos e preservar a 

igualdade formal entre os indivíduos. Estas características, segundo 

o autorcomo mostram várias pesquisas, parecem ser especialmente 

fortes nas burocracias francesas. [Crozier, 1964] 

Outras pesquisas clássicas sobre a burocracia chegam às 

mesmas conclusões: as regras têm a função de garantir uma certa 

"igualdade" formal de tratamento, evitando favoritismos, decisões 

arbitrárias e relações de poder paralelas. [Merton, 1949; [Merton, 
1950]. 

Existem alguns grupos de atores organizacionais que 

adaptam-se bem à burocracia e que lutam pela instauração de regras 

e contrôles formais: indivíduos que trabalham com tarefas 
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essencialmente administrativas, rotineiras e repetitivas; executivos 

que desejam uma carreira lenta mas segura; operários e técnicos que 

identificam-se com os critéros de promoção baseados no mérito e na 

antigüidade; todos estes grupos resistem à supressão de regras e de 

controles que lhes dão segurança, adotando uma lógica burocrática 

de ação. 

2.6. A Capacidade de Assumir Riscos sepndo os 
Quatro Modelos de Sainsaulieu 

2.6.1 Modelo de Retirada Estratégica 

Recusando toda a ação coletiva na empresa, seja por razões 

culturais (por exemplo a representação simbólica do papel social 

passivo e submisso da mulher diante da autoridade masculina, 

como no caso de um grupo de operárias oriundas de um meio social 

mais modesto), ou por falta de integração ao país (como no caso dos 

operários estrangeiros), alguns grupos organizacionais adotam a 

estratégia da "Retirada", envolvendo-se com a sua atividade, com os 

chefes e com seus colegas o mínimo possível, recusando a 

experiência de "fusão" e de compromisso nos grupos de trabalho. A 

sua estratégia é sobretudo defensiva, de "evasão". 

Conseqüentemente estes grupos não aceitam assumir nenhum risco 

no ambiente de trabalho, reduzindo sua colaboração ao mínimo 

prescrito pelas regras. Em casos extremos, eles tendem à revolta. A 

sua ação é caracterizada por longos períodos de passividade, seguido 

de eventuais revoltas. O fenômeno de normalização e estabilização 

de uma posição política através de uma discussão em grupo não os 

atinge, uma vez que estes indivíduos recusam-se a formar grupos e 

a agir coletivamente. [Sainsaulieu, 1977]. 

2.6.2 Modelo da Exclusão - "Afinidades Seletivas" 

Um outro perfil encontrado por Sansaulieu em suas 

pesquisas foram alguns tipos de operários especializados e técnicos, 

bem como certos jovens recém-formados, em começo de carreira, 

que, almejando o sucesso e uma promoção rápida, eram capazes de 

formular um projeto individual de carreira e de analisar as 

oportunidades e os riscos a fim de estabelecer um plano de ação. Eles 
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possuíam, pois, uma boa capacidade cognitiva individual de análise, 

mas poucas oportunidades de debater entre si e de trocar 

informações, não estando sujeitos aos fenômenos de normalização e 

polarização característicos do debate em grupo, que ajuda muitas 

vezes à visualizar de modo mais claro as oportunidades de ação e os 

riscos inerentes a cada situação. 

2.6.3 Solidariedade Democrática 

Certos técnicos, tendo vencido as várias etapas de 

aprendizado profissional, desde o estágio até o exercício pleno da 

profissão, têm a capacidade de participar ativamente das discussões 

em grupo com seus "pares" e companheiros, expressando seus 

pontos de vista, discutindo e assumindo uma posição política na 

defesa de seus interesses. Dada a sua evolução profissional, estes 

indivíduos são normalmente treinados em analisar as várias opções 

de uma ação e assumir os riscos inerentes a cada uma delas, vivendo 

a fundo os processos de discussão de grupo, seja em nível 

profissional ou sindical. O processo de aprendizagem e seleção do 

qual participam para atingir ao nível técnico ou profissional no qual 

se situam exige freqüentemente destes indivíduos o 

desenvolvimento de suas habilidades políticas e cognitivas, dando

lhes a capacidade de estruturar o seu campo de ação. O jogo 

democrático é aceito entre "iguais" e a autoridade é exercida em 

relação aos subordinados e "aprendizes". 

Estes indivíduos são geralmente orientados "para o sucesso", 

evitando riscos muito altos e assumindo freqüentemente riscos 

moderados. Caracterizam-se assim por uma atitude ofensiva mas 

controlada. 

Desta forma, a democracia pode ser vista como uma 

"instituição de luxo" e a competência de "jogar bem" no regime 

democrático (ou seja, o exercício da cidadania) é reservada aos 

indivíduos que tiveram a oportunidade de desenvolver a sua 

capacidade analítica e a sua capacidade de ação estratégica. 
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2.6.4 O Modelo da "Unanimidade" 

a) Unanimidade no meio operário (ou ''Fusão'') 

Como já vimos, o autor encontrou em suas pesquisas, 

dentro do contexto socio-político francês, um tipo de operário 

(sobretudo mulheres e estrangeiros) que adota a estratégia de 

"retirada" da vida em grupo. A maior parte dos operários, no 

entanto, vive a experiência da "fusão" a um grupo de companheiros 

e possuem um líder que expressa suas necessidades e posições 

políticas. Esta "vida em grupo", no entanto, é insatisfatória em 

vários aspectos: dada a própria organização do trabalho, estas pessoas 

não têm a oportunidade de se reunirem freqüentemente. Na 

maioria das vezes, a rotina e a execução de tarefas mecânicas e 

repetitivas não permite ao operário desenvolver a contento a sua 

capacidade de análise crítica. Conseqüentemente, este tipo de 

indivíduo tem a tendência a adotar estratégias simples e extremas do 

tipo "ou tudo ou nada", consolidando em relação ao seu grupo uma 

experiência de "fusão". Os membros deste grupo dependem 

freqüentemente da orientação de seu líder, cuja função é interpretar 

e analisar a realidade, guiando-os em sua ação. 

b) Unanimidade Burocrática 

Certos tipos de executivos, pessoal de escritório e 

funcionários públicos, vivem uma vida em grupo aparentemente 

harmônica, regida por um estatuto funcional e por um plano de 

carreira que garantem a igualdade formal de todos e a evolução 

profissional segundo critérios sólidos baseados no mérito e na 

antigüidade. Evitando assumir riscos, adotando em geral uma 

atitude conservadora e defensiva, estes indivíduos são capazes, no 

entanto, de assumirem unanimemente posições de grupo extremas, 

sobretudo quando se ameaça os seus direitos adqüiridos e se fala em 

mudar o seu estatuto profissional. 

O autor conclui o seu raciocínio dizendo que a aptidão de 

analisar-se as diversas opções e assumir riscos nas relações 

interpessoais e coletivas (ou seja, a capacidade estratégica de cada 

indivíduo) é fruto de um aprendizado concreto nas relações de 

trabalho. Ao menos no que se refere à aprendizagem por "ensaio e 
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erro" e à experimentação, as estruturas de trabalho têm uma 

influência desigual no desenvolvimento da capacidade cognitiva e 

analítica dos indivíduos, uma vez que alguns têm a oportunidade 

de experimentar um jogo relacional sutil, enquanto outros vêem 

limitadas as suas oportunidade de desenvolvimento soci o-políti co. 

3. A Afetividade nas Rela,ões de Trabalho: Os 
Líderes e os Grupos 

A dificuldade do indivíduo em analisar sozinho as diversas 

opções e em posicionar-se é proporcional à sua dependência de um 

grupo e de um líder. Em um grupo composto por este tipo de 

indivíduos, a dificuldade de análise tática destes últimos os fazem 

entrever poucas alternativas de ação, acentuando desta forma o 

nível de polarização das propostas, que se reduzem freqüentemente 

a uma ação radical ou a uma omissão em relação a uma situação 

específica, ou seja, a uma posição conformista ou uma posição 

radical. Este fenômeno pode ser visualizado em alguns casos: 

3.1 No modelo da Unanimidade Operária 

No meio operário, os líderes mudam raramente, como se 

suas idéias traduzissem sempre as idéias da base. Em um meio onde 

o desenvolvimento analítico e cognitivo é limitado pelas 

circunstâncias do trabalho, as possibilidades de ação acabam por se 

cristalizar na pessoa de alguns líderes, que representam as soluções 

possíveis. Eles passam a ser verdadeiros porta-vozes do grupo, e a 

contestação de suas posições só é possível através da defesa de outras 

posições igualmente radicais. As massas pouco diferenciadas, que 

vivem uma experiência de fusão intensa, buscam desta forma a 

diferenciação através da ação de seu líder. 

3.2 Nos Modelos da "Retirada Estratégica" e da 
"Exclusão" do Grupo 

Os operários estrangeiros e as operárias (que possuem outros 

meIOS de inserção social mais fortes que o trabalho, como por 
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exemplo a família ou a comunidade) evitam participar de grupos ou 

mobilizações na empresa a fim de não ter problemas, adotando a 

"Retirada Estratégica" como comportamento quotidiano. Os agentes 

técnicos e jovens formandos recém contratados escolhem a exclusão 

do grupo como um meio de desenvolver uma estratégia individual 

de carreira, visando a mobilidade e a promoção. Estes dois grupos 

desconfiam do papel do líder e das mobilizações coletivas no 

ambiente de trabalho, sentindo-se ameaçados pelo grupo. 

3.3 No Modelo da Solidariedade Democrática 

Os executivos que participam ativamente na organização, se 

reunindo em grupo, entre "iguais", debatendo, fazendo alianças 

políticas ou coalisões, vivem um fenômeno de liderança "rotativa", 

ou seja, em certos momentos existem posições políticas que 

predominam nos debates e os diversos grupos reúnem-se 

temporariamente em tomo das lideranças que as defendem. Em 

outras circunstâncias, no entanto, novas posições serão debatidas e 

podem surgir outros membros do grupo que assumam a liderança 

na defesa destas idéias, surgindo então novas alianças e coalisões. O 

mesmo fenômeno acontece com os lideres de um "métier", nos 

diversos níveis hierárquicos da organização. Os "mestres" têm a 

legitimidade de decidir e falar em nome do grupo profissional. 

4. O Modelo de Leonard Sayles 

Leonard Sayles desenvolveu no fim dos anos 50 nos Estados

Unidos um estudo onde ele mostra o inter-relacionamento entre a 

capacidade de ação estratégica individual e a ação estratégica coletiva 
[Sayles, 1958]. 

o autor nos mostra através de suas pesqUIsas que existe 

quatro tipos de luta coletiva: 

a) A apatia, caracterizada por uma vida de grupo passiva, 

poucas revoltas e a ausência de um líder ou a existência de um líder 
fraco. 

b) A ação errática, que implica uma forte dependência de um 

líder autoritário, muitas revoltas, porém irregulares, uma 
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capacidade de mobilização maciça do grupo e uma certa 

desproporção entre a intensidade da luta e o objetivo perseguido. 

c) A ação estratégica, caracterizada por uma pressão contínua 

e planejada do grupo, por uma forte capacidade de negociação, sem 

depender exageradamente de um líder e pela existência de fortes 

compromissos sindicais. 

d) A posição conservadora, corresponde a grupos específicos, 

coesos e fechados em si, orientados para a defesa de seus interesses 

particulares e que não envolvem necessariamente a ação sindical. 

Sayles observou que as atitudes de apatia e os grupos 

erráticos eram mais freqüentes em situações onde as condições de 

trabalho eram difíceis e os salários baixos [Sayles, 1958]. No entanto, 

os grupos erráticos tinham uma maior capacidade de mobilizar-se 

que os grupos apáticos porque seus membros tinham uma maior 

possibilidade de discutir e interagir no local de trabalho ou atelier. 

Os membros dos grupos apáticos trabalhavam em linhas de 

montagem ou em equipes, executando tarefas diferentes e não tendo 

muitas oportunidade para trocar informações ou discutir em grupo. 

Os membros dos grupos erráticos trabalhavam na linha de 

montagem em tarefas idênticas e podiam discutir eventualmente 

suas experiências similares correspondentes ao mesmo tipo de 

trabalho. Outro tipo de grupo errático eram os grupos de trabalho 

pequenos, onde os indivíduos realizavam e controlavam em parte 

um setor de atividade considerada como importante dentro do 

processo de produção. 

De outro lado, os grupos estratégicos e conservadores 

correspondiam às operações individuais que exigiam uma mão de 

obra altamente qualificada, e na maioria das vezes os grupos eram 

homogêneos. Eles tinham um alto grau de autonomia e de controle 

em relação ao seu trabalho e no caso dos grupos mais conservadores, 

o salário alto e o prestígio na organização eram elementos 

importantes. 

Os trabalhos de Sayles mostram que as formas de ação 

coletiva e a relação dos grupos com seus líderes não são 
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independentes das condições de trabalho dos indivíduos. O grau de 

autonomia e controle que o indivíduo tem em relação às suas 

tarefas influencia a sua atitude em grupo e a sua reação ao 

fenômeno da liderança. 

As diferentes condições de trabalho produzem 

oportunidades assimétricas para os indivíduos em desenvolver o 

seu aprendizado relacional e se inserir em um grupo. A ação 

coletiva, dependente destes fatores, manifesta-se de 

distintas, como nos mostra o Sayles. 

formas 

4.1 O Modelo de Sayles e o Modelo de Sainsaulieu 

Os grupos classificados por Sayles como apáticos e erráticos 

correspondem às situações de pouca autonomia no trabalho 

operário, correspondendo aos modelos da ''Retirada'' e da 

''Unanimidade'' descritos por Sainsaulieu. 

o grupo estratégico e o grupo conservador de Sayles, que 

correspondem a um estilo de relações caracterizadas pela capacidade 

de troca e negociação, correspondem ao modelo de solidariedade 

democrática de Sainsaulieu. 

Estes trabalhos foram realizados em épocas muito diferentes, 

uma vez que Sayles publicou seus trabalhos nos anos 50 nos Estados 

Unidos e Sainsaulieu realizou suas pesquisas na França, nos anos 70 

e 80, o que impõe limites à comparação. É interessante notar-se, 

porém, que os autores fizeram o mesmo tipo de observação, criando 

tipologias similares em muitos aspectos, incluindo a atividade 
sindical. 
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5. A Aprendizasem de Novas Estratésias de Ação 

5.1 A Ação Coletiva Orsanizada (Sindicatos) e Os 
Tipos de Inserção Profissional na Empresa Sesundo a 
Tipologia de Sainsaulieu 

o autor reconhece em suas pesquisas quatro tipos de ação 

sindical na empresa: 

a) Um modelo de defesa dos interesses individuais 

implicando um alto nível de sindicalização, ou seja, a existência de 

muitos militantes e a confiança na ação sindical como meio de 

negociação e solução de problemas. Este modelo predominava nos 

grupos da "Unanimidade Operária" e no modelo da "Solidariedade 

Democrática". No modelo de Sayles, este tipo de ação sindical se 

enquadra na ação errática ou estratégica. 

b) Um segundo modelo de ação sindical refere-se a uma luta 

institucional de caráter mais global, ou seja, são sindicatos que 

possuem uma taxa média de sindicalização, poucos militantes e 

cujos membros fazem propostas de caráter mais geral e amplo no 

que se refere à sociedade global, propondo reformas institucionais, 

mudanças no governo etc. Seus membros são politizados mas 

céticos no que se refere ao êxito da ação coletiva, desenvolvendo 

estratégias individuais de ação. Este tipo de ação sindical 

corresponde ao modelo da "Exclusão" ("Afinidades Seletivas"). 

c) Um terceiro modelo sindical orientado para o 

funcionamento interno das empresas, grupos formados pelos 

executivos, que fazem alianças e lutam por interesses particulares 

ligados ao seu grupo, profissão, empresa ou setor industrial, 

participando de encontros, conferências e desenvolvendo atividades 

no meio político e contatos que favoreçam os interesses de seu 

grupo ou corporação. No modelo de Sainsaulieu este tipo de ação 

corresponde à "Solidariedade Democrática" e no modelo de Sayles a 

uma ação sindical conservadora. 
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d) o quarto modelo é a rejeição de qualquer forma de ação 
coletiva ou sindical, característica dos estrangeiros, jovens operários 

ou operárias, segundo o modelo da "Retirada Estratégica" de 

Sainsaulieu ou da "Apatia" de Sayles. 

Resumindo, a apatia sindical de Sayles coincide com todos os 

tipos de ação de "Retirada Estratégica" observadas por Sainsaulieu. 

Por outro lado, o modelo da Unanimidade Operária corresponde a 

uma luta coletiva do tipo errático, ou seja, ativa mas instável, 

submetida à fortes variações em termos de intensidade e duração. 

As lutas do tipo estratégico ou conservador, na qual os 

grupos passam mais facilmente de uma estratégia ofensiva a uma 

ação defensiva, corresponde aos executivos e líderes profissionais 

quando eles lutam pelos seus interesses enquanto categoria 

profissional (modelo da "Solidariedade Democrática"). 

5.2 A Mudan,a Organizacional e a Aprendizagem de 
Novas Estratégias de A,ão 

Os atores sociais desenvolvem certas lógicas de ação, certos 

hábitos e práticas sociais que são fruto de sua necessidade de 

adaptação e sobrevivência dentro de uma certa organização do 

trabalho. Estas lógicas de ação constituem os elementos da 

identidade um indivíduo ou de um grupo, caracterizando-os, como 

podemos ver na descrição dos 4 modelos citados acima: "Retirada", 

"Exclusão" (ou "Afinidades Seletivas"), "Solidariedade 

Democrática" e "Unanimidade" (seja Operária ou Burocrática). 

Diante da mudança das condições de trabalho, muitos 

resistem pois sentem-se ameaçados por transformações que poderão 

dificultar a sua adaptação a um novo ambiente onde as capacidades 

rei acionais, hábitos e estratégias desenvolvidas na situação anterior 

não sirvam mais como meio de integração ou de sobrevivência na 

nova estrutura. Estamos falando neste nível de estruturas profundas 

no que se refere à identidade do indivíduo, ou seja, da sua forma de 

relacionar-se com os outros individualmente ou em grupo; sua 

capacidade de percepção, análise e ação política; sua propensão a 

seguir ou não um certo tipo de liderança etc. 
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Como não se mudam rapidamente estruturas internas frutos 

de uma ação adaptativa desenvolvidas as vezes durante anos, a 

resistência à mudança organizacional aparece como um fenômeno 

comum e pode ser diminuída à medida em que se dê possibilidades 

de ação ao indivíduo, dentro da nova estrutura, onde ele possa 

utilizar os meios de ação e cognição desenvolvidos na estrutura 

organizacional anterior. Esta última pré-estrutura as relações de 

poder, mas ela também é o resultado das interações entre os 

diversos grupos organizacionais, em uma relação dialética. Se o 

grupo se sente oprimido ou ameaçado pela nova organização, a 

resistência à mudança apresenta-se como um meio de defesa e de 

transformação, até que se negocie um novo equilíbrio [Sainsaulieu, 

1977]. 

De qualquer forma, no caso de mudança organizacional, os 

indivíduos necessitam desenvolver estratégias adaptativas 

correspondentes à nova situação, seja utilizando as suas antigas 

práticas sociais e normas de relação ou criando novas formas de 

interação. 

A anomla, ou a incapacidade de reconstituir um novo 

universo de normas e novas interações é freqüentemente a 

conseqüência de uma mudança radical na estrutura de poder e nas 

relações quotidianas de trabalho. 

Um exemplo desta situação é quando os operários que 

trabalhavam na linha de montagem passam a trabalhar nos 

laboratórios em serviços técnicos ou quando são promovidos para 

serviços de chefia de caráter administrativo. 

Habituados a um tipo de relação baseada na solidariedade 

operária ou no modelo da Unanimidade, dependendo do caso, eles 

passam a interagir em um ambiente onde as relações são muito 

mais individualizadas, baseando-se no modelo da "Exclusão" 
("Afinidades Seletivas"), onde os indivíduos desenvolvem 

estratégias particulares de carreira e promoção, recusando o 

compromisso de uma ação coletiva que poderia comprometer sua 
ascensão na empresa. 
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Desta forma, a mudança organizacional deve permitir aos 

atores sociais reconstruírem a sua antiga lógica relacional ou criarem 

novas formas de interação à partir de seu aprendizado anterior. A 

nova estrutura deve fornecer-lhes a possibilidade de inventar ou 

reconstruir novas formas de relação e estruturar novos grupos a 

partir dos elementos cognitivos e afetivos desenvolvidos 

anteriormente, porque, em caso contrário, os indivíduos manterão a 

mesma estrutura relacional antiga e resistirão à mudança. 

5.3. Os Treinamentos e CUrsos como Formas de 
Aprendizado Relacional 

Os treinamentos e cursos na empresa permitem aos 

indivíduos que trabalham em diferentes departamentos e possuem 

diferentes lógicas de ação conviverem por um período e trocarem 

informações sobre a empresa, sobre suas diferentes experiências e 

condições de trabalho. Além disso os treinamentos podem visar o 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e a implantação de uma 

administração participativa. Os círculos de qualidade em uma dada 

época permitiam a discussão e a análise dos problemas em comum 

de um grupo de pessoas. Eles foram uma iniciativa importante para 

facilitar a comunicação em grupo e o treinamento da capacidade 

analítica de algumas pessoas. Quando voltam à sua rotina de 

trabalho, no entanto, os indivíduos que tiveram a oportunidade de 

participar de um treinamento e desenvolver novas capacidades 

cognitivas e relacionais ou tomar conhecimento de novas propostas 

de organização defrontam-se com a sua rotina antiga e com a lógica 

de ação predominante em seu ambiente de trabalho. Não havendo 

mudanças estruturais mais profundas que permitam a criação 

efetiva de novos tipos de relação mais participativas e flexíveis, as 

novas idéias e possibilidades de ação desenvolvidas no treinamento 

são bloqueadas pela estrutura de relações existente na vida 

quotidiana. Desta maneira, muitos consideravam os círculos de 

qualidade como uma "pausa não-taylorista em um ambiente de 

trabalho predominantemente taylorista ". Alguns dos indivíduos 

que trabalhavam em linhas de montagem, após participarem de um 

círculo de qualidade, analisando o seu trabalho, manifestando suas 

idéias e posições e trocando informações com colegas de outros 
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setores não conseguiam mais adaptar-se ao ambiente rotineiro e ao 

trabalho repetitivo. [Sainsaulieu, 1977]. 

6. A Forma~ão da Identidade Coletiva e o 
Reconhecimento de Si no Trabalho. 

a) A dimensão Psico-Afetiva 

Dentro do paradigma psicanalítico, Melanie Klein6 revela 

em seus estudos que a identificação envolve dois processos 

simultâneos: a projeção e a introjeção [Klein, 1965]. 

A introjeção significa que os objetos e as sensações que eles 

provocam através da experiência não são ressentidos pelo indivíduo 

como elementos externos a ele, mas são incorporados e tornam-se 

parte de si próprio. A identificação através da projeção, ou seja, a 

substituição do "eu" ideal por um objeto externo, refere-se à 

capacidade do indivíduo em atribuir aos outros sentimentos de 

amor e ódio. 

Ao projetar em uma só pessoa (normalmente na relação do 

bebê com sua mãe) sentimentos de amor e ódio, o indivíduo vive 

uma ambigüidade que é resolvida pelo fenômeno da clivagem: ele 

separa dentro de si suas pulsões e o objeto que as inspira. 

A ansiedade depressiva própria à vida psíquica humana, 

vivenciada por todos, em maior ou menor grau Uacques, 1955; 

[Klein, 1965; [Klein, 1971], fruto de nossa atividade pulsional interna, 

faz com que os indivíduos tentem separar o objeto "amado" do 

objeto "odiado", mesmo quando estes se confundem, realizando 

uma clivagem entre as pulsões de vida e de morte ("Eros" e 

"Tanatos") inspiradas por tal objeto. [Enriquez, 1991]. Em 

determinadas situações, a luta pela auto-preservação faz com que o 

indivíduo tenha necessidade de confiar na pessoa que lhe inspira 

sentimentos ambíguos e, neste caso, o fenômeno da clivagem lhe 
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permite resolver esta ambigüidade. Separando dentro de SI suas 

pulsões de vida e de morte e apegando-se às pulsões positivas que o 

fazem considerar o outro um "bom objeto", o indivíduo consegue 

preservar a relação com o outro e manter dentro de si próprio a 

pulsão de vida como elemento predominante [Klein, 1971]. 

Os trabalhos de Elliot Jacques7 mostram como os indivíduos 

utilizam as organizações para reforçar os seus mecamsmos 

individuais de defesa contra a ansiedade depressiva através dos 

mecanismos de clivagem, absorção, desvio e negação maníaca das 

impulsões de destruição [Jacques, 1955]. 

Enriquez, em seu livro "L'Organisation en Analyse"8, diz 

que o indivíduo está sempre dividido entre a expressão de seu 

desejo e a necessidade de se identificar ao outro. A psicologia mostra 

desta forma que o nível imaginário e inconsciente são tão ativos 

quanto o nível manifesto e consciente do indivíduo. [Enriquez, 1991] 

Relacionando a realidade psíquica e a realidade histórica, o 

autor nos mostra como as instituições são utilizadas 

inconscientemente pelos indivíduos como mecanismos de defesa 

contra a ansiedade. A mudança da estrutura das relações entre os 

indivíduos através da criação de um novo sistema de regras sociais 

de comportamento tem como conseqüência a reestruturação das 

representações do imaginário coletivo, o que obriga os indivíduos a 

se readaptarem em nível profundo, psíquico, reelaborando os seus 

mecanismos de defesa inconscientes contra a ansiedade depressiva 

provocada pelo jogo pulsional. As organizações influenciam a 

elaboração das estratégias defensivas inconscientes dos indivíduos e 

o seu imaginário. Influenciados por suas representações, os 

indivíduos apoiam ou não a mudança organizacional, em um 
processo dialético. 

7Ver JACQUES, E., "Social Systems as a Defence Against Persecutory and Depressive 

Anxiety", pp. 478-498, in M. KLEIN (dir.), New Direction& in Psycho-Analysis, London, 

Tavistock, 1955. 

8Enriquez, E. (1992). L'organisation en anal}/se, Paris: PUF. Ver ENRIQUEZ, E .. " 

L'organisation en analyse", Paris: PUF. 1991. 
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Enriquez analisada as organizações em vários níveis, 

incluindo o mito, que permite ao indivíduo expressar a sua 

realidade subjetiva através da identificação por projeção. O autor 

analisa ainda a função da ideologia na organização e descreve as 

principais funções da estrutura organizacional como defesa contra 6 

tipos de ansiedades fundamentais: o medo da desorganização, das 

pulsões destrutivas, do desconhecido, dos outros, da livre expressão 

do pensamento e da palavra. 

Descrevendo as relações grupais, Enriquez destaca a 

importância da organização informal como um projeto alternativo 

de vida social dentro da estrutura formal. Analisando o nível 

individual, o autor refere-se à liderança e à identificação por 

projeção dos membros do grupo em relação aos líderes, que permite 

a estes últimos conduzirem o processo de mudança organizacional e 

inovação quando possível. O nível pulsional permeia todos os 

outros níveis organizacionais descritos pelo autor, sendo o elemento 

motor das ações individuais e coletivas. 

Tratando também da influência psíquica dos líderes sobre os 

indivíduos, Kets de Vries e Daniel Miller definem em seu livro 

"L'Entreprise Nevrosée" cinco tipos de comportamento neurótico 

freqüentes nos executivos. Cada tipo de neurose, predominante nos 

discursos, na cultura organizacional e no sistema em geral, reforça 

um tipo de pulsão nos atores sociais, influenciando assim o 

comportamento dos grupos organizacionais e a dinâmica interna. 

[Vries & Miller, 1990] Os autores classificam cinco modelos de 

organização: a organização paranóica, a organização compulsiva, a 

organização teatral, a organização depressiva e a organização 
esquizóide. 

Identificando-se com estes modelos ou comportamentos, os 

grupos organizacionais são influenciados por eles, reagindo e 

influenciando por sua vez o curso dos acontecimentos. 

Segundo a maioria dos autores estudados, através da 

identificação o indivíduo introjeta um modelo afetivamente 

gratificante e seguro para ele. De modo geral as experiências dos 
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psicólogos SOCIaIS mostram que existem 3 condições que afetam a 

identificação: 

a) Uma condição afetiva - o indivíduo normalmente se 

identifica com um modelo que lhe é simpático, ou seja, que lhe 

inspira pulsões e imagens positivas. 

b) Uma condição de similitude: a identificação é facilitada 

pela presença de elementos comuns entre o sujeito e o objeto. 

c) Uma condição de poder: a identificação é mais forte se o 

modelo tem prestígio em determinado grupo social. 

Analisando esta questão, Sainsaulieu, influenciado pela 

dialética hegeliana do mestre e do escravo, diz que a identificação é 

a constatação de que o indivíduo faz de sua própria fraqueza diante 

de uma situação desigual de troca, ou seja, considerando-se a posição 

social ou os recursos controlados por um indivíduo, ele identifica-se 

a outro quando não pode "afirmar a sua diferença" em um sistema 

de poder desigual. A identificação é uma alternativa de ação que não 

implica o confronto ou o uso da força. O indivíduo busca assim, 

através da identificação, uma aliança com o outro, e este fenômeno 

envolve normalmente situações desiguais de poder entre a pessoa 

que se identifica e o objeto da identificação.9 

9 Ver SAINSAULIEU, R., "L'Identité au Travail", op.cit., pag.372 
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6.1. A Tipologia de Sainsaulieu e os Fenômenos de 
Identificação e Diferenciação 

6.1.1 Modelo da "Retirada Estratésica" 

Três tipos de grupos marúfestaram nas pesquisas uma fraca 

identificação horizontal entre colegas e uma forte identificação com 

o chefe. Neste meio, a relação de autoridade não era somente aceita, 

mas solicitada. Estes três grupos eram formados pelos operários 

estrangeiros, pelas operárias e por secretárias e empregados do 

escritório. Em suas relações quotidianas de trabalho, estes atores 

sociais não têm normalmente nenhum meio de pressão individual 

ou coletivo e a identificação com os indivíduos que detém o poder 

pode ser o único meio de afirmação de sua diferença em relação aos 

colegas que têm outros meios de ação, como por exemplo a ação 

solidária em grupo [Sainsaulieu, 1987] 

6.1.2 Solidariedade Democrática 

No outro extremo do modelo encontra-se dois grupos sociais 

que recusam abertamente as identificações verticais e que 

encontraram diversas formas de viver a sua solidariedade entre 

"pares". Os operários especializados, "mestres" de uma profissão e 

os executivos de alto escalão se sentem satisfeitos pelo controle que 

possuem, respectivamente, dos operários-aprendizes que fazem 

carreira dentro de seu "métier" e dos outros executivos que lhe são 

subordinados. Estes indivíduos são capazes de viver relações 

interpessoais diferenciadas no plano afetivo e cognitivo, se 

libertando das identificações horizontais e sendo capazes de recusar a 

autoridade que se exerceria sobre eles em determinados casos, 

afirmando suas posições políticas. Sendo detentores de uma parcela 

de poder e controlando certos recursos, estes eles desenvolvem 

freqüentemente relações de afinidade com seus colegas, negociando 

e interagindo com seu grupo, mantendo ou renovando suas alianças 

horizontais [Sainsaulieu, 1977]. 
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Entre estas duas situações extremas ("Retirada" e 

"Solidariedade Democrática", encontramos experiências de 

identificação intermediárias. 

6.1.3 Modelo da "Unanimidade" 

Este modelo envolve, como já vimos, duas situações 

diferentes, no meio operário e no meio administrativo. 

a) ''Unanimidade Operária" - A Experiência de 
"Fusão" a um Grupo no Meio Operário 

Os operários que trabalham em linhas de montagem onde 

não controlam individualmente nenhuma técnica especialmente 

importante para a empresa, devendo uma grande parte dos seus 

benefícios sociais e direitos adqüiridos à ação coletiva sindical, 

vivem uma dupla experiência profissional de identificação 

horizontal com seus colegas e de identificação vertical com os líderes 

operários (que podem ser líderes sindicais ou não). O grupo, unido, 

afirma assim a sua diferença em relação aos chefes e à hierarquia. 

Em sua ação coletiva, no entanto, estes indivíduos vivem uma 

experiência de indiferenciação enorme, de fusão ao grupo e aos 

colegas com quem eles partilham os mesmos interesses e a mesma 

experiência de trabalho. 

b. ''Unanimidade Burocrática" 

Certos tipos de funcionários de escritório e de executivos, 

burocratas encarregados de funções administrativas repetitivas, 

protegidos por um plano de carreira ou um estatuto que lhes garante 

promoções segundo os critérios de antigüidade e mérito, vivem 

uma evolução de carreira estável, baseada em regras que garantem a 

igualdade de todos e a impessoalidade das relações. Favorecimentos 

ou relações pessoais são mal vistas neste tipo de ambiente e a 

concorrência aberta entre colegas também. Estes grupos evitam os 

conflitos abertos, uma vez que a sua igualdade formal está 

garantida. Existe uma forte identificação horizontal entre os 

indivíduos que ocupam funções similares, mas estes evitam, na 

medida do possível, identificar-se com os chefes, pois a pessoalidade 
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nas relações verticais pode ser vista como favoritismo, gerando 

ciúmes e retaliações por parte dos colegas. 

6.1.4 O Modelo da "Exclusão" 
Seletivas ") 

(ou "Afinidades 

Os indivíduos em situação de grande mobilidade social e 

profissional, como alguns técnicos ou jovens executivos recém

formados, escolhem em nível horizontal os colegas com os quais 

estabelecerão relações, tendo em vista o mesmo tipo de interesse 

profissional. Em suas relações verticais, estes indivíduos 

identificam-se com os seus chefes imediatos ou com colegas que 

ocupam posições superiores e os utilizam como modelos de 

comportamento na organização. No caso de uma ascensão 

profissional rápida, existe uma grande probabilidade que os antigos 

"modelos" sejam substituídos por outros tão logo o indivíduo atinja 

o seu nível hierárquico e escolha outros modelos - pessoas de nível 

hierárquico superior - a fim de identificar-se e inspirar a sua ação.10 

6. 2. A Perda e a ReconQuista da Identidade 

As diferentes capacidades que os indivíduos possuem de 

relacionar-se individual ou coletivamente na empresa mostram que 

as condições do acesso e da defesa da própria identidade são 

desiguais e são influenciadas pelas condições de trabalho às quais as 

pessoas estão submetidas em sua vida quotidiana. 

Erikson apresenta as interações entre o indivíduo e seu meio 

ambiente de uma forma que vai além de esquemas duais que 

apresentam o "interior" 

objeto ou os processos 

[Erikson, 1972]. 

em relação ao "exterior", o sujeito e o 

de defesa contra as agressões externas 

Para ele, o sentimento de identidade é um sentimento 

caracterizado pela " percepção da própria unidade e de uma 

continuidade temporal. Em relação ao seu aspecto subjetivo, a 

identidade é a percepção pelo indivíduo de que existe em sz 

semelhanças conszgo mesmo e uma continuidade nos 

10 Os trabalhos de Max Pages et alii. na ffiM mostram bem esta dimensão. 

56 



procedimentos de síntese internos relativos ao seu ego; existem 

também diferenças em relação aos outros que caracterizam o seu 
estilo individual enquanto pessoa".l1 (Tradução da autora). 

A identidade implica desta forma em duas dimensões: 

a) "sameness" - A dimensão da permanência - onde o ego 

conserva algumas características básicas durante o processo biológico 

e histórico ao qual o indivíduo é submetido em sua vida. 

b) coerência - Tendo em vista o processo social e o processo 

biológico que envolvem o indivíduo, a tarefa de seu ego é de 

garantir uma função de síntese, um princípio de organização 

segundo o qual o ser humano se mantém enquanto personalidade 

coerente cuja individualidade é percebida pelos outros, mesmo 

tendo em vista as transformações aos quais está submetido. 

6.21 O Acesso à Identidade pelo Conflito 

earl Rogers em seus trabalhos sobre cognição, Max Pages 

analisando IBM e outros autores como Maucorps salientam a 

importância do conflito relacional na evolução do indivíduo, como 

se o acesso à identidade fosse o resultado de uma "conquista social", 

de uma vitoria nas relações quotidianas [Rogers, 1975], [Pages, 1%7]. 

[Maucourps, 1965]. 

Qual é então o papel do conflito na descoberta de si mesmo e 

na busca do reconhecimento social? 

6.3. O Reconhecimento Social e a Formação das 
Identidades Individuais 

o conceito de identidade é utilizado pelos psicólogos clínicos 

para expressar o sentimento de permanência e continuidade que o 
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indivíduo experimenta em suas relações sociais e que ele perde no 

caso de pressões extremas. 

Em relação à vida quotidiana, o conceito de identidade se 

refere ao esforço do indivíduo em realizar urna síntese de sua ação, 

equilibrando as forças internas e as forças externas que influenciam 

esta ação, a qual é fruto da inter-relação de sua realidade interior e da 

realidade externa construída pelo grupo social. 

6.3.1. Uma Releitura de Hesel e do Reconhecimento 
de Si no Mundo Social 

Sainsaulieu faz urna rei ei tura de Hegel a fim de 

fundamentar seu modelo. Segundo ele os trabalhos de Hegel são 

especialmente importantes pois tratam da formação do indivíduo 

do ponto de vista cognitivo e afetivo, situando o papel do conflito 

nas ~elações sociais. 

Recusando a redução cartesiana do indivíduo ao um verso 

único da razão, Hegel analisa a formação do ser segundo urna dupla 

dialética que conduz à racionalidade e ao reconhecimento de si. 

o "entendimento" é um estado de espírito caracterizado pela 

capacidade de raciocínio e pensamento simbólico, e ele só é atingido 

após um processo dialético onde o espírito está, em um primeiro 

momento, ocupado consigo mesmo e com as sensações que ele 

experimenta "aqui e agora" em relação a certos objetos selecionados 

por sua percepção. 

Em um segundo momento ele internaliza as sensações 

inspiradas por certos objetos que se impõem a ele, percebendo a 

multiplicidade de formas do mundo sensível, e finalmente o 

espírito faz a passagem do mundo perceptivo para a atividade 

racional, que se concretiza pela compreensão da unidade de cada 

objeto tendo em vista sua diferença em relação aos outros, 

delimitando as forças que unem suas diversas partes. 

A atividade do espírito também é ba6eada na possibilidade 

que o ser humano tem de representar o mundo de forma abstrata, 

através de leis e conhecimentos, sem ficar assim inteiramente 

58 



concentrado na descoberta de sua "pura sensibilidade" ou da pura 

existência dos objetos. 

Paralelamente ao estudo do acesso à racionalidade, Hegel 

estuda o problema do reconhecimento social dos indivíduos e de 

sua diferenciação [Hegel, 1941]. 

É o desejo de apropriação do objeto que marca o começo da 

relação dialética que conduz ao reconhecimento do indivíduo é à 

sua diferenciação. No decorrer do processo de expressão do desejo e 

de apropriação do objeto, o sujeito encontra inevitavelmente, uma 

vez que ele vive em sociedade, um outro indivíduo cujo desejo 

concorre com o dele em relação ao mesmo objeto. E neste confronto 

de desejos nasce a dialética do mestre e do escravo, que conferirá ao 

indivíduo o reconhecimento de SI próprio através do 

reconhecimento dos outros. Ele se reconhecerá então a partir do 

julgamento social de seu valor. O valor que o indivíduo atribui a si 

próprio depende então da medida social de seu valor. 

Uma luta até à "morte" se estabelecerá entre os dois desejos 

de posse do objeto, uma vez que na busca de reconhecimento de sua 

força pelo outro o indivíduo luta na realidade para obter o 

reconhecimento de seu ser e- de sua autonomia. Conseqüentemente, 

além do objeto, o ser humano tem necessidade do outro para 

reconhecer a sua força e a sua validade como indivíduo autônomo, 

que se diferencia dos outros por uma série de características 

particulares. Não existe pois conciliação possível neste tipo de 

dialética, pois a vitória representa o reconhecimento pelo outro do 

ser individual e perder significa renunciar a este reconhecimento e 

submeter-se. Para que haja reconhecimento, é necessário que um 

dos indivíduos esqueça ou renuncie ao seu próprio desejo de 

reconhecimento e aceite reconhecer o desejo do outro e sua força. 

Neste caso, o escravo (o que perdeu ou renunciou ao conflito 

e ao reconhecimento) se coloca à serviço do reconhecimento do 

desejo do outro, preservando-se da luta, mas perdendo em parte a 

autonomia na orientação de suas atividades. O mestre adota o 

conflito como forma de ação, arriscando-se à "morte", mas ganha o 

trabalho do outro à serviço do reconhecimento do seu desejo. 
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Esta luta divide o mundo entre aqueles que são escravos 

(logo devem satisfazer o "desejo de ser reconhecido" dos outros) e os 

mestres (aqueles que são reconhecidos pelos outros como detentores 

de um desejo autônomo). No fim da dialética o indivíduo é 

reconhecido como autor de uma racionalidade própria. 

Além da relação dialética, Hegel mostra que a reação do 

escravo diante do conflito também pode gerar diferentes tipos de 

racionalidade. 

A atitude estóica leva o indivíduo a suportar a situação de 

escravidão com resignação. Negando o fato de estar sofrendo diante 

das dificuldades, dentro de uma lógica determinista e universal, o 

"escravo" pode encontrar, através de uma atitude mística, uma 

existência autônoma diante dos obstáculos de sua vida, 

demonstrando aos outros "a força de enfrentar sem queixas o seu 

destino sofrido". 

Ao contrário do estóico, o cético nega a idéia da 

determinação geral do sofrimento. Ele nega toda a universalidade e 

concentra a sua atenção na análise da infinita relatividade e 

diversidade do sofrimento próprio a cada tipo de experiência, 

fugindo assim à consciência do próprio fracasso. 

A "consciência infeliz", ou seja o indivíduo que sente a 

tensão entre a busca do absoluto e o seu limite em atingir o 

entendimento (a autonomia) sofre de forma lúcida com a 

constatação dos limites que encontra neste processo. 

Analisando a filosofia de Hegel, Sainsaulieu salienta a 

interdependência entre o lado cognitivo (compreensão do mundo) e 

o lado afetivo (ou seja, o jogo de relações entre os desejos). O 

indivíduo não é capaz de completar o processo de obtenção da 

"compreensão do mundo" da qual fala Hegel e do 

desenvolvimento de sua capacidade de raciocínio se ele não é 

reconhecido em suas relações afetivas como alguém que detém de 

forma autônoma um desejo. Uma dialética paralela que envolve de 

um lado o nível do desejo e do outro o nível da razão constituem 
desta forma o indivíduo completo. 
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A filosofia de Hegel contribui ainda de outra forma para o 

estudo da formação da identidade no trabalho, pois destaca o fato de 

que a evolução do indivíduo está profundamente ligada ao 

desenvolvimento das relações sociais deste. 

A luta entre os desejos dos diferentes indivíduos envolve 

uma relação social cujo objeto é o reconhecimento de si próprio 

pelos outros. É vencendo este conflito que o ser humano pode obter 

o reconhecimento de sua individualidade. A identidade do ser 

humano não é então o ponto de partida sobre o qual se constrói o 

mundo social, mas ao contrário, é um conceito dinâmico, é o 

resultado do jogo de relações envolvidas nas experiências de luta e 

conflito por ele vivenciadas a cada momento. 

Desta forma, um ponto fundamental da Filosofia Hegeliana 

é mostrar como as experiências conflituosas do indivíduo terão mais 

tarde conseqüências importantes sobre sua identidade e sua "visão 

de mundo", ou seja, na formação de sua lógica de ator. 

As posições filosóficas do estóico e do cético são formas 

particulares do "escravo" refletir sobre sua experiência. Somente 

vencendo o conflito o indivíduo pode refletir livremente, pois à 

medida em que ele depende de outro, ele não pode evitar que a 

atividade de seu espírito não se concentre sobre as conseqüências 

desta dominação. 

o conflito é a base do reconhecimento de si mesmo, pois é na 

luta que o indivíduo encontra uma oportunidade para afirmar 

socialmente sua diferença, tanto no plano das idéias como no plano 
das identificações afetivas. 
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Surgem algumas questões: 

o processo de oposição dos desejos individuais é sempre 

conflituoso? Não se poderia admitir que os fenômenos de 

identificação modifiquem a hipótese hegeliana da oposição total 

entre os desejos? 

Estas questões permitem analisar como a experiência de 

trabalho influencia a formação da identidade do ser humano. 

6.3.2 Críticas de Marx a Hegel 

As críticas de Karl Marx dirigidas a Hegel tratam do estudo 

das condições sociais de luta entre o mestre e o escravo, colocando o 

problema do poder nas relações sociais [Bottomore, 1975], [Aron, 

1%7]. 

Marx utiliza o conceito hegeliano segundo o qual o homem 

marca sua individualidade em relação aos outros através de ações 

concretas, conseqüentemente ele é o resultado de seu próprio 

trabalho. Hegel diz realmente que a construção da identidade 

humana é o resultado de um processo de objetivação e 

desobjetivação da realidade, ou seja um processo de alienação12 e de 

supressão desta alienação. Este conceito baseia-se na dialética como 

princípio criador da humanidade. 
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exteriores à sua realidade interna, e depois interioriza os elementos percebidos, 
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duquel des termes en apparence tout à fait séparés passent les uns dans les autres 

spontanément ,par le fait même de ce qu'ils sont, l'hypothese de leur séparation se trouvant 

ainsi éliminéé". Ver HEGEL, G.,"Science de La Logique", vol 1, trad.para o francês Pierre

Jean Labarriere e Gwendoline Jarczynck, Paris, Aubier, 1972-1976., pag.42. 



Se o momento de "estranhamento"13, segundo Hegel, é 

indispensável para o encaminhamento do espírito, que vivência 

fases contraditórias neste processo, isso se deve ao fato de que o 

sujeito só pode apreender a atividade cognitiva de seu próprio 

espírito através da reflexão sobre os objetos externos, sobre a relação 

entre eles e si próprio. Quanto ele atinge o grau do "entendimento" 

e apropriação conceitual destes objetos, ele passa a conhecer também 

o seu próprio processo de reflexão e entendimento do mundo que o 

cerca. O seu próprio processo cognitivo revela-se a ele na sua busca 

de compreensão da realidade exterior. 

Na "Fenomenologia do Espírito " Hegel explica que a 

evolução da consciência na direção da racionali,dade científica passa 

por vários estágios que são em ordem crescente de complexidade a 

compreensão de si, da razão, do espírito e da religião. O motor desta 

evolução é a dialética cujo o princípio é a negação de cada objeto e 

estágio de consciência. A evolução termina quando a consciência 

não pode continuar o seu processo de entendimento dado que 

houve uma apropriação conceitual do objeto e ele e o indivíduo se 

confundem. Neste último estágio de conscientização, possuir o saber 

absoluto e pleno significa que o sujeito contém a totalidade do objeto 

em si, após tê-lo negado, ter incorporado as percepções de sua 

experiência e finalmente tê-lo absorvido através do trabalho e da 

reflexão. Desta forma a realidade seria transparente para o espírito 

através do raciocínio. A Lógica, como a ciência da razão pura cujo 

objetivo é a construção de conceitos e a formulação de idéias, seria a 

ciência da verdade [Hegel, 1941; [Kojeve, 1989]. 

A teoria do ser se inicia através da idéia de que o "perfeito 

ser" e o "perfeito nada" são idênticos, tendo-se em vista que os dois 

são estágios indeterminados do ser e a verdade reside na transição 

do ser para o nada e vice-versa, na metamorfose do espírito. 
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A Filosofia do Espírito expõe os 3 estágios da relação do 

espírito consigo próprio: 

o espírito subjetivo, que experimenta 3 estágios de evolução 

diferentes: 

- a percepção da natureza, seres e objetos que o cercam "aqui 

e agora" (Antropologia); 

- a consciência que se opõe à um determinado fenômeno, 

objeto ou ser (Fenomenologia); 

- o confronto interior com suas próprias sensações e 

percepções (Psicologia). 

o espírito objetivo, que sai de sua subjetividade e age no 

mundo exterior, manifestando seu conteúdo através do Direito, da 

Moral ou da Ética. 

o espírito absoluto, que possui a plena consciência de si, se 

expressa através da Arte, da Religião e finalmente da Filosofia, 

forma mais evoluída de expressão, segundo Hegel. 

Marx retomou a idéia da apreensão dialética do sujeito se 

apoiando no início na fenomenologia do processo de 

conscientização proposta por Hegel, mas sua crítica principal se 

refere ao caráter abstrato deste processo, que não pode ser 

relacionado a nenhuma realidade social ou material [Marx, 1872], 

[Althusser & Balibar, 1968]. 

Marx analisa também o processo de construção dialética do 

homem por si próprio se baseando na situação concreta do 

proletariado, classe social que aumentou rapidamente com a 

expansão do capitalismo industrial no século XIX [Marx, 1972]. 

Hegel tinha ficado anteriormente impressionado com a 

queda do Feudalismo, através da Revolução Francesa, que 

permitiria finalmente ao homem adotar posições mais racionais em 

relação ao Estado e à sociedade em geral [Bourgeois, 1969]. 

Marx, no entanto, 30 anos depois da Revolução Francesa, 

constata que esta liberdade de pensamento e expressão limita-se à 
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classe burguesa, uma vez que o proletariado sofria com as 

conseqüências da expansão do sistema capitalista. Tendo em vista 

esta realidade social, Marx desenvolve uma outra análise da 

alienação e das relações que os indivíduos mantém com os objetos e 

com os outros. Ele trata da alienação no trabalho e da exploração 

capitalista. Através do materialismo histórico Marx diz que o 

movimento dialético do homem em relação ao universal não se 

limita à pura atividade mental e intelectual, como propõe Hegel em 

uma visão idealista. A dialética do espírito manifesta-se na 

atividade concreta do homem com os outros homens, no mundo 

social, e é na sociedade que o homem constrói a sua consciência e o 

seu entendimento. Marx constata então que para o trabalhador 

proletário, a lógica do capitalismo, baseada na propriedade privada 

dos meios de produção, limita a relação do homem com o objeto e 

logo a sua relação com os outros e com si próprio. O tipo de trabalho 

imp,?sto ao proletariado produz a alienação, uma vez que o 

indivíduo é separado da maior parte do produto de seu esforço 

através do sistema da extração da mais valia absoluta. O trabalhador 

se torna então alienado de si próprio até no ato da produção, porque 

ele deve obedecer aos outros e executar tarefas que lhe são impostas 

como a uma máquina. Dentro do paradigma marxista considera-se 

que o trabalho industrial produz riquezas materiais às custas da 

alienação da classe operária. O homem é obrigado, nesta situação, a 

limitar a sua atividade vital consciente à luta pela sobrevivência e à 

reprodução da força de trabalho, sem poder orientar a sua atividade 

mental à descoberta de seu espírito e à criação da consciência de si 

mesmo e do mundo através do "entendimento". Para evitar a 

alienação do homem pelo homem, Marx defende a luta entre 

proletários e capitalistas a fim de eliminar a propriedade privada 

dos meios de produção, base do sistema. Depois disso a alienação 

desaparecerá e o homem poderá retomar inteiramente a construção 

dialética de si mesmo e do mundo. Este tipo de sociedade permitiria 

então a todos desfrutar plenamente os frutos de seu trabalho, seja 

em nível material ou intelectual, através do acesso ao 

entendimento, e a luta entre classes não seria mais necessária, o que 

permitiria aos homens reconciliarem-se consigo próprios e com os 

outros [Marx, 1872], [Bottomore, 1975]. [Aron, 1967; [Sainsaulieu, 
19771. 
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Dentro do paradigma marxista a força individual manifesta

se através da luta de classes e não através da força do espírito 

idealizada em cada ser humano por Hegel. 

Kojeve, estudioso contemporâneo de Hegel, retoma a crítica 

marxista e defende a idéia de que a dialética do mestre e do escravo, 

origem da mudança social, forma-se a partir da luta dos escravos que 

trabalham para se libertar da dominação. Para ele, a posição do 

mestre constitui um obstáculo a esta liberação porque para ser 

reconhecido como mestre, o indivíduo tem uma necessidade 

profunda da existência do escravo e de seu trabalho. No limite, não 

existe o poder do mestre e a força motriz da sociedade é sempre 

ligada à luta coletiva dos dominados e à sua realidade social [Kojeve, 

1989]. 

6.4. O Posicionamento de Sainsaulieu em Rela,ão à 
Hegel 

o autor retoma o esquema hegeliano da dialética do mestre e 

do escravo inserindo esta luta dentro de uma realidade social 

particular, ou seja, afirmando que este confronto é concreto e ocorre 

em situações específicas, dependendo dos meios e recursos 

controlados por cada um de acordo com sua posição dentro da 

organização. O esquema hegeliano permite analisar 

sociologicamente as condições do acesso do indivíduo aos recursos 

estratégicos que são distribuídos de forma desigual pela estrutura 

organizacional, o que leva a análise dos meios sociais da afirmação 

de cada grupo organizacional face aos outros [Sainsaulieu, 1977]. 

o esquema hegeliano permite também relacionar a evolução 

psíquica de cada ser e o movimento de forças sociais que o cercam. 

Cada indivíduo luta pelo "entendimento" dentro de um universo 

relacional que envolve suas interações presentes e passadas. 

Desta forma, se a origem da força é social, como afirma Marx, 

uma vez que a luta do indivíduo insere-se em um contexto 

histórico concreto, dependente das relações de poder da estrutura 

social, o confronto entre grupos não se limita à luta de classes, mas 

se realiza na maioria das interações entre os indivíduos dentro da 

organização. 
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Dentro da linguagem hegeliana, pode-se dizer que o que 

permite ao indivíduo sustentar o seu desejo por algo é a 

possibilidade concreta de vencer tendo em vista as relações de poder 

que o cercam. Cada indivíduo encontra em suas relações os meios de 

afirmar o seu desejo afrontando o desejo dos outros. Existiria desta 

forma uma ligação muito forte entre o desejo, o conflito e a razão. O 

acesso à racionalidade, à capacidade de expressão simbólica e à 

capacidade de análise da própria experiência passaria então pela 

possibilidade de obter o reconhecimento social de seu desejo, tendo 

o acesso a recursos que lhe permitam enfrentar e vencer ao menos 

em parte os conflitos que o cercam. O indivíduo deve ter condições 

sociais mínimas para enfrentar a luta e poder sair-se vencedor pelo 

menos algumas vezes, a fim de poder sair da cadeia contínua de 

identificações com os poderosos que o envolve e afirmar a sua 

própria individualidade, diferenciando-se finalmente. 

6.5.A Evolução do Indivíduo 

Lacan14 propõe uma teoria sobre a formação do indivíduo 

dizendo que as diversas fases de evolução deste ficam gravadas em 

seu inconsciente [Lacan, 1971b]. O desejo de existir e de ser 

reconhecido manifesta-se primeiramente no ser humano através do 

processo de identificação com os outros, processo este que se inicia 

em duas etapas na infância: 

- o estágio do espelho, na criança que tem de 6 a 18 meses de 
existência; 

- a resolução do complexo de Édipo ou Electra por volta dos 5 
ou 6 anos. 

Nestes dois momentos da evolução individual, identificados 

por Lacan como frutos de uma dialética, o sujeito aprende a se 

identificar, ou seja, ele reconhece no outro uma parte de si mesmo, 
o que o ajuda a identificar-se a si mesmo e a conhecer-se. 
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No estágio do espelho, a criança aprende a se diferenciar do 

mundo à sua volta, reconhecendo sua própria imagem no espelho. 

A partir desta descoberta, a criança descobre o seu corpo e sua 

integridade física como elemento separado dos outros seres. A partir 

desta idade, o indivíduo substituirá o espelho por outros elementos 

tais como os pais, os amigos, certas imagens, valores culturais etc., 

utilizando-os como "espelhos" onde ele poderá encontrar uma parte 

de si próprio e de sua personalidade através das múltiplas 

identificações que vivenciará. É através desta dialética não 

conflituosa do reconhecimento de si através da imagem e da 

identificação que o indivíduo tem acesso a si próprio. 

Freud mostra que no complexo de Édipo o menino 

identifica-se com a mãe, porém a presença do pai torna inatingível o 

objeto de seu desejo e o conduz a uma nova identificação, desta vez 

com a figura paterna. Desta forma somente a presença dos outros 

permite ao indivíduo o acesso ao reconhecimento de seu próprio 

desejo. Lacan, se inspirando no conceito hegeliano da dialética do 

mestre e do escravo, sustenta que o acesso à si mesmo através da 

imposição de seu desejo ao outro se concretiza através do uso da 

língua e da cultura. As experiências do sujeito nas suas relações 

inter-subjetivas são pré-determinadas por um inconsciente cultural 

e individual. No plano cultural, o equilíbrio sócio-econômico e 

político de uma sociedade gera um imaginário coletivo 

inconsciente representado pelas formas concretas de expressão e 

pelos valores. O imaginário coletivo, representado através da 

linguagem, moldará mais tarde as formas de reflexão, análise e 

expressão do indivíduo que está inserido neste sistema. Em outro 

plano, encontramos o inconsciente individual, formado pelas 

experiências e pelas identificações passadas de um ser humano. Estas 

duas esferas, a matriz socio-cultural e a história individual, 

influenciarão na forma com que o sujeito expressará o seu desejo 

nos encontros intersubjetivos e como ele viverá os conflitos dentro 
da lógica hegeliana. [Lacan, 1971a] 
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6.S.t.A Questão das Identifica~ões Sucessivas na 
Forma,ão da Identidade 

o processos de identificação sucessivos bem como a 

influência do imaginário social e das representações inconscientes 

do indivíduo são fundamentais na formação da identidade humana. 

Se os processos de identificação mostram-se fundamentais 

na constituição desta identidade, o processo de saída das 

identificações, ou seja, o processo de diferenciação, mostra-se 

fundamental neste contexto. 

As desigualdades no acesso aos recursos e ao poder nas 

relações entre adultos, principalmente no ambiente de trabalho, tem 

como conseqüência o fato de que vários indivíduos não podem 

impor sua diferença aos outros, vivendo a fundo os conflitos e 

vencendo-os ao menos em parte. Alguns privilegiados têm acesso 

aos meios concretos de impor a sua diferença, fazendo os outros 

aceitarem suas idéias e a sua mediação, impondo os seus significados 

e o seu pensamento. A morte simbólica, ou seja a impossibilidade de 

refletir e criar por si próprio, de atribuir sentido aos objetos e à 

experiência, pode gerar a perda da identidade. 

Desta forma, se a experiência do poder e do risco, contida em 

toda relação de desejo, é a fonte do acesso à racionalidade individual 

do adulto, desde a infância pode-se encontrar traços da descoberta de 

si próprio através da vivência de relações de conflito, que permitem 

ao indivíduo sair pouco à pouco da cadeia de identificações 

sucessivas constitutiva da primeira parte de sua experiência 

intersubjetiva, formando pouco a pouco a sua própria racionalidade 

e diferenciando-se. 

o acesso à identidade é o resultado de um processo conjunto 

de identificação e de diferenciação que se expressa nas relações 

intersubjetivas em dois níveis: 

- no nível da relação afetiva identificatória que não envolve 

relações de conflito; 
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- no nível político, do jogo de poder social, onde o indivíduo 

se desliga do primeiro nível impondo sua diferença. 

Pode-se então fazer a hipótese de que se a identidade da 

criança e seu desejo são fortemente ligados à história de suas 

identificações sucessivas, a identidade do adulto depende também 

dos meios sociais que ele dispõe para sustentar sua diferença nos 

conflitos, e desta forma, sair da cadeia de identificações [Sainsaulieu, 

1977]. 

6.5.2. Elementos de um Modelo Socio-Psicológico de 
Acesso à Identidade 

Uma das forças motrizes da evolução da personalidade 

individual é a experiência do conflito nas interações humanas. É na 

experiência do conflito em sociedade que o sistema social interage 

com o sistema individual da personalidade, que estas duas esferas se 

entrecruzam. O conceito de identidade designa a parte do sistema de 

personalidade do sujeito que reage permanentemente à estrutura do 

sistema social. A identidade exprime esta busca da força e de recursos 

que permitam a expressão do desejo individual em sociedade, ou 

seja, o sujeito busca permanentemente a possibilidade de obter o 

reconhecimento dos outros do fato de que ele é alguém detentor de 

um desejo individual e autônomo. O conceito de identidade designa 

desta forma a luta pela permanência dos meios sociais do 

reconhecimento de si e a capacidade do sujeito de atribuir sentido à 

sua experiência. 

A luta pelo poder não é então um fim em si, mas o sinal de 

um jogo mais profundo que envolve a personalidade dentro de 

uma relação social que se prolonga no tempo e no espaço. 

6.6. A Identidade e a Lógica de Ator na Organização 
do Trabalho 

Observando o universo de relações no trabalho, não 

podemos ignorar o fato de que existem ganhadores e perdedores nas 

interações quotidianas. O maior problema do mundo do trabalho é 

que ele provoca a perda de uma parte da identidade na medida em 

que os indivíduos não têm as mesmas oportunidades de vivenciar 

os seus processos de identificação e diferenciação na organização. 
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Desta forma o acesso à identidade é desigual, pois os meios de obter 

o reconhecimento dos outros são repartidos desigualmente. As 

relações quotidianas de trabalho oferecem um espaço onde o 

indivíduo pode exercitar-se em seu caminho e busca do 

entendimento, na constituição de uma racionalidade própria. O 

trabalho é uma arena de interações onde ele pode utilizar os meios 

que ele possui e a sua capacidade de enfrentar os conflitos nesta 

busca de si. As chances que os indivíduos possuem de chegar à 

diferenciação são, no entanto, distintas. 

A organização estrutura parcialmente mas concretamente 

diversas formas de acesso à experiência e à interação com os outros 

que conduzem a diferentes estágios de acesso à identidade e ao 

reconhecimento, como o autor mostra em seu modelo. 

6.6.1.Modelo da ''Retirada Estratégica" 

Quando o indivíduo não tem nenhum meio de medir o 

resultado de seu trabalho em suas relações, através do 

reconhecimento do outro, porque ele é alienado do fruto de sua 

produção, o desejo se aliena no imaginário puro e sua estratégia é a 

evasão. Ele vivenciará seu lado racional adotando a posição de seus 

superiores e daqueles que tiverem o poder de imporem suas idéias. 

Ele não se diferenciará e viverá a fundo seus processos de 

identificação vertical [Sainsaulieu, 1977]. 

6.6.2 Modelo da Unanimidade no Meio Operário 
("Fusão") 

Quando um indivíduo só consegue ser reconhecido pelos 

outros como sendo alguém vitorioso através da ação coletiva 

(porque ele é "fraco" para impor aos outros a sua diferença em uma 

relação de conflito) ele se integra a um grupo composto de 

indivíduos com o seu perfil e inicia-se o processo da fusão dos 

desejos, que se realiza através da identificação projetiva recíproca 

entre colegas. No meio burocrático, esta identificação é formalizada 

por um estatuto que reconhece a todos a igualdade de meios de ação 

e direitos. 
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6.6.3 Modelos da ''Exclusão'' (ou "Afinidades 
Seletivas") e da "Solidariedade Democrática", 

Quando um indivíduo dispõe de recursos suficientes para 

obter sozinho o reconhecimento de suas ações pelos outros, ele 

pode conciliar em si mesmo o desejo, a reflexão e a ação, ao ponto de 

possuir uma lógica de ator e uma racionalidade próprias. 

Nos 4 modelos propostos por Sainsaulieu podemos 

encontrar lógicas de ator e critérios de decisão distintos. Não se trata 

da descrição de 4 tipos de "personalidade coletiva", mas da descrição 

de diferentes processos de acesso à identidade no trabalho. O fato de 

possuirem as mesmas condições de trabalho e os mesmos espaços de 

interação, bem como o acesso e o controle do mesmo tipo de 

recursos, oferece aos indivíduos caminhos similares de acesso à 

identidade e ao entendimento. 

Dentro deste contexto, é claro que a psicologia e a história 

individual fazem toda a diferença, mas deve-se considerar a pressão 

que as relações de trabalho exercem sobre ela. 

7. A Ação Cultural no Trabalho 

Segundo Sainsaulieu, quando o trabalho organizado 

estabelece relações complexas e duráveis entre os indivíduos, 

influenciando o seu processo de diferenciação e descoberta de si 

próprios, ele influencia também as normas, os valores e a ideologia 

que compõem o imaginário coletivo do grupo ou da organização. 

Além de ser um espaço de interações que permite o 

desenvolvimento da capacidade relacional do indivíduo, a 

organização gera um verdadeiro ciclo de aprendizado cultural. 

O sujeito dispõe de um passado cultural, de hábitos 

adquiridos através dos processos de identificação característicos de 

sua socialização primária e secundária, mas o universo social do 

trabalho, onde ele arrisca "aqui e agora" o reconhecimento de si 

pode representar para ele uma realidade totalmente diferente de sua 

realidade passada. O perigo do presente obriga-o a confrontar as 

características de percepção, análise e julgamento que ele 

desenvolveu no decorrer de sua história passada com as aptidões 
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necessárias à sua sobrevivência na situação presente. Os valores 

anteriores, adaptados à sua realidade passada, podem não assegurar 

mais o sucesso nas relações presentes, e a aprendizagem de novas 

capacidades estratégicas através das relações de trabalho pode levá-lo 

a tomar consciência de outras lógicas de ação e realidades que não 

correspondem necessariamente à sua lógica ou ao seu meio de 

socialização. Os recursos intelectuais, afetivos e cognitivos por ele 

desenvolvidos no passado, os seus valores e a sua visão de mundo, 

podem não serem mais suficientes para ajudá-lo a compreender, 

decidir e agir na situação presente. Neste caso ele deverá adaptar-se a 

fim de compreender a nova realidade que o cerca e os seus valores, 

aprendendo a agir de acordo com a lógica de seu novo ambiente. 

O confronto com seus próprios valores e características de 

base será mais forte à medida em que o indivíduo se sinta oprimido 

pela nova realidade e busque compreendê-la. Ele reverá então sua 

lógica de ação e buscará uma nova visão de mundo que integre suas 

experiências passadas mas que explique também suas novas 

percepções e sensações, lhe permitindo encontrar novos meios de 

ação. 

7.1.A Função da Ideologia 

A ideologia contribui para a manutenção das alianças e dos 

jogos de poder predominantes em um dado sistema social. Uma das 

principais forças da ideologia é o fato de que muitos indivíduos têm 

uma grande dificuldade na análise e na compreensão das relações 

complexas do sistema social no qual estão inseridos. Os ideólogos e 

militantes de cada grupo social, sejam sindicatos, patronato, partidos 

políticos ou grupos de pressão, realizam todo um trabalho de 

mediação e interpretação da realidade afim de persuadir os outros a 
aderirem ao seu sistema de crenças. 

A função da ideologia é justificar a manutenção do poder de 
um determinado grupo, que tentará persuadir os outros de várias 

formas a aceitarem e a endossarem a sua visão de mundo e os seus 

valores, e, conseqüentemente, a manutenção do seu poder e a 
preservação do "status quo" que lhe favorece. 

73 



Como dizem Max Pages e alii no seu livro "L'Emprise de 

l'Organisation", a organização hipermoderna se caracteriza pelo 

desenvolvimento de processos de mediação ideológica cada vez 

mais abrangentes [Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 1991]. 

Definindo as organizações "Hipermodernas" por oposição às 

organizações modernas, as primeiras são normalmente empresas 

multinacionais que exigem trabalhadores instruídos, capazes de 

compreender os princípios de sua ação e não de executar somente 

tarefas rotineiras e mecânicas; indivíduos que tomem iniciativas 

concretas, não apenas aceitando, mas também desejando a mudança, 

aderindo voluntariamente ao seu trabalho e se interessando pelo 

mesmo, aceitando cooperar com os outros e trabalhar em equipe. 

Estas empresas seriam caracterizadas pela intelectualização das 

tarefas, pela valorização da formação técnica dos indivíduos em 

todos os níveis, pela interdependência das atividades e pela 

mudança constante. 

Segundo Pages e alii, estas mudanças transformam 

profundamente as condições do confronto social, no sentido 

hegeliano. Paralelamente ao desenvolvimento de sua cognição, 

necessário à execução das tarefas exigidas pela empresa 

Hipermoderna, os trabalhadores adqüirem a capacidade de 

questionar a realidade que os cerca, propondo mudanças e 

politizando-se. Este segundo aspecto não é funcional para a empresa, 

porque gera a contestação. Do ponto de vista dos dirigentes, e dentro 

de uma lógica instrumental15, o importante é garantir uma boa 

performance, e, para tanto, necessita-se de uma mão de obra mais 

qualificada, mas sem as conseqüências ou "efeitos perversos" deste 

sistema ou seja, a politização dos empregados. A questão que se 

coloca para o "status quo" é como permitir a autonomia e manter o 

controle sobre as ações contestatórias do grupos organizacionais? 

Pages e alii respondem dizendo que existe diferentes níveis 
de mediação organizacional que visam controlar este efeito: 

15Ver os trabalhos de Julienne Brabet, que apresentaremos mais tarde. 
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a) mediações econômicas - A igualdade formal - altos 

salários, plano de carreira e formação para todos, possibilidade 

formal de promoção e sucesso segundo o mérito e a antigüidade. 

b) desenvolvimento de um sistema de decisão e de 

autonomia controlada, que assegura o controle à distância de 

sistemas grandes e complexos, substituindo a centralização e o 

controle burocrático pela interiorização pelos empregados dos 

princípios e valores da empresa, expressados através da cultura 

organizacional "oficial". 

c) Desenvolvimento da organização como sistema produtor 

de uma ideologia de empresa, uma verdadeira "religião de 

empresa", articulada em todas as práticas e estratégias da mesma, 

justificando-as e legitimando-as. 

d) Desenvolvimento de uma forte ascendência16 psicológica 

da empresa sobre os indivíduos. Esta influência psicológica 

acentuada da empresa sobre os indivíduos se exerceria em nível 

inconsciente, modelando em profundidade as estruturas da 

personalidade. A organização, segundo o autores, provocaria 

simultaneamente prazer e agonia no indivíduo. A agonia 

estimularia a busca de um prazer agressivo que geraria mais agonia. 

Os autores desenvolvem o tema das organizações como um 

mecanismo de defesa coletivo17"um imenso sóciodrama de defesa 

contra a consciência da morte, um laboratório onde se trabalham a 

consciência e a inconsciência da morte, e, ao mesmo tempo, todas as 

formas de relações humanas". (tradução da autora) 

As organizações mediatizam não só as contradições sociais, 

através da produção ideológica, mas também as contradições 

psicológicas, oferecendo uma solução global aos problemas da 

existência. A introjeção pelos indivíduos dos princípios, tipos de 

prazer e ameaças oferecidos pela organização se deve ao fato de que 

esta lhes oferece defesas psicológicas que lhes ajuda a canalizar suas 

16 "emprise" no texto original dos autores. 

17Ver PAGES, M., BONNETI, M., DE GAULE}AC, V., e DESCENDRE, D., "L'Emprise de 

L'Organisation", op.cit. pag.35 
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pulsões de vida e de morte para a atividade externa organizada, 

protegendo-os do confronto interno destes sistemas. Dependendo da 

organização e da estrutura que esta lhes oferece, os indivíduos "se 

atrofiam", não desenvolvendo a capacidade de estruturar sua 

própria ação e de enfrentar suas próprias contradições internas. 

As contradições sociais e políticas mediatizadas pela 

organização têm um caráter dual: o seu lado "negativo" é expresso 

através das regras e pressões exercidas sobre o indivíduo e o seu lado 

"positivo" manifesta-se através das vantagens e recompensas que 

lhes são oferecidas pela estrutura organizacional. 

As contradições psicológicas referem-se à dimensão da 

agonia e à dimensão do prazer. O espaço socio-mental 

organizacional é fruto da interação das contradições socio-políticas e 

psicológicas: as pressões e regras produzem a agonia e as vantagens e 

recompensas oferecidas produzem o prazer. 

A organização, segundo Pages e alii, tenta predispor o 

indivíduo a adotar certos comportamentos em certas situações 

específicas. Ela tenta influenciar o comportamento de seus membros 

de 3 fonnas: 

- a enunciação de princípios e regras de conduta de forma 
explícita e implícita; 

- a inculcação de certos princípios nos seminários e 

treinamentos, nas notas de infonnação, nas reuniões com 

superiores etc. 

- a criação de uma organização do trabalho que circunscreve 

os tipos de ação possíveis, como nos mostra também Sainsaulieu no 

seu modelo. [Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 1991]. 

Segundo estes autores, a ideologia, uma das principais 

formas de controle para obter a cooperação dos indivíduos, deve 

oferecer-lhes uma interpretação da realidade relativamente coerente 

com as práticas sociais do sistema, fornecendo aos diversos grupos 

uma visão de mundo que leve em conta ao menos em parte as suas 

aspirações, oferecendo-lhes respostas e soluções aos seus problemas 

quotidianos e um sentido para suas ações. A ideologia 
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predominante em um sistema deve levar em conta os valores e a 

cultura particular dos vários grupos que o integram e ao mesmo 

tempo justificar os interesses de poder do grupo que controla este 

sistema. 

Os indivíduos se sentem seguros ao possuir uma visão de 

mundo que lhes forneça uma explicação e um sentido à sua 

existência, integrando os diversos elementos por eles percebidos no 

sistema. A sensação de segurança deve-se ao fato de que a ideologia 

os protege dos seus conflitos pulsionais internos e da necessidade de 

elaborarem as suas próprias normas de referência e suas próprias 

estruturas de defesa. Aderir à ideologia toma-se a solução mais 

"confortável" em muitos casos. O problema é que estes indivíduos 

se tomam cada vez mais dependentes do sistema, pois não 

desenvolvem em si a capacidade de enfrentar suas próprias 

contradições. 

" A força deste tipo de organização é ter conseguido 

persuadir e convencer os indivíduos de que seu trabalho, mesmo 

simples e modesto, é fundamental para o funcionamento do 

sistema, da empresa e da sociedade. O indivíduo passa a valorizar a 

sua atividade e graças à organização ele se sente participando de um 

processo social que o transcende, onde ele age através da 

organização, identificando-se ao mesmo poder que na verdade o 
aliena. 18 " (tradução da autora) 

o fenômeno de identificação com o sistema e sua força 

através da construção de uma ideologia de empresa envolve uma 

grande parte dos membros de uma organização. Eles reagem, no 

entanto, diferentemente a este fenômeno, identificando-se em 

maior ou em menor grau com a ideologia da empresa. 

Os indivíduos que conseguiram atingir um grau de 

diferenciação maior e possuem uma capacidade cognitiva e analítica 

mais desenvolvida terão mais facilidade de criticarem o discurso 

oficial, encontrando suas contradições e formulando sua própria 

18Yer PAGES, M., BONNETI, M., DE GAULE}AC, Y., e DESCENDRE, D., "L'Emprise de 

L'Organisation", pag.85 
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interpretação, seja em nível individual como mostra o modelo da 

"Exclusão" (ou "Afinidades Seletivas"), ou em grupo, como nos 

mostra o modelo da "Solidariedade Democrática". Estes indivíduos 

podem analisar as diversas proposições e formular e defender uma 

que se adeqüe aos seus próprios interesses, propondo mudanças. São 

eles que geralmente constroem a ideologia, difundindo sua própria 

visão de mundo na organização, ou lideram transformações. 

Os indivíduos que sofrem fortes processos de identificação 

horizontal, tendo em vista a sua fraca diferenciação (como no 

modelo da "Unanimidade Operária"), quando se mobilizam, agem 

em grupo e costumam seguir um líder saído do próprio meio 

operário ou do sindicato. Este líder lhes oferece a sua interpretação 

da realidade e os guia em sua ação. Os operários que se enquadram 

neste perfil vêem com desconfiança a "versão oficial dos fatos" e 

tentam construir em nível coletivo a sua própria interpretação da 

realidade. 

Os funcionários administrativos, de acordo com o modelo da 

Unanimidade Burocrática, costumam se conformar com as regras e 

normas da empresa que lhes garantem uma carreira segura mas 

lenta, e eles defendem seu estatuto de igualdade opondo-se à 

contestação, sendo, pois, vulneráveis à ação da ideologia oficial. 

Eles resistem, porém, às mudanças que possam ameaçar os seus 

direitos adqüiridos, contestando a sua validade. 

O modelo da Retirada Estratégica nos mostra que os 

operários imigrantes e as mulheres operárias se dedicam mais a 

outros setores de sua vida tais como família, comunidade etc. , 

implicando-se o mínimo possível no ambiente de trabalho. Mesmo 

assim, por não terem conseguido diferenciar-se individual ou 

coletivamente, estes indivíduos mostravam-se mais vulneráveis 

que os outros à manipulação ideológica que nos descrevem Pages e 

alii. 

Dependendo de sua inserção na organização do trabalho os 

indivíduos têm o acesso ou não à possibilidade de desenvolver sua 

capacidade de compreender, analisar e criticar o discurso, propondo 

novas formulações e tornando-se produtores de novas ideologias. 
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Izidoro Blikstein nos descreve a função interpretante e 

modelante da ideologia em relação à percepção e à cognição dos 

indivíduos: 

"A impossibilidade de capturar a semlOse não-verbal, que se 

desencadeia na dimensão oculta entre a praxls e o referente, compele 

o indivíduo a recorrer ao sistema verbal para materializar e 

compreender a significação escondida. Estabelece-se uma interação 

entre a língua e a práxis, a tal ponto que, quanto mais avançamos no 

processo de socialização, mais difícil se torna separar as fronteiras 

entre ambas. Agindo sobre a práxis, a língua também pode modelar 

o referente e ''fabricar'' a realidade". [Blikstein, 1990] 

A ideologia permeia assim a realidade organizacional 

oferecendo aos indivíduos fórmulas explicativas e soluções para 

seus problemas quotidianos que lhes permite resolver as 

contradições que enfrentam, encontrando explicações coerentes, 

como descrevem Pages et alii. A utilização destes sistemas 

explicativos e estereótipos pode pré-estruturar e influenciar em 

diferentes graus o pensamento dos indivíduos e as suas formas de 

expressão, fazendo-os reproduzir em parte a ideologia em suas 

próprias formulações individuais, quando tentam compreender e 

encontrar um sentido para sua experiência. 

"A práxis cria a esterotipia utilizada pela língua e a língua, 

por sua vez, reitera a práxis, "amarrando" a percepção/cognição e 

impedindo o indivíduo de perceber a realidade de um modo ainda 

não programado pelos estereótipos "19 

o autor afirma, no entanto, que a linguagem pode possuir 

uma função dialética e criativa na medida em "que desarranjar a 

práxis e os corredores isotópicos e desmontar os estereótipos 

perceptuais. A linguagem deixa de ser fascista quando, subvertendo 

a si mesma, subverte a percepção/cognição". 
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A linguagem pode ser usada desta forma como instrumento 

de mudança, "desmontando" os elementos do discurso dominante, 

relativizando-os e propondo uma nova interpretação. 

A função poética da linguagem, descrita por Blikstein, refere

se ao processo de desreificação ou desobjetivação da realidade, 

revelando ser o sistema presente fruto de uma construção social e 

de uma dialética que favoreceu em um dado momento alguns 

grupos em detrimento de outros. A função poética da linguagem 

permite a "dessacralização" das regras, das proposições e das 

verdades defendidas pelo sistema, mostrando sua contingência 

[Berger & Luckmann, 1967]. Cada grupo tem a sua forma de perceber 

a realidade e representá-la, gerando instituições que serão reificadas 

mais tarde e percebidas como elementos da realidade objetiva pelos 

outros grupos. 

Karl Weick retoma o termo "enactement" a partir dos 

trabalhos de Berger e Luckmann para mostrar como cada grupo 

percebe seletivamente os elementos da realidade e os objetiva 

através do processo de institucionalização que lhe é próprio. A 

imposição de uma ideologia visa padronizar a percepção dos outros 

grupos e a formulação de novos conceitos de acordo com o padrão 

de conhecimento da realidade adotado pelo grupo que detém o 

poder [Weick, 1976]. Além de uma imposição de idéias e conceitos, 

trata-se da imposição de uma forma de percepção seletiva e de 

conhecimento do mundo, ou seja, de uma via de acesso à realidade. 

O grupo que impõe sua visão de mundo tenta fazer os outros 

adotarem o seu processo de institucionalização da realidade, o que 

significa a reprodução não só das instituições, mas do processo que 

as gerou. Este processo de reflexão e representação da realidade é 

objetivado em rotinas de trabalho que orientam a ação dos 

indivíduos, estimulando-os a adotar inconscientemente o mesmo 

tipo de percepção. 

Diante das contradições e erros derivados da lógica de ação 

predominante na organização, vários indivíduos tenderiam, em 

diversos níveis, dependendo de seu grau de diferenciação, a não 

contestar as rotinas e procedimentos em vigor e a estrutura 

explicativa que os fundamenta, mas buscar soluções que seguissem 

este padrão, o que limitaria a possibilidade de encontrar-se novas 
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alternativas de ação e de inovar-se. A reação dos diversos grupos 

diante da modelização de seu pensamento varia de acordo com a sua 

evolução cognitiva e afetiva tendo em vista o avanço de seus 

processos de diferenciação intelectual e afetiva e de sua ação 

estratégica. 

Meyer & Scott20 conciliam a abordagem da psicologia 

cognitivista do processo de institucionalização com a dimensão 

estratégica. Segundo eles, /I os indivíduos e organizações não se 
conformam aos modelos institucionalizados apenas porque 

acreditam neles ou na realidade que eles 
adoção destas formas de ação pode 
recompensas ou a sobrevivência em um 
autora) [Scott, 1987]. 

representam, mas porque a 
garantir a legitimidade, 

dado sistema." (tradução da 

Chris Argyris21, em seus trabalhos dentro da tradição da 

psicologia cognitivista, chega a uma conclusão similar: Os 

indivíduos não incorporam automaticamente outros modelos de 

pensamento e ação através da simples repetição do trabalho. 

Descrevendo as "rotinas defensivas de ação" de vários indivíduos e 

a resistência destes à mudança de sua forma de cognição e 

representação da realidade, Argyris mostra como estas rotinas 

defensivas bloqueiam a adoção efetiva de outros modelos de 

cognição pelos indivíduos. Ele analisa a aprendizagem 

organizacional através de seus 2 modelos o "single looping 

learning" e o "double looping learning" mostrando seu caráter 

complexo e como os indivíduos não são passivos diante do processo 

de aprendizagem [Argyris & Schõn, 1978]. 

Os grupos dotados de uma maior diferenciação terão maIS 

facilidade em desmontar as construções ideológicas, interpretá-las e 

negociar melhores condições de trabalho. Os grupos que trabalham 

em condições mais difíceis e desenvolvem estratégias de 

sobrevivência que não facilitam a aprendizagem e a diferenciação, 

20y er Meyer e Scott, op.cit, p. 12 

21Voir ARGYRIS, c., & SHON, D., " Organizational Leaming: A theory of Action 

Perspective", reading, Mass., Addison-Wesley, 1978. 
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terão uma maior tendência a reproduzir a lógica dominante, mesmo 

que isto não ocorra de modo automático, como nos mostram 

Argyris, Meyer e Scott. Estes grupos decidem aderir ao modelo 

ideológico predominante por não terem condições de definir outros 

modelos ou de lutar e negociar novas soluções. Identificar-se ao 

modelo predominante é a saída mrus coerente com suas 

possibilidades de ação, sejam elas relativas à simples sobrevivência 

ou à busca de recompensas e promoções. 

Existem sistemas organizacionais que chamaremos de 

instrumentais onde a lógica predominante implica a tentativa de 

padronizar e homogeneizar as diferentes formas de cognição e 

pensamento, não admitindo-se a heterogeneidade. É o caso das 

organizações burocráticas que adotam uma forma neotaylorista de 

ação, como definiremos no próximo capítulo. Neste tipo de 

organização, os grupos tendem a serem mais suscetíveis à ideologia 

dominante e menos firmes em suas formulações individuais. 

É o caso do "tightly coupled system" descrido por Weick. 

o caso oposto, o "loosely coupled system" é um sistema que 

admite a heterogeneidade e a existência de múltiplas lógicas de ação, 

permitindo o acesso a vários paradigmas e a vários tipos de soluções, 

baseando-se na negociação como forma de regulação principal 

[Weick,1976J. 

o "loosely coupled system" preserva a identidade e a forma 

de cognição e representação do mundo dos diversos grupos. Parte-se 

do pressuposto teórico que a organização que contém lógicas de ação 

diferentes pode encontrar mazs soluções e enfrentar melhor a 

mudança.22 
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Dentro da heterogeneidade, a cultura garante elementos 

comuns necessários à ação do grupo organizacional 

Segundo Schein23, dentro de uma perspectiva parsoniana, a 

cultura organizacional é a instituição por determinados grupos de 

um modelo de ação e de pressupostos que foram fruto de uma ação 

adaptativa do grupo às suas pressões internas e às do meio ambiente. 

Estas respostas adaptativas e estes pressupostos, tendo funcionado 

em uma certa medida, são validados e transmitidos aos outros como 

a maneira correta de se perceber, pensar e sentir em relação à 

realidade. O autor refere-se à cultura como o resultado da 

objetivação e da instituição de significados por alguns grupos, cujo 

objetivo é o de garantir o funcionamento de um sistema comum 

[Schein, 1984]. 

Maria Esther de Freitas situa os estudos de Karl Weick neste 

contexto, citando os estudos do autor em empresas e atividades de 

alto risco como a usina nuclear de Three Mile Island ou como o 

projeto da aeronave espacial Challenger, ambientes onde o nível de 

confiabilidade exigido do trabalho era elevado, pois a organização 

necessitava da diversidade e da integração de múltiplas 

competências para funcionar [Freitas, 1991]. A cultura organizacional 

poderia ser vista, neste caso, "como uma possível fonte de maior 

confiabilidade nestes sistemas, dadas as suas funções de encerrar e 

disseminar significados, o que levaria a uma expansão da "requisite 

variety" dos grupos, que ali necessitam de maior heterogeneidade. 

As estórias exercem um papel importante à medida que reproduzem 

a aprendizagem através da experiência alheia, além da vantagem de 

permitirem uma melhor associação e lembranças que os sistemas 

descritivos racionais ".24 

23Yer SCHEIN, E., "Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan 

Management Review,1984. 
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Busca-se a integração preservando-se a diversidade cultural. 

A existência de valores e padrões comuns (cultura organizacional) 

permite a ação conjunta dos diversos grupos, que preservam a sua 

identidade neste tipo de sistema ("Loosely Coupled System") 

[Weick, 1976]. 

Este tipo de sistema permite aumentar-se a base democrática 

na organização , ou seja, aumentar o número de pessoas e grupos 

que têm acesso ao reconhecimento do outro como sendo detentoras 

de um desejo autônomo, capazes de expressar a sua própria posição 

e viver o jogo democrático da negociação e do conflito com mais 

probabilidades de vencer. A capacidade analítica e crítica pode ser 

desenvolvida a todos os níveis da organização. Os indivíduos 

podem aprender a tomarem-se agentes e não apenas pacientes de 

seu processo de transformação. Esta proposta permitiria a mais 

pessoas terem acesso ao nível descrito por Sainsaulieu em seu 

modelo da Solidariedade Democrática [Sainsaulieu, 1983]. 

Este nível pode ser atingido se a organização do trabalho, que 

reduz as possibilidades de ação e experimentação relacional e 

estratégica da maioria dos indivíduos, seja modificada, oferecendo 

enfim espaço para a aprendizagem cultural e estratégica na 

organização. 
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8. Um Ciclo de Aprendizasem Cultural no Trabalho: 
A Apresentação do Modelo de Sainsaulieu a Partir da 
Revisão do Modelo de Parsons25. 

Parsons defende a idéia que todos os fenômenos SOClaIS 

podem ser pensados como um sistema de ação composto de 4 

funções principais, que correspondem, cada uma delas, a um 

subsistema social [Parsons, 1973]. 

o subsistema cultural deve preservar os modelos e os 

valores sociais. O autor chama a função principal deste subsistema 

de "Latence" - "L." 

o subsistema social deve integrar os indivíduos às estruturas 

existentes na sociedade, através das normas e papéis sociais. O autor 

denomina a função principal deste subsistema de "Integration" -
"]" . 

o subsistema formado pela personalidade do indivíduo, tem 

por função principal a realização dos objetivos individuais, ou seja, 
"GoaI Achivement" - "G". 

o subsistema organizacional , a organização, deve garantir a 

adaptação de seus membros à sociedade. Esta função é denominada 

por Parsons de "Adaptation" -" A". 

Estas quatro funções (cuja aplicação se faz dentro de uma 

ordem cibernética de controle denominada LIGA pelo autor) devem 

ser aplicadas em cada um dos 4 subsistemas sociais. A aprendizagem, 

em teoria, pode ser considerada como um sistema analiticamente 

independente, onde a mudança passa sempre por um processo de 

diferenciação em relação ao sistema anterior e pelo surgimento de 

um novo sistema que integra o que foi aprendido no sistema 
anterior em uma dimensão mais abrangente e complexa. 
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Desenvolvendo seu modelo de 4 funções LIGA, Parsons 

incorpora a Gestalt como elemento de análise. 

A partir da análise do comportamento infantil, Parsons26 

descreve o processo de individuação da criança onde, a partir dos 7 

anos, esta última vivencia múltiplas interações e identificações, à 

medida em que desenvolve sua personalidade [Parsons & Bales, 

1955]. 

Tendo em vista a sua inserção social e as relações de poder 

aos quais está submetido nas diversas instituições que freqüenta 

(família, colégio, igreja), o indivíduo incorpora os valores sociais e 

os meios de ação a ele relacionados, através dos papéis sociais 

previamente prescritos e tipificados e da incorporação de regras de 

comportamento. Estas regras e valores internalizados por ele 

regularão sua ação e suas tentativas de atingir os seus objetivos 

individuais, que lhe são também fornecidos pelos valores do 

sistema social ao qual pertence. A ação individual se basearia desta 

forma em valores preexistentes na sociedade que seriam percebidos 

pelo indivíduo como um dado objetivo da realidade através· de sua 

socialização primária e secundária e incorporados em sua ação. 

26yer PARSONS, T., e BALES, R. "Family, Socialization and Interaction Process", New 

Y ork, The Free Press, 1955, capítulo II e III. 
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ª.2 Reintewretação de Sainsaulieu do modelo 
parsoniano r baseando-se na dialética hegeliana. 

A partir dos 7 anos a criança passa a interagir em múltiplos 

ambientes entre eles a escola, vivendo várias relações de 

identificação. Cada interação identificatória é então relativizada 
pelas outras. O indivíduo começa seu processo de diferenciação, 

buscando conscientemente os meios que lhe permitirão impor sua 

diferença a fim de obter o reconhecimento social, dentro da dialética 

hegeliana. É neste momento que o indivíduo se toma consciente 

dos valores sociais à sua volta e das relações de poder que o cercam, 

que são percebidas como sendo fruto de uma realidade 

objetivamente construída e reificada. A luta pelo acesso aos recursos 

(materiais ou não) relativos à busca do reconhecimento social de sua 

individualidade é o fator que o leva a tomar consciência de qual é a 

sua inserção na sociedade e dos valores decorrentes desta inserção, 

ou seja, do valor social que lhe é atribuído tendo em vista os 

recursos aos quais ele tem acesso para diferenciar-se. 

Segundo reinterpretação de Sainsaulieu do modelo 

Parsoniano, o processo de incorporação dos valores de um 

indivíduo se manifesta em outros momentos além da socialização 

primária e da socialização secundária citadas por Parsons. Segundo 

Sainsaulieu, o valor é fruto da afirmação dos meios sociais e dos 

recursos de acesso à identidade e à diferenciação social oferecidos ao 

indivíduo pela sociedade, tendo em vista a sua inserção na mesma. 

A consciência do indivíduo do valor que lhe é atribuído socialmente 

e das relações de poder se dá através de sua luta por uma "saída 

vitoriosa" dos processos de identificação múltiplos aos quais ele está 

submetido na construção de sua identidade, ou seja, na sua luta pelo 

reconhecimento social de sua diferença27• 
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Em qual período da socialização se deve situar a 

internalização do valores ? 

Parsons parece admitir a anterioridade do primeiro processo 

sobre o segundo, ou seja, a socialização conduz à internalização de 

valores e normas. Para ele, o momento básico da interiorização dos 

valores é a infância pós-eudipiana, mas a interiorização de normas 

e regras se prolonga durante toda a vida do indivíduo, tendo em 

vista a sua participação em novos universos de interação. 

A conseqüência do pressuposto parsoniano é a anterioridade 

do sistema de valores sobre todos os outros sistemas sociais: a 

interiorização de normas seria sempre regulada pela pré-existência 

de valores incorporados pelo indivíduo em sua socialização 

primária. Estes pressupostos levam à conceber o sistema de ação 

dentro de uma perspectiva cibernética, onde os valores pré

existentes no sistema social oferecem aos indivíduos não só os seus 

objetivos, mas também os meios sociais legítimos para atingí-Ios 

(regras e normas). 

Outros autores não seguem estes pressupostos. O valor não 

precede necessariamente a ação. 

Allison, C. Gremion, e também Cohen, March e Olsen, 

buscando compreender uma decisão a partir da estruturação da 

cognição, tentaram explicar as preferências do indivíduo que decide 

e a formação de sua racionalidade, ou seja, dos critérios de decisão 

utilizados pelas pessoas para escolher entre as diversas opções 

existentes. A esta teoria deu-se o nome de "Teoria da decisão 

racional" [Allison, 1971]. [Cohen, March & Olsen, 1972; [Gremion, 

1979; [Friedberg, 1993]. 

Os trabalhos de L.Festinger28 sobre a dissonância cognitiva 

são muito importantes dentro deste contexto. Em um livro 

publicado em 1957, o autor define cognição como todo 

conhecimento, opinião ou crença do indivíduo a respeito de si 

son désir et constituer par là même son identité". Ver SAINSAULIEU, R., "L'Identité au 

Travail", op. cit., p.355 

28Ver FESTINGER, L., " A Theory of Cognitive Dissonance", Harper, New York, 1957. 
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mesmo e de seu comportamento ou dos fatos relativos à um 

contexto de decisão. O indivíduo enfrenta em várias ocasiões uma 

dissonância ou oposição entre várias cognições, encontrando-se em 

uma situação de impasse que provocaria uma sensação de 

"desconforto" psicológico que ele tentaria reduzir através de várias 

estratégias possíveis, como contestar seus valores de base, adotando 

novos valores, ou conservar estes, mudando sua ação. Desta forma 

os valores não determinariam o comportamento assim como o 

comportamento não determinaria os valores. Os valores e o 

comportamento de um indivíduo não seriam explicados por uma 

lógica linear causa-efeito, mas constituiriam um sistema, de modo 

que novos comportamentos poderiam ongmar novos valores, 

contestando-se os antigos, ou poderiam reforçá-los ainda mais, e 

vice-versa. [Festinger, 1957]. 

Crozier & Friedberg questionam o fato de que os valores 

sejam sempre anteriores à ação. Baseando-se nos estudos de 

Festinger sobre a dissonância cognitiva, eles argumentam que os 

valores e a ação formam um sistema interdependente. A descoberta 

de novas possibilidades de ação e a criação de novas regras 

correspondentes a este novo modo de agir provocaria uma mudança 

nos sistemas de valores, modelos de comportamento e conceitos. A 

mudança pode ocorrer primeiro no nível das regras do jogo e em 

seguida gerar novas formas de comportamento. Os indivíduos não 

seriam passivos diante da incorporação de valores, mas teriam um 

nível de controle sobre os seus valores, reajustando-os e optando 

por novos modelos de conduta. [Crozier & Friedberg, 1977]. 

Segundo Sainsaulieu, finalmente, é através do processo de 

afirmação de sua diferença que os grupos tornam-se conscientes do 

valor que lhes é atribuído no sistema social, tendo em vista o 

reconhecimento que recebem ou dos recursos que controlam. A 

mudança ou invenção de novas regras do jogo gerará 

conseqüentemente novas estratégias de luta e formas de 
reconhecimento em um sistema, aos quais corresponderão novos 

valores e modelos de conduta. 

Sainsaulieu diz a este respeito que" quando um reformador 

pretende modificar as organizações, ele deve saber que ele provocará 

uma redistribuição das fontes de poder e recursos, logo uma 
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mudança nos Jogos estratégicos. Os indivíduos, diante de uma 

situação nova, deverão adaptar-se às novas regras do jogo, criando e 

aprendendo novas formas de ação ou adaptando suas antigas 

estratégias à nova situação, mantendo suas antigas formas de relação 

e inserções. De qualquer forma, seja no caso de adaptar as antigas 

formas relacionais à nova situação, ou então de inventar e crzar 

novas formas de ação, a mudança organizacional implica em uma 

seqüência de aprendizagem estratégica e relacional. A anomia; ou a 

incapacidade de reconstituir um universo de normas relacionais 

novas é freqüentemente a conseqüência de uma mudança brutal nas 

condições de acesso ao poder nas relações imediatas. Para que a 

transferência de um tipo de aprendizado estratégico a um outro se 

faça de modo a facilitar a reconstituição de um conjunto de normas 

em uma situação nova, é necessário que os indivíduos disponham 

de recursos e de ocasiões de encontros que lhes permi tam 

reconstituir alianças e relações que possam levá-los a situações de 

vitória, dentro de uma lógica de diferenciação, e caso ISSO não 

aconteça, os indivíduos perpetuarão as alianças antigas, não importa 

em que situação nova, resistindo à mudança, Desta forma a 

mudança de regras não gerará novos valores ou modos de 

comportamento estratégico. "29 (tradução da autora). 

Ao contrário dos Estados Unidos, diz o autor, o problema 

que se coloca em geral na França para os dirigentes não é de "como 

fazer grupos diferentes colaborarem para um empreendimento 

comum", mas o reconhecimento das diferenças e desigualdades 
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29,'De toutes façons, qu'il y ait reeonduction des anciennes nonnes de relation dans un eontexte 

de strueture nouvelle, ou bien qu'il y ait invention de nouvelles nonnes, le ehangement social 

implique une séquenee d'apprentissage de eapacités stratégiques.L'anomie, l'ineapacité de 

reconstituer un univers de nonnes nouvelles, est en effet souvent la eonséquenee d'un 

ehangement brutal dans les eonditions d'aeees au pouvoir dans les relations immédiates. Pour 

que le transfert d'un apprentissage de eapacité stratégique à un autre puisse se faire au point 

de faeiliter la reeonstitution d'un ensemble de nonnes dans une situation nouvelle, il faut que 

les individus y disposent de ressourees et d'oceasions de reneontres leur pennettant de 

reeonstituer des allianees menant à des eoalitions victorieuses ear, dans le eas inverse, on 

tiendra surtout à perpétuer les allianees antérieures dans n'importe quelle situation neuve. 

"Ver Sainsaulieu, op.eit., pag; 355 



socio-culturais em uma organização que tende a ser mais 

homogênea. [Sainsaulieu, 1983], [D'Irirbane, 1992] 

8.3. InteI]?reta,ão do Esquema Parsoniano em 
Termos de Análise Estratégica (Crozier) 

A G 

Fontes de poder <IIII ....... _ .... _-I ..... ~ Relações de poder 
na estrutura...... ... e estratégias 
organizacional 

Valores 
L 

11111,11,11,1111,11 Normas de ação 
I 
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8.4. Interpreta,ão do Modelo Parsoniano A Partir do 
Conceito de Aprendizasem Cultural (Sainsaulieu) 
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9. A Dimensão Cultural da Explora,ão nas Rela,ões 
de Trabalho 

Sainsaulieu diz que os indivíduos arriscam sua identidade 

nas relações de poder existentes na organização de seu trabalho. 

Existe assim exploração no sentido de que coletividades inteiras 

devem enfrentar no trabalho uma "formatação" cultural que não 

escolheram. A análise dos mecanismos sociais no trabalho passa 

pela localização das formas de dominação existentes no universo 

organizacional e do estudo de como os diversos grupos agem para 

impor-se neste sistema, de como se dá a aprendizagem de tal lógica e 

a manutenção de um sistema que favorece aos interesses de alguns 

grupos em detrimento de outros. 
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9.1. A Aliena~ão e a For~a Coletiva 

V árias pesquisa sobre a alienação coletiva dos trabalhadores 

foram feitas por autores socialistas. Uma grande parte delas 

desenvolveram-se em duas linhas de análise: 

a) a descrição dos múltiplos fatores organizacionais da 

alienação no trabalho 

b) a análise dos processos relacionais da tomada de 

consciência a partir da alienação. 

Seeman30 mostra que a alienação revela vários aspectos da 

despossessão de si mesmo: falta de poder, de sentido, de normas, 

isolamento e perda da identidade [Seeman, 1967]. 

Estas mesmas categorias de análise, retomadas por Blauner31 

, permitem constatar que a estrutura da alienação dos trabalhadores 

não é a mesma na Indústria Automobilística, na Indústria Têxtil, na 

Indústria Química, na Indústria Alimentícia e na Indústria da 

Impressão Gráfica e de Edição [Blauner,1974]. 

Alain Touraine32 mostra que em diversas indústrias, de 

acordo com o tipo de técnica, a consciência da luta não tem o mesmo 

sentido para os operários. Ele encontrou um tipo de consciência 

proletária feita de apatia ou de revolta nas classes marginalizadas na 

grande indústria emergente; uma consciência de classe nos operários 

qualificados da indústria de montagem e uma consciência 

verdadeiramente profissional nos operários hiper qualificados e 

técnicos das indústrias tecnológicas [Touraine, 1966] 
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30yer SEEMAN, Melvin, "Les conséquences de l'alienaliton dans le travail"; Sociologie du 

travail,2, 1%7, P.113-133. 

31Yer BLAUNER, R., "Alienation and Freedom. The Manual Worker in Industry", Chicago 

University press, 1974. 

32Yer TOURAlNE, A., "La Conscience Ouvriere", Paris, Seuil; 1 %6. 



Seeman diz que as consequencias da alienação (esta última 

analisada como uma insatisfação profunda em relação ao trabalho) 

podem levar o indivíduo a desenvolver desde uma frustração 

agressiva até uma atitude radicalmente hostil. A alienação pode 

levá-lo, ainda, a tentar preencher o "vazio" de sua vida profissional 

integrando-se em outras atividades, ou, ao contrário, a desenvolver 

sentimentos de impotência que saem da esfera profissional e 

atingem a família e a sua vida sócio-política. 

Quando o universo quotidiano de trabalho não é o único 

lugar onde o indivíduo se investe afetivamente, ele sente menos os 

efeitos da exploração do que um outro que se concentra 

prioritariamente na organização. Dependendo das estratégias 

pessoais, a exploração objetiva da posição do trabalhador pode não 

ser vivida por este como uma alienação que conduz à ação coletiva. 

9.2. A Tomada de Consciência nas Relas;ões 
Interindividuais 

Os trabalhos de Robert Sevigny33 caracterizam o homem 

moderno através da teoria rogeriana da atualização do ego. O 

homem, na sociedade moderna, pertence a vários ambientes e 

universos de interação e enfrenta conflitos de papéis nas múltiplas 

situações que vivencia. A alienação pode ser considerada como um 

obstáculo à coerência do ego, tendo em vista as diferentes imagens 

de si mesmo que o homem retira dos seus múltiplos universos de 

interação. Esta diversidade de auto-imagens pode constituir um 

obstáculo à congruência, à simbolização da experiência e à 

consciência da mesma, à autonomia e à aceitação da mudança 

[Sevigny, 1970]. Esta pesquisa propõe a hipótese de que as 

contradições vividas nos diversos sistemas sociais nos quais a pessoa 

está inserida pode ser fonte de alienação profunda da personalidade. 
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33 Ver SEVIGNY, R., "Pour une théorie psychosociologiaue de l'aliénation", Sociologye et 

sociétés, I 52), novo 1970, p.193-219. 

Ver SEVIGNY, R., e GUIMOND, P., 3 Psychosociologie de l'actualisation de soi", Sociologie 

et Sociétés, 2, novo 1970, p. 250-264. 



Na França, atualmente, os operários conquistaram 

seguranças básicas em nível da saúde, salários, liberdade sindical etc. 

O desemprego, no entanto, parece ser um problema difícil de ser 

resolvido na Europa. Mas abstraindo-nos um momento deste 

problema, pode-se afirmar que mesmo se os salários e as condições 

econômicas continuam a ser fonte de desigualdades sociais 

(sobretudo no sistema francês, que caracteriza-se pela 

institucionalização da elite), eles não condenam mais o operário, 

como no começo do século, ao "não-ser" e à escravidão ou à 

impossibilidade de obter um mínimo de reconhecimento social 

[Sevigny & Guimond, 1970]. 

No entanto, as possibilidades de acesso a uma identidade 

mais complexa, capaz de superar as crises de sentido e de alienação 

não são distribuídas igualmente. Existe sempre o risco de se alienar 

no trabalho, inclusive pela dificuldade de acesso ao reconhecimento. 

Existe o risco da alienação coletiva mais pela adoção de "identidades 

obrigatórias" do que pela falta de identidade. 

o trabalho na organização, difundindo um sistema de 

relações rígidas, impõe obstáculos à constituição da identidades 

individuais. A exploração cultural consiste na difusão de formas de 

alienação relativas, forçando as pessoas à se moldar segundo os 

modelos impostos pelo sistema como necessários ao seu 

funcionamento [Sainsaulieu, 1977]. 
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CAPÍTULO III - O CONROLE DA 
QUALIDADE E NEOTAYLORISMO: 

UMA TENTATIVA DE PADRONIZAR OS 
COMPORTAMENTOS NA EMPRESA. 
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Capítulo 111 O Controle da Oualidade e 
NEOTAYLORISMO: UMA TENTATIVA DE PADRONIZAR 
OS COMPORTAMENTOS NA EMPRESA 

1.1- O Controle da ''Performance'' Segundo a Teoria 
Clássica de Administra,ão 

Conforme tivemos a ocasião de rever no capítulo 1, para a 

Teoria Clássica da Administração e segundo Taylor, os 

comportamentos considerados "di sfuncionai s" na empresa eram 

conseqüências de estruturas organizacionais mal planejadas ou mal 

implantadas implantadas. Segundo esta lógica, o aperfeiçoamento 

das estruturas organizacionais e do trabalho deveria eliminar 

naturalmente os comportamentos disfuncionais. A ação era 

separada em dois momentos: 

a) O do planejamento dos engenheiros, que deveriam 

encontrar a "one best way", a maneira "ótima" de elaborar-se um 

determinado trabalho; 

b) O da execução pelos operários, que deveriam obedecer 

fielmente às ordens recebidas dos engenheiros. Taylor afirmava que 

" o operário melhor adaptado à executar determinado trabalho é 

incapaz, ou por falta de instrução ou por falta de inteligência, de 

compreender a ciência que explica seu trabalho. "34 (tradução da 

autora). 

O autor prosseguIa dizendo que o melhor operário "faz 

exatamente o que comunicamos a ele e não discute as ordens" 35 

(tradução da autora). A Escola Clássica de Administração e os 
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34Na versão francesa do livro original de Taylor "PrincipIes of Scientific Management", op. 

cit., a citação em francês é a seguinte: " l' ouvrier le mieux adapté pour accomplir le travail est 

incapable , soit par manque d'instruction, soit par insufftsance d'inteLLigence, de comprendre 

par lui même la science qu'explique son travai]" .. Ver TAYLOR, F., " La Direction 

Scientifique des Entreprises, Paris, Dunod, 1915, pag.8? 

35Em francês "fait exactement ce qu' on lui dit de faire et il ne discute pas les ordres". Ver 

TAYLOR, F., " La Díredion Scientifique des Entrepríses, Paris, Dunod, 1915, pag.88. 



trabalhos de Taylor foram fundamentais em uma dada época para o 

desenvolvimento da administração de empresas. O conceito de 

"performance" e eficiência" desenvolveu-se no entanto, gerando 

outras escolas de pensamento. 

1.2. A Contesta,ão do Modelo Clássico por Herbert 
Simon 

Herbert Simon e o seu grupo do Carnegie Institute of 

Technology contestaram o modelo clássico a partir da criação do 

modelo da Racionalidade Limitada, segundo o qual a decisão não é 

fruto de uma racionalidade absoluta, mas de uma racionalidade 

limitada, influenciada pelo presente e pelo passado de quem decide, 

segundo um efeito de posição (acesso às informações pertinentes) e 

de um efeito de disposição (esta racionalidade depende das 

disposições mentais, cognitivas, afetivas do indivíduo que decide, 

características estas que são pré-formadas pela sua socialização 

passada) [Simon, 1947; [Simon, 1955; [Boudon, 1991]. 

Mais tarde Cyert e March analisaram as estruturas 

organizacionais como programas de ação rotineiros. Eles buscaram 

compreender uma decisão estudando a estruturação do campo 

cognitivo do indivíduo e tentando decifrar como esta estruturação 

condicionava a percepção dos problemas pelos atores sociais e a 

emergência das soluções, e finalmente a tomada da decisão [Cyert & 

March, 1963]. 

Outros estudaram a formação dos critérios de satisfação por 

tipo de ator social ( a lógica de ator). 

2 A Mudan,a do Discurso na Administra,ão de 
Recursos Humanos 

Com o aumento das incertezas devido às mudanças cada vez 

mais rápidas vividas por diversos setores econômicos, a diretoria de 

muitas empresas decide criar uma estrutura organizacional mais 

descentralizada, dando mais autonomia ao empregados. A 

autonomia neste sentido refere-se à autonomia de ação em um 

contexto organizacional que exige flexibilidade e rapidez no processo 

de tomada de decisões, tendo em vista o crescimento da quantidade 

BaIlIGTfU. 
q a'.' ...... ,. 

100 



de informações a ser processada. A palavra "empowerment" explica 

bem o sentido desta mudança. 

Michel Liu fala da autonomia, explicitando seu significado 

[Liu, 1991]: 

"De um modo geral, avalia-se o grau de autonomia de um 

ser segundo duas dimensões principais: a primeira é a sua 

capacidade de afirmar uma identidade própria. Não dizemos de um 

indivíduo facilmente influenciável que ele tem um alto grau de 

autonomia. A segunda característica é a sua capacidade de ação. Um 

ser que não pode agir por si mesmo não é autônomo "36" (tradução 

da autora) 

Diante da necessidade de processar-se mais rapidamente as 

informações e decidir rápido, surge um novo discurso de 

Administração de Recursos Humanos onde o indivíduo que executa 

o trabalho passa também a ser o indivíduo que decide. Esta mudança 

de discurso está na base de dois novos sistemas de recursos 

humanos: 

a) Um Sistema Instrumental baseado em uma concepção 

neotaylorista do trabalho, que visa condicionar os indivíduos a 

adotarem as mesmas formas de representação da realidade e os 

mesmos padrões e critérios de decisão que os da direção; 

b) Um Sistema Político ou de Arbitragem Gerencial, que visa 

cnar um sistema de negociação entre partes autônomas, sob 

orientação e arbítrio dos dirigentes da organização. [Brabet, 1993]. 

Estes dois modelos valorizam o empregado como um 

indivíduo autônomo, criativo e performante. Mas cada um deles 

propõe soluções diferentes para obter esta maior performance e 

autonomia na mão de obra. 

101 

36Ver LIU, Michel, op.cit., pago 122. No original: " D'une façon générale, on évolue Ie degré 

d'autonomie d'un être selon deux dimensions principales: La premiere est sa capacité à 

posséder une identité propre. On ne dit pas d'un individu changeant au gré des influences qu 'il 

subit; qu'il possede un haut degré d'autonomie. La seconde est sa capacité d'action. Un être qui 

ne peut agir par lui-même n'est pas autonome". 



2.1. O Modelo Instrumental ou Neotaylorista 

Este modelo tem as seguintes características: 

a) O mercado se impõe à empresa, que é considerada um 

instrumento racional de produção, cuja estratégia é definida por 

seus diretores em função das pressões do mercado, do setor e dos 

valores organizacionais. A Administração de Recursos Humanos 

tem a função de implantar esta estratégia buscando a maximização 

do resultado econômico e uma melhor performance dos 

empregados, uma vez que em tese toda a comunidade 

organizacional será beneficiada pelo aumento da produtividade. O 

pagamento por produtividade e o valor "igualdade de 

oportunidades" são características importantes deste modelo. Ele é 

baseado no conceito de eficiência econômica e no argumento de que 

a eficiência social gera a eficiência econômica e vice-versa. 

Os indivíduos devem ter mais autonomia, mas somente na 

medida em que este desenvolvimento seja útil à empresa. Os 

empregados são considerados como seres utilitaristas e 

condicionáveis através de ações baseadas no conceito de estímulo

resposta, através de uma interpretação própria e muitas vezes 

simplificada das técnicas behevioristas. Os profissionais de GRH, 

dentro deste modelo, consideram que é possível implantar-se 

programas baseados nestes conceitos, levando os indivíduos a adotar 

os comportamento esperados, medindo-se às respostas aos estímulos 

dados, comparando-as aos resultados da produção e aos 

investimentos realizados no programa. Não se fala em atores 

sociais, mas em agentes. 

A Direção de Recursos Humanos tem o seguinte papel: 

- Avaliar as necessidade e os recursos do grupos 

organizacionais; 

- Descrever os cargos e os provê-los segundo um 

recenseamento sistemático dos candidatos, através de 

procedimentos de seleção "objetivos"; 
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- Avaliar os cargos e as performances dos empregados, 

remunerando-os eqüitativamente a fim de motivá-los; 

- Formar os indivíduos, melhorar as condições de trabalho, 

informar, comunicar e assegurar relações sociais satisfatórias. 

A participação do grupos organizacionais é considerada 

importante a fim de obter a sua adesão à estratégia da empresa. 

2.1.1.Resumo do Modelo Instrumental. [Brabet, 1993]. 

• Empresa considerada como um organismo adaptativo. 

• Meio Ambiente "natural" visto como um dado da 
realidade. 

• Planejamento estratégico, seleção e gestão de recursos 

humanos coordenados pelos profissionais da área. 

• Atores sociais condicionáveis ("agentes"). Estratégia 

utilitarista determinada em função das pressões do mercado e do 

setor e pelos valores dos dirigentes. 

• Pressuposto de convergência de interesses da comunidade 

organizacional. A organização segue um modelo ideal baseado na 

harmonia social e no desenvolvimento de uma estratégia "ótima" 

para o atingimento de objetivos econômicos contingentes. 
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2.1.2. A Mudan,a O~anizacional de Acordo com o 
Modelo Instrumental 

A mudança organizacional é percebida como fruto de 

decisões estruturadas por uma diretoria central, a qual possuiria: 

- A totalidade de informações necessárias sobre as pressões 

setoriais e a concorrência; 

- O poder de afirmar a política a ser seguida e de decidir os 

melhores meios de ação tendo em vista os problemas da 

organização. 

Segundo este modelo, a necessidade de mudar está ligada à 

necessidade de adaptação da organização à um meio ambiente que 

evolui rapidamente impondo desafios à empresa, os quais ela não 

controla. A empresa deve reagir aos dados "objetivos" que percebe 

em seu setor como uma realidade que lhe é dada e à qual ela deve se 

adaptar, tentando, na medida do possível, prever as mudanças de 

seu setor. Deve-se procurar racionalizar e dinamizar a empresa cada 

vez mais, buscando sempre as estruturas mais adequadas aos 

funcionamento num dado meio-ambiente. 

Um dos atores-chave do processo de mudança 

organizacional, segundo este modelo, é a direção de recursos 

humanos que implanta a estratégia elaborada pela direção da 

empresa. Alguns dos autores representativos desta corrente são 

Schuler37, Martory & Crozet38, Peretti39 et Besseyere des Horts40. 
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37Yer SCHULER, R., "Personnel and Human Resource Management, St. Paul, (Miss.), West, 

3a.ed., 1987. 

38Yer MARTORY,B., e CROZET, D., "Gestion des Ressources Humaines", Paris, Natan, 1988. 

39yer PERETTI, J.M., "Ressources Humaines", Paris, Yuibert, 1990. 

40yer BESSEYERE DES HORTS, C-H., Gérer les Ressources Humaines dans l'entreprise

concepts et outils, Paris, Editionsde l'Organisation, 1988. 



Este modelo, associado ao neotaylorismo, defende a 

autonomia, mas argumenta que também existe uma "one best way" 

na maneira de representar a realidade, organizar os dados e decidir. 

Concede-se uma maior autonomia de trabalho e "empowerment" 

apenas à medida em que os grupos organizacionais demonstrem ter 

incorporados os modelos de decisão defendidos pela direção da 

empresa. Trataremos desta característica mais profundamente, 

associando-a com as ações e programas de Qualidade Total, após 

apresentar o modelo da Arbitragem Gerencial. 

2.2 O Modelo da Arbitragem Gerencial 

Este modelo diferencia-se do anterior pela importância dada 

à dimensão política na organização e pela incorporação da idéia de 

conflito e divergência tendo em vista os diferentes interesses dos 

atores organizacionais. Reconhece-se a existência de várias lógicas de 

ator e critérios de ação válidos, tendo em vista o modelo da 

racionalidade limitada de Simon. Reconhece-se os conflitos na 

organização, mas busca-se superá-los através da negociação, 

chegando-se a uma coesão entre as partes. Um bom "management", 

segundo este modelo, tem como objetivo obter esta coesão, 

integrando os diversos interesses dos diferentes grupos 

organizacionais, em uma solução negociada junto à àireção da 

empresa, obtendo uma espécie de "pacto político" entre as partes. O 

ator-chave deste tipo de Administração ou Gestão de Recursos 

Humanos não é mais a direção de Recursos Humanos, mas a 

Direção Geral da empresa. Todas as decisões desta última são 

consideradas como tendo um impacto sobre o grupos 

organizacionais. A relação estratégica entre as partes não é vista mais 

como unidirecional (diretoria-empregados), como no primeiro 

modelo, mas ela é considerada como bidirecional e recíproca, pois é 

o resultado de interações e negociações entre todas as partes 

envolvidas no processo. 

Os diversos níveis da organização são considerados como 

influenciando a elaboração e o "deployement" da estratégia da 

empresa, em maior ou menos grau, tendo em vista o seu nível de 

poder e acesso às informações. 
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Os profissionais de Recursos Humanos devem coordenar o 

processo de negociação entre as diversas partes, buscando um 

equilíbrio entre o debate, a necessidade de obter-se a coesão e o 

tempo de resposta da organização, a eficiência e o cumprimento dos 

prazos. Os resultados da ação são submetidos posteriormente à 

avaliação dos múltiplos atores envolvidos no processo decisório. 

Evita-se neste modelo a adoção de práticas baseadas 

unicamente nos modelos de estímulo-resposta, as quais pretendem 

ser derivadas do modelo Beheviorista41. 

A GRH (Gestão de Recursos Humanos) absorve também a 

função de seleção do grupos organizacionais e a remuneração. 

As políticas de Recursos Humanos da empresa são vistas 

como mutantes e contingentes, sendo soluções temporárias e 

características de situações específicas à partir de um diagnóstico 

organizacional. Apensar disso, os profissionais da área pretendem 

organizar a GRH a partir de um modelo ideal a ser concretizado ao 

longo prazo, envolvendo o desenvolvimento qualitativo da mão

de-obra, a autonomia e a democratização das relações. 

Alguns dos exemplos destas proposições são o manual de 

Beer e Walton42, que descreve o curso da Harvard Business School, 

o manual de Weiss43 et al., com um capítulo escrito por Morin. 
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42Yer BEER, M., e WALTON, R., SPECTOR,B, LAURENCE, P.R., MILLS, P.Q. "Human 

Ressource Management", Glencoe (Ill., Illinois Free Press, 1985. 

43Yer WEISS, D., "La Fondion Ressources Humaines", Paris, Editions d'Organisation, 1988. 



2.2.1. Principais Características do Modelo da 
Arbitrasem Gerencial. [Brabet. 19931. 

• Eficiência econômica negociada, não correspondendo 

necessariamente à eficiência social a curto prazo (aceitação de 

conflitos, buscando-se no entanto absorvê-los através da negociação 

política); 

• Meio-ambiente negociado e construído (mercado e 

democracia); 

• Avaliação dos resultados feita pelos grupos organizacionais 

envolvidos no processo de decisão; 

• Ator-chave da GRH: a direção geral da empresa. 

• Empresa construída socialmente através da ação política 

dos diversos grupos organizacionais; 

• Decisões racionais e éticas referindo-se à resolução de 

conflitos, à obtenção do consenso e às questões de poder. 

• Indivíduos vistos como atores políticos válidos com 

potencial de desenvolvimento positivo buscando concretizar 

ativamente seus próprios interesses ("cidadania nas organizações"); 

modelo ético aplicado à organização. 

2.2.2. A Mudan,a Omanizacional de Acordo com o 
Modelo da Arbitrasem Gerencial 

A mudança é percebida como uma resposta a um meio

ambiente negociado e estruturado pelas organizações do setor, as 

quais influenciam ativamente o rumo dos acontecimentos e dos 

fatos característicos de sua Indústria. Os indivíduos são percebidos 

como atores participando e influenciando nesta mudança, nos seus 

diversos níveis de atuação. Considera-se que eles possuem 

naturalmente uma margem de manobra em seu nível 

organizacional e porisso a negociação é vista como necessária à boa 

implantação da estratégia. A organização é um espaço de jogo 
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estratégico entre os atores sociais, que possuem margens de atuação 

maiores ou menores dentro desta arena política. 

o ator-chave da mudança é a direção geral, árbitro da 

negociação entre os diversos grupos, a qual é coordenada pelos 

profissionais de Recursos Humanos. 

A mudança, implantando soluções sempre contingentes e 

temporárias, prevê a realização de objetivos a longo prazo como os 

da qualificação crescente da mão de obra, do desenvolvimento de 

"skills" e competências e o da democratização das relações no 

trabalho. O desenvolvimento econômico da empresa deve 

beneficiar, além dos acionistas, a sociedade global e os grupos 

organizacionais. Este modelo está ligado ao conceito de progresso e 

construção de uma harmonia social à longo prazo, à despeito dos 

conflitos e divergências. 

3. A Convergência de Objetivos e Interesses na 
Organização 

A fim de responder à questão que muitos diretores de 

empresas e executivos se colocam, que consiste em "como conceder 

uma maior autonomia aos indivíduos nas empresas, tendo em vista 

que estes podem ter critérios de decisão, objetivos e interesses 

diferentes dos da direção? Como obter uma maior convergência de 

objetivos na organização? " Nós recenseamos em nossas pesquisas 

duas respostas possíveis a este problema: 

A primeira corresponde ao Modelo Instrumental, ou seja, 

uma nova versão do taylorismo, integrando o conceito de 

"empowerment", mas mantendo o conceito da "one best way" - da 

existência de uma racionalidade superior e de um melhor método 

de interpretação da realidade e decisão. 

Diante da questão de como se dar uma maIor autonomia aos 

empregados, o problema que se coloca segundo este modelo é "como 

fazer com que a maioria dos indivíduos adote a forma de 

representação da realidade e os critérios e a forma de decisão 

considerados como "os melhores" pelos diretores da empresa?" 
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De acordo com o modelo Instrumental, a adoção pela 

maioria dos empregados dos mesmos critérios e da mesma lógica de 

ação que os da direção geral homogeinizaria as decisões na empresa, 

reduzindo as incertezas e padronizando os comportamentos, pois os 

atores sociais não seguiriam apenas as rotinas e os padrões 

elaborados pelos dirigentes. Incorporando os procedimentos de 

decisão e os critérios destes, os indivíduos elaborariam em seus 

próprios níveis rotinas administrativas e decisões em consonância 

com a estratégia elaborada pelos executivos. 

Desta forma, a questão que se coloca para o modelo 

neotaylorista de Administração de Recursos Humanos (Modelo 

Instrumental) é como realizar sua política de "empowerment", em 

relação a indivíduos que têm critérios de decisão, interesses e 

objetivos próprios, que podem ser diferentes dos da direção da 

empresa, e desta forma, "disfuncionais". Como resolver esta "crise 

de confiança"? A resposta segundo este modelo consiste na 

padronização e homogenização das formas de "enactement", 

percepção da realidade, representação da mesma e decisão. A direção 

de Recursos Humanos deve desenvolver técnicas a fim de obter esta 

padronização, diminuindo a variedade cultural na empresa a fim de 

controlá-la melhor. Estas ações estão freqüentemente ligadas à 

programas de padronização de procedimentos, participação e 

Qualidade Total. Trataremos destas questões a seguir. 

Para o modelo da Arbitragem Gerencial, a resposta ao fato 

dos indivíduos terem interesses diferentes que os da direção e desta 

ter que lhes dar mais autonomia de decisão e "empowerment" 

consiste na forma de regulação social do sistema: é a negociação 

política entre as diversas partes, que possuem culturas, valores, 

formas de "enactement" diferentes, que construirá a base de 

confiança comum que permitirá a ação conjunta dos indivíduos e a 

construção da coesão necessária ao funcionamento da empresa. Os 

diretores são os árbitros desta negociação. 

O modelo Instrumental ou Neotaylorista fornece uma 

solução que conduz a formação de um "tightly coupled system"44, 

44Ver capítulo 11. 
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de acordo defirúção de Karl Weick, um sistema homogêneo e 

racional, mais fácil de ser controlado por procedimentos burocráticos 

tradicionais. [Weick, 1976]. Este tipo de solução é defendida pela 

corrente "tradicional", que sustenta as formas burocráticas de 

controle como soluções atualmente válidas, e que contesta a 

proposição de novos "designs" organizacionais e de um modelo pós

burocrático como soluções viáveis. Esta corrente "burocrática" 

defende o aperfeiçoamento e a "limpeza" da burocracia, propondo a 

manutenção destas estruturas, que devem ser no entanto 

aperfeiçoadas, ganhando mais flexibilidade e eficiência. Se a 

expressão "burocracia" tem muitas vezes significações "negativas", 

os partidários da corrente "burocrática" argumentam que uma 

orgaruzação burocrática não quer dizer necessariamente uma 

organização ineficiente, ao contrário. Eles adotam o modelo da 

burocracia "que funciona" segundo expressão de Charles Heckscher, 

ao descrever esta corrente no seu livro "The Post Bureaucratic 

Organization". [Heckscher & Donnellon, 1994]. 

Segundo este autor, a corrente "tradicional ou burocrática" 

defende a idéia de que 

" uma boa burocracia não é "gorda": ela atribui os cargos após 

uma análise cuidadosa das tarefas a serem desempenhadas. Ela não é 

"soft": ela tem fortes sistemas de controle que estabelecem objetivos 

e recompensam a performance. E não é necessariamente inflexível: 

este tipo de organização pode responder rapidamente às ordens da 

direção e do "top "management. Estes princípios foram construidos 

segundo as teorias clássicas da burocracia e têm sido implantados 

com sucesso nas grandes companhias." (tradução da autora).45 
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45ver HERCKSCHER,C. & DoNNELON, A., op.cit., pag.19. No original a citação é: " A good 

bureaucracy is not fat: lt establish positions through a careful analysis of tasks to be 

performed. It is not soft: It has strong controI systems that establish goaIs and reward 

performance in achieving them. And it is not necessariLy inflexible: It can respond rapidly to 

demands from the topo These principIes are built into the classic theories of bureaucratic 

management and have always been manifest in successful large companies ". 



Segundo estes teóricos, a homogenização cultural na 

empresa apresenta vantagens em termos de controle, eficiência e na 

obtenção de um sistema mais racional. 

Como diz Charles Heckscher46 , esta corrente baseia-se na 

idéia de "não negar a validade dos princípios que embasam as 

estruturas burocráticas, mas "limpá-los". O autor, que defende a 

corrente "pós-burocrática", analisa a corrente "burocrática" : 

"Estes teóricos empregam a palavra " empowerment" e 

"desburocratização", mas o que eles estão fazendo não consiste em 

nada revolucionário., mesmo que eles não tenham necessariamente 

consciência disso. O ''just-in-time'' e a maioria dos Programas de 

Qualidade Total consistem em essência em colocar ferramentas 

burocráticas de análise na mão dos trabalhadores e dar a eles 

autonomia para aplicá-las. Então eles eliminam o "slack" e reduzem 

níveis hierárquicos, mas não se faz nada realmente para aumentar 

o diálogo entre as várias partes da organização ou criar um sistema 

de experimentação e aprendizagem coletiva". 

O autor cita os trabalhos de Peter Drucker47 como 

representativos da corrente tradicional ou de "limpeza da 

burocracia". 
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46Yer HERSCHER, c., & DONNELLON, A., "The Post-Bureaucratic Organization", op.cit., 

pags 28 e 29. No original: " Probably the most commun move is not to move away from the 

principIes of bureaucracy at alI, but mereIy to clean it up. This is rareIy a conscious strategy: 

those who empIoy it uslanguage of "empowerment" and "de-bureaucratization". But what 

they are doing is fundamentally different. The core of this version of change is increasing the 

autonomy of parts of the organization: Its proponents sometimes talk about "making the boxes 

larger" Other variants of this "faIse" version include most "just-in-Time" production systems 

and most forms of "total Quality Management". These consist in essence of putting 

bureaucratic tools of analysis in the hands of the workers themselves, and giving them the 

autonomy to appIy them> Thus they tigten up, eliminate slack, and reduce layers of 

hierarchy; but they do nothing to increase dialogue among varios parts of the organization or 

create a system of colleetive experimentation" 

47Yer DRUCKER, P., " the Coming of the New Organization", Harvard Business Review, 

1988, voI. 1, january-february, pags.45-53 



Segundo K. Weick, o sistema gerado por esta corrente e pela 

aplicação das técnicas do modelo Instrumental de Recursos 

Humanos, um "tightly coupled system", pode apresentar problemas 

diante da necessidade de propor-se soluções inovadoras. Com o 

aumento da velocidade das mudanças setoriais e com problemas 

novos a resolver, um sistema organizacional muito homogêneo, 

baseado em formas de percepção, representação da realidade e 

critérios de decisão similares, tende a gerar o mesmo tipo de 

soluções, sem questionar o modelo cognitivo e a metodologia de 

análise que as gera, o que não favorece inovação. [Weick, 1987]. 

Permanece-se desta forma em um "single looping learning", 

segundo Argyris, um sistema baseado sempre nos mesmos 

pressupostos, que não são questionados. [Argyris & Schõn, 1978] 

o modelo da Arbitragem Gerencial fornece soluções mais 

próximas do que Weick define como "loosely coupled systems" 

"Nos "loosely coupled system", onde a identidade, a 

unicidade e a particularidade de cada elemento são preservadas, o 

sistema pode reter potencialmente um grande número de mudanças 

e soluções novas, ao contrário do "tightly coupled system". O 

sistema "loosely coupled" pode preservar, ao contrário do "tightly 

coupled system", diversos padrões culturais que podem ser 

utilizados, no caso de mudanças radicais, como fontes de novas 

soluções". "(tradução da autora) 48 

Karl Weick mostra assim que a organização só pode "reagir" 

aos dados e aos problemas que foram anteriormente percebidos, 

reconhecidos e compreendidos pelos diversos grupos na empresa. 

Para tanto, estes dados devem ser reconhecidos e integrados através 

de "mapas", esquemas, gráficos, que possibilitem a representação 

das experiências a fim de que estas sejam interpretadas segundo estes 
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48Ver WEICK, K., "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems", op.cit., pago 7, 

no originaJ:"In loosely coupled systems where the identity, uniqueness, and separatedness of 

elements is preserved, the system potentiaIIy can retain a greater number of mutations and 

novel solutions than would be the case with a tightly coupled system. A loosely coupled 

system could preserve more cultural insurance to be draw upon in times of radical changes than 

in the case for more tightly couple systems ". 



esquemas que, na mmona das vezes, são baseados na "visão de 

mundo", valores e formas de definir a realidade os grupos 

organizacionais que detém o poder. As organizações só podem reagir 

aos elementos do meio-ambiente que os seus membros tenham 

instituído ("enacted") através de sua atividade cognitiva [Weick, 

1976]. 

o "loosely coupled system" de Weick permite o 

questionamento do paradigma cultural predominante, pois 

incentiva o "double looping learning" [Argyris & Schõn, 1978] 

Cada grupo na organização tem o seu modo de percepção, 

resolução de problemas e instituição de soluções (ou seja, de 

"enactement"), correspondendo ao seu padrão cultural, à sua visão 

de mundo, em suma, à sua identidade. 
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4. O Processo de Institucionaliza,ão dos Diversos 
Grupos Organizacionais 

Segundo Peter Berger e Thomas Luckmann e de acordo com 

a corrente do Interacionismo Simbólico, a "Institucionalização 

ocorre sempre que se tenha uma tipificação recíproca de papéis e 
ações rotineiras por tipos de atores ".49 

A institucionalização é um processo composto de 3 

momentos: a externalização, a objetivação e a internalização. 

"Nós e nossos companheiros agImos no mundo concreto 

(externalização) mas nós interpretamos nossas ações como tendo 

um sentido externo separado de nós mesmos (objetivação) Mais 

tarde, esta realidade percebida é como objetiva (reificação) e é 

internalizada por nós, determinando a estrutura subjetiva de nossa 
consciência (internalização). "50 [Berger & Luckmann, 1967] 

Segundo Zucker, a Institucionalização " é o processo pelo 
qual atores individuais transmitem o que é socialmente definido 
como real"51 [Zucker, 1987] 

Em uma organização existe o confronto entre várias 

"verdades", correspondendo às diversas formas de percepção e 
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49yer BERGER, P., LUCKMANN, T., op.cit.,pag 57. No original: "Institutionalization occurs 

wheanever there is a reciprocaL typification of habituaLízed actions by types of actors". 

50yer BERGER, P., LUCKMANN, T, op.cit.pag. 58. No original: "We and our associates take 

action (externaLization), but we togehter interpret our actions as having an externaL reaLity 

separate from ourselves (objectivation); further , the objectívated word is internalized by us, 

coming to determine the subjective structures of consciousness itseLj" (internalization). " 

Selon ZuckerS0, "Institutionalization is the process by.which individual actors transmit 

what is sociaLLy defined as real". 

51Ver ZUCKER, op. c.it. No original: "Institutionalization is the process by which 

individuaL actors transmit what is sociaLLy defined as reaL".,pag.5 



"enactement" dos diversos grupos organizacionais. Certos grupos 

conseguem impor "suas soluções" para os problemas, entre outras 

possíveis, buscando influenciar os outros. Estas soluções são 

baseadas em sua visão de mundo e sua interpretação da realidade, 

que será instituída na organização através de regras, na criação de 

rotinas de trabalho e na estrutura organizacional, como sendo "a 

verdade" e "a solução correta e superior". Estes elementos serão 

"reificados" e percebidos pelos outros grupos como sendo elementos 

objetivos da realidade, como Merton nos mostra em seus trabalhos 

clássicos sobre a burocracia. [Merton, 1949]. No interior destas regras 

e rotinas de trabalho, existe o jogo de atores e grupos 

organizacionais, que lutam na medida do possível para preservar o 

seu espaço de poder, aumentar a sua autonomia e desenvolver 

estratégias orientadas para o sucesso, dentro de suas possibilidades 

de ação concreta e o tipo de objetivos e necessidades que possuem, 

de acordo com sua identidade e cultura. A organização evolui a 

partir deste confronto e desta dialética de poder. As regras pré

estruturam os espaços de ação dos diversos grupos organizacionais, 

mas ao mesmo tempo elas são fruto das interações entre os diversos 

grupos e representam o equilíbrio de poder na organização em um 

dado momento, favorecendo o grupo ou coalisão dominante. A 

cultura "oficial" da empresa tem também a função ideológica de 

legitimar os grupos que estão no poder. 

4.1. As Correntes "Burocrática" e "Pós-Burocrática" 

Em resumo, como nós vimos acima, diante do aumento das 

incertezas provocada pelas mudanças rápidas que se processam em 

alguns setores como a Informática, por exemplo, objeto deste 

trabalho, as empresas optam por procedimentos de descentralização 

e participação, dando mais autonomia aos empregados. 

Mas diante da realidade organizacional complexa, baseada na 

existência de grupos distintos, com critérios, padrões culturais e 

lógicas de ação diferenciadas, como os dirigentes podem confiar e dar 
uma maior autonomia a indivíduos que podem não ter os mesmos 

valores e prioridades que os da direção da empresa? Esta questão 

refere-se ao controle e à obtenção de uma maior convergência de 
objetivos entre os membros da organização. 
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Nós encontramos em nossa pesqUIsa duas propostas de 

"soluções" para esta crise de confiança na organização, como 

explicitado acima. A primeira é representada pelo modelo 

Instrumental ou Neotaylorista de Gestão de Recursos Humanos 

(GRH). A segunda pelo modelo da Arbitragem Gerencial. 

A primeira destas soluções gera um possível "tightly coupled 

system", um sistema homogêneo, com controles tradicionais, onde 

se pretende acabar com a crise de confiança através da padronização, 

reduzindo a variedade de lógicas de ator e padrões culturais na 

organização através de ações instrumentais. Este primeiro tipo de 

solução é geralmente defendida52 pela corrente organizacional que 

propõe o aperfeiçoamento e a "limpeza" da burocracia, que ainda é 

vista como a estrutura organizacional mais eficiente, desde que 

aprimorada. Chamaremos esta corrente de corrente burocrática. 

o segundo tipo de solução (modelo da Arbitragem Gerencial) 

gera um sistema político onde se negocia soluções, sob o arbítrio dos 

dirigentes, chegando-se à coesão (logo à confiança) após debate e 

discussão. Esta posição corresponde ao desenvolvimento dos 

conceitos de "cidadania nas organizações", "ética", "comunidade de 

trabalho", e à proposição de formas organizacionais mais flexíveis, 

com menos controles, como a "Adocracia" ou Organização 

Inovadora" [Mintzberg & McHugh, 1985], como a "Interactive 

Organization" [Heckscher & Donnellon, 1994]. Estas proposições são 

feitas pelos defensores da corrente pós-burocrática. 

4.2. O N eotaylorismo e os Programas de Oualidade 

o Neotaylorismo defende a idéia de ter empregados 

performantes e autônomos, que saibam compreender a realidade à 

sua volta, representá-la e decidir. Não se separa mais o 

planejamento da execução do trabalho. Defende-se, no entanto, a 

idéia de que existe uma "one best way" no que se refere ao processo 
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de cognição e análise da realidade, ou seja, existe um melhor modo 

de perceber, organizar os dados, compreendê-los e finalmente 

decidir. Desenvolve-se uma metodologia de análise da realidade e 

de decisão correspondendo ao raciocínio "mecânico" [Morgan, 1986], 

ou seja, fixar objetivos de produção e medidas, representar o 

trabalho em suas várias etapas e analisá-lo através de técnicas como 

a Melhoria Contínua de Processos. 

Esta técnica divide a organização em vários processos, 

subprocessos, atividades e tarefas e se forma grupos de trabalho em 

todos os níveis na organização. Estes grupos são encarregados de 

representar e descrever seu trabalho segundo esta metodologia. No 

fim deste trabalho, a empresa deve ter um manual de qualidade 

global e diversos manuais de procedimentos, tendo em vista a 

implantação de um controle de Qualidade Total e o cumprimento 

das exigências referentes às normas ISO 9000. 

Através de ações baseadas no modelo Instrumental de 

Recursos Humanos, tenta-se fazer os diversos grupos adotarem este 

método de representação de realidade, cujo objetivo é também o de 

padronizar as decisões na empresa e obter uma maior convergência 

entre os objetivos pessoais dos indivíduos e os da organização. Estas 

ações são também desenvolvidas pelo departamento de Qualidade 

dentro do que se passou a chamar Administração da Qualidade Total 

("Total Quality Management"). 

Segundo o Modelo Instrumental, representando e 

analisando o seu trabalho através deste método, as pessoas acabam, 

por força da rotina, da prática e os estímulos constantes 

(remuneração, prêmios etc.), por incorporar esta lógica de análise e 

decisão. Deste modo os indivíduos não irão somente aderir às 

rotinas já implantadas pela direção, mas eles irão elaborar no seu 

nível organizacional novas rotinas compatíveis com os objetivos da 

direção. 

Após a incorporação pelos grupos organizacionais deste 
método de trabalho, os "managers" aceitariam conceder uma maior 

autonomia e poder de decisão aos indivíduos, porque, em teoria, 

estabeleceu-se uma base de confiança e objetivos comuns na 

organização à partir desdes procedimentos, o que não é sempre 
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verdade, como esperamos ter a ocasião de demonstrar neste 

trabalho. 

Mas é pelo fato destas metodologias de decisão, implantadas 

por Programas de Qualidade Total (como por exemplo a norma ISO 

9000), vincularem-se à ações específicas destinadas a obter uma 

maior confiança dos clientes em relação aos seus fornecedores 

dentro de um setor industrial e a criar uma base de confiança (ou 

objetivos comuns) na organização, que elas recebem o nome de 

"garantia de qualidade", ou garantia de que o processo de produção 

será baseado em ações que correspondam ao modelo de produção 

considerado como medida de qualidade por um certo grupo. Este 

termo não refere-se somente aos aspectos técnicos, como a 

observância de um padrão técnico de fabricação, mas refere-se à 

conformidade à todo um estilo de "management". 

Ao padronizar-se os critérios de decisão, e representação da 

experiência na empresa, criam-se (em teoria) todas as condições para 

a homogenização identitária na organização. 

Danielle Linhart53 diz a este respeito que 

"Além do objetivo de obter 

funcionamento interno da empresa, 

uma padronização do 

de obter uma malOr 

descontração nas relações soczazs e introduzir um pouco de 

democracia, além de buscar controlar as disfunções geradas pela 

inércia da organização do trabalho, estes dispositivos participativos 

têm provavelmente o objetivo mais sofisticado e sutil de engajar 

uma batalha identitária a fim de metamorfosear os empregados". 

[Linhart, 1992] 

Sem dúvida este tipo de ação tem influência sobre a 

identidade dos indivíduos na organização e sobre os fenômenos de 
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uniformisation du fonctionnement interne de L'entreprise, outre celui de décontracter Les 

relations sociales et d'introduire un peu de démocratie, outre encore celui de pallier les 

dysfonctions générées par L'inertie de L'organisation du travaiL, Les dispositifs participatifs 

ont probablement aussi l'objectif, plus sophistiqué et moins aisément repérable, d'engager une 

bataiLLe indentitaire afin de métamorphoser Les saLariés exécutants." 



alienação, como comprovamos na Bull França, empresa que 

pesquisamos. 

Como definimos no capítulo II deste trabalho, existe sempre 

o risco de se alienar no trabalho, inclusive pela dificuldade de acesso 

ao reconhecimento. Existe atualmente na França, como diz 

Sainsaulieu, o risco da alienação coletiva mais pela adoção de 

"identidades obrigatórias" do que pelo não acesso a uma forma de 

identidade. A exploração cultural consiste na difusão de formas de 

alienação relativas, forçando as pessoas à se moldar segundo os 

modelos impostos pelo sistema como necessários ao seu 

funcionamento [Sainsaulieu, 1977; [Linhart, 1992]. 

Como tentamos mostrar no capítulo II, a organização produz 

identidades coletivas baseadas na lógica profissional (ou "métiers"), 

na ação coletiva, na mobilidade social ou na retirada estratégica 

(conforme modelo de Sainsaulieu, entre outros possíveis). 

Muitas vezes os programas de Qualidade Total visam 

assegurar a interiorização pelos indivíduos dos modelos cognitivos 

e de decisão propostos pela direção (como a técnica de Melhoria de 

Processos), através um discurso dogmático, adotando imagens e 

símbolos ambíguos que assemelham-se às vezes ao discurso 

religioso. Não pretendemos afirmar aqui que todos os programas de 

qualidade total referem-se a este tipo de ação. Como todo método ou 

ferramenta de administração, estes programas podem ser 

interpretados e colocados em prática de várias formas, e não 

somente a fim de obter este tipo de resultado. Este pressuposto é 

uma das bases de nosso trabalho, que segue a corrente 

Fenomenológica. O caso em que analisamos, porém, nos mostra que 

os Programas de Qualidade Total podem ser usados da forma acima 
descrita. 

Nós apresentaremos o processo de mudança organizacional 
da Bull França e as conseqüências (para os diversos grupos 

organizacionais e para a direção da empresa) da imposição pelos 

dirigentes deste tipo de procedimento que visa a padronizar as 

formas de cognição e decisão na organização. Nós tentaremos 

mostrar que mesmo dentro da lógica dos próprios dirigentes, este 

tipo de programa pode gerar consequências "disfuncionais" e graves 
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para a organização. De fato, uma grande parte dos programas de 

mudança organizacional não negociados entre os diversos grupos 

podem suscitar resistências e fenômenos de "frenagem" como os 

que foram relatados pelos estudos clássicos da escola de relações 

humanas, gerando efeitos negativos tanto para os atores sociais 

envolvidos no processo quanto para a direção da empresa, podendo 

inclusive colocar em risco o sucesso da estratégia desenvolvida por 

esta última. Tentaremos mostrar, primeiro do ponto de vista 

teórico, e depois a partir de nosso estudo de caso, que os pressupostos 

que embasam estas técnicas instrumentais destinadas a padronizar o 

comportamento estão errados. Ou seja, o fato de considerar que os 

indivíduos não são atores sociais com uma relativa margem de 

liberdade, mais agentes condicionáveis a partir de programas 

especiais de treinamento que os levariam a incorporar naturalmente 

uma certa lógica de ação à partir de certos estímulos, este tipo de 

pressuposto estaria equivocado, o que explicaria o fracasso da 

implementação deste tipo de programa e as reações de resistência 

dele derivadas. 

5. Os Setores Institucionais 

Existem de fato estruturas organizacionais, formas de 

produção, princípios, normas e critérios - e mesmo tipos de cognição 

e representação da realidade - predominantes em uma organização, 

entre os diversos grupos que a compõem, bem como em um setor 

produtivo. São modos de ação e cognição instituídos na organização 

ou no setor produtivo e reconhecidos pela maioria dos seus 

membros como "os melhores" ou os mais bem adaptados a uma 

certa realidade, tendo em vista a sua eficiência econômica mínima. 

Também é verdade que estas soluções e modelos instituídos 

favorecem a interesses de poder de alguns grupos, que os defendem 

como sendo o modelo "superior" etc. Estes modelos são reificados e 

percebidos pelos outros grupos como sendo os verdadeiros e os 

corretos, sendo reproduzidos e imitados. Eles passam a ser o padrão 

de qualidade a ser seguido pelos outros indivíduos, grupos e 

organizações, sendo vistos, às vezes, como a única solução possível, 

o que não corresponde logicamente à realidade. 

o que não é verdade, no entanto, é que as pessoas e grupos 

incorporem estes modelos cognitivos predominantes em uma 
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organização ou em um setor produtivo de forma passiva ou 

"natural", ou que quando tal incorporação não ocorra, isto deva-se 

ao fato de que as técnicas baseadas no modelo Instrumental não 

foram bem implementadas54. Nós questionamos os próprios 

pressupostos destas técnicas. 

Os trabalhos de Meyer & Scott permitem que apresentemos a 

definição de Setores Institucionais.55 Segundo estes autores "Os 

Setores Institucionais são caracterizados pela elaboração de regras e 

normas as quazs as organizações devem se conformar se elas 

pretendem receber apoio e obter legitimidade". [Meyer & Scott, 1981] 

Estes autores saem de uma dimensão puramente 

cognitivista do processo de institucionalização e introduzem a 

dimensão estratégica56: 

" As organizações não se conformam e adotam 

necessariamente um conjunto de crenças e modelos 
institucionalizados porque eles "constituem a realidade" ou são 

considerados como "naturais" I mais elas o fazem freqüentemente 
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profundamente, e reconhecemos não ter atualmente nem o conhecimento técrúco necessário nem 
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humano é facilmente condicionável. 

55Voir MEYER, ].W, & SCOTT, R.W., " Organizational Environments: Ritual and 

Rationality", op. cit., pag 17. No original: " Institutional environments are characterized by 

the elaboration on rules and requirements to which individual organizations must conform if 
they are to receive support and legitimacy". 

55Ver MEYER, ].W, & SCOTT, R.W., " Organizational Environments: Ritual and 

Rationality", op. cit., pag 17. No original: " Organisations do not necessarilly conform to a set 

of institutionalízed belíefs because they "constítute realít;y" or are taken for granted, but 

often because they are rewarded for doíng 50 through increased legitimacy, resources , and 

survival capabilities". 



porque são recompensadas por fazer 

legitimidade no setor, os seus recursos 

sobrevivência num determinado meio". 

ISSO, aumentando a sua 

e as suas capacidades de 

[Meyer & Scott, 1981] 

Um Setor Institucional pode corresponder a um setor 

produtivo como o Setor da Informática, e nele predominarem 

modelos de produção, estruturas organizacionais e estratégias de 

mercado que são consideradas pelas empresas do setor como 

superiores. 

A adoção dos modelos cognitivos e estruturais 

predominantes em um certo "Institutional Environement" 

(mimetismo organizacional) é feita por uma organização quando 

esta tem algum interesse estratégico em adotar este modelo 

(legitimidade, interesse econômico, eficiência, imagem institucional 

etc.). 

Do ponto de vista dos indivíduos, pressupõe-se que estes 

tenham uma certa margem de liberdade de ação e que quando eles 

adotam um modelo cognitivo ou comportamental é porque este 

corresponde aos seus interesses estratégicos e afetivos, o que não 

ocorre sempre. 

Segundo Schutz, como para a maioria dos expoentes da 

Sociologia Interpretativa, o homem é um ser em princípio livre 

para decidir sobre o curso de suas ações ou decidir abster-se de agir. 

Isso vale principalmente no caso de ações que são consideradas 

voluntárias, isto é, que pertencem à esfera das relevâncias volitivas, 

e não das impostas. O significado destas ações surge exatamente em 

função de se "comportar de um modo e não de outro". Ainda assim, 

mesmo no domínio das situações impostas, as ações do homem não 

são inteiramente pré-determinadas. Mesmo na situação mais 

coercitiva, um homem pode decidir não agir conforme lhe é 

ordenado, se estiver disposto a aceitar as conseqüências da 
desobediência. [Schutz, 1943]. O autor se baseia na concepção 

weberiana da ação humana . [Wagner, 1979] 

Dentro do paradigma da psicologia cognitivista, Chris 

Argyris argumenta também que os indivíduos não incorporam 
automaticamente outras formas de representação da realidade e 
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cognição através da simples repetição de rotinas. Através da 

descrição das "rotinas defensivas" dos atores sociais e de sua 

resistência à mudança de suas formas de cognição, Argyris mostra 

como estas rotinas defensivas bloqueiam a incorporação de outros 

modelos cognitivos pelo indivíduo. Ele revela também que existe 

uma dicotomia entre as "os comportamentos e estratégias 

professados pelo indivíduo" e os "comportamentos e estratégias 

efetivamente adotados" por estes. Uma estratégia possível em 

algumas situações é a simulação da adoção de um certo 

comportamento na empresa e a não adoção efetiva do mesmo pelo 

indivíduo. [Argyris & Schõn, 1978]. 

Sainsaulieu descreve também os tipos de comportamentos e 

estratégias adotados nas organizações pelos indivíduos tendo em 

vista as suas identidades, padrões culturais e os seus interesses 

[Sainsaulieu, 1983]. 

A incorporação de um modelo normativo ou cognitivo 

ocorre quando ele corresponde a um interesse concreto (ou 

necessidade afetiva, no caso dos indivíduos), seja do ponto de vista 

dos atores sociais ou das organizações. 

A decisão de incorporar o modelo e a sua prática terá em 

seguida influências sobre o sistema cognitivo e normativo do 

indivíduo ou dos grupos organizacionais que o adotaram. O nível 

de influência exercido pelo modelo sobre os atores sociais será 

proporcional ao grau de adesão destes ao mesmo. Posteriormente os 

indivíduos e grupos organizacionais interpretarão as normas e 

agirão no mundo social, influenciando por sua vez a evolução do 

próprio modelo, em uma relação dialética. 

6. As Diversas Formas de Institucionaliza,ão e 
Incomora,ão de Modelos Normativos e Produtivos pelas 
Organiza,ões 

Powell & DiMaggio propuseram uma tipologia sobre os 
processos que conduzem uma organização a mudar sua estrutura e 

adotar o modelo cognitivo e normativo instituído por certos grupos 
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e por outras organizações em um dado Setor Institucional [Powell & 

DiMaggio, 1991]. 

Existe pnmelro o confronto entre vários modelos 

normativos e no final alguns são instituídos como sendo os 

melhores ou mais eficientes. Este modelo representa o equilíbrio de 

poder no setor em um dado momento. 

o Institucionalismo considera as associações profissionais, 

corporativistas e o Estado como atores importantes no processo de 

criação e moldagem das organizações. 

Estas últimas, a partir da estratégia definida pelos dirigentes, 

adotam modelos normativos e estruturais através de 4 formas de 

institucionalização: 

• A Coerção; 

• A Autorização ou Normalização "Instrumental"; 

• A Indução 

• A Apropriação (Mimetismo Organizacional ou 

Normalização "por objetivos"). 

Estes processos de incorporação dos modelos predominantes 

em um determinado setor pelas organizações estão inseridos em um 

fenômeno geral chamado pelos autores de Isomorfismo Estrutural. 

[Powell & DiMaggio, 1991] 

6.1. A Coerção 

Segundo Powell & DiMaggio, a imposição de estruturas 

organizacionais e modelos pode ocorrer através da força ou da 

autoridade legítima. O Estado é o único detentor do monopólio do 

uso legítimo da força ou da violência. Os autores observaram que a 

imposição feita por uma autoridade vista como legítima gera menos 

resistências, é mais estável e se concretiza mais rapidamente que a 

imposição feita unicamente através da força. Os processos ligados ao 

estudo do exercício da autoridade são importantes para compreender 

este tipo de mudança organizacional. 
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6.2. A Normalização ou a Autorização 

"Este tipo de mecanismo institucional envolve a autorização 

ou a legitimação das estruturas adotadas pela organização ou 

empresa à partir do reconhecimento da validade das mesmas feito 

por uma entidade supra-organizacional""57 lScott, 1987J 

A entidade que dá a autorização de utilização de sua marca 

não pode impor seu modelo normativo ou organizacional às 

empresas. Estas devem escolher voluntariamente se querem aderir 

a este modelo, incorporando-o ou não. Esta entidade é considerada 

como "supra-organizacional" porque tem o poder dado pelas 

organizações de todo um setor produtivo de conferir às empresas 

deste setor a autorização de utilização de uma marca de prestígio 

após auditoria nestas empresas. No caso destas terem efetivamente 

implantado o modelo produtivo e normativo defendido por esta 

entidade "supra-organizacional", a empresa poderá usar a marca, 

que poderá ser fonte de prestígio ou diferenciação no mercado para 

ela, ou ainda dar-lhe autorização de exportar seus produtos para 

certos mercados, como é o caso das normas ISO 9000 em relação ao 

mercado europeu. Cria-se assim no setor um sistema de jogos e 

pressões que toma a adesão a esta marca quase obrigatória, sobretudo 

para as empresas que queiram continuar atuando em certos 

mercados ou conquistar novos clientes. Dentro desta tipologia, a 

adesão ao modelo é vista como uma decisão instrumental, levando 

à obtenção de certos fins como a melhoria da imagem de marca dos 

produtos, a obtenção do prestígio associado à marca, a obtenção da 

aceitação no "clube das empresas que obtiveram o certificado ISO 
9000", por exemplo, ou seja, a diferenciação no mercado. 
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Richard Scott58 utiliza o termo "autorização" para definir o 

poder da entidade normalizadora (a que confere autorização para o 

uso da marca após auditoria): 

"Autorização é o processo através do qual as normas que 

apoiam o exercício da autoridade de um dado agente são definidas e 

defendidas pela entidade supra-organizacional. Autoridade é o 

poder legítimo! e este tipo de poder é normativamente regulado. 

Quando uma organização recebe a "autorização" da entidade supra 

organizacional! ela é geralmente apoiada e controlada por esta 

entidade! que tem o poder de observar o uso adequado das normas 

que edita" [Scott, 1987; [Powell & DiMaggio, 1991] 

As organizações devem modificar ao menos em parte as suas 

estruturas a fim de obter o apoio e a autorização dos organismos 

normativos ou certificadores. Elas devem fornecer informações e o 

acesso ao seu sistema através de auditorias efetuadas pelos técnicos 

representantes destas entidades controladoras. Normalmente as 

empresas ou organizações profissionais consideram um bom 

negócio os investimentos que elas realizam para obter a autorização 

de uso da marca! e é porisso que elas aceitam este controle parcial e 

adotam as normas e modelos editados por estas instituições, os quais 

gozam freqüentemente de um grande reconhecimento nos Setores 

Institucionais e econômicos aos quais pertencem. 

6.3 - A Indução 

Existem casos onde os agentes econômicos do setor não têm 

o poder ou a autoridade para impor ou pressionar as outras 

organizações do Setor a adotarem os seus modelos ou normas, seja 

através da força ou de uma autorização de funcionamento como a 
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descrita aCIma. Neste caso, estes agentes econômicos utilizam 

estímulos financeiros indiretos a fim de convencer as organizações à 

se moldarem segundo os seus modelos, aceitando suas proposições. 

Os agentes econômicos podem prometer subsídios, por exemplo, às 

organizações que aceitarem adotar o seu modelo. 

"Normalmente neste caso o agente financeiro especifica as 

condições que tornam 

financiamentos ou o 

[DiMaggio, 1983] 

as organizações aptas a receber os subsídios, 

reembolso parcial de seus custos " .. 59 

A organização que recebe a ajuda econômica deve provar à 

outra que ela se conforma às suas exigências ou "requirements". 

DiMaggio, estudando as ações do Estado americano através 

do "National Endowment for the Arts", organização 

governamental, mostra como o governo federal, que não tinha 

autoridade legítima sobre o governo dos estados e nem força para 

impor suas normas, utilizava esta política de indução distribuindo 

subsídios e financiamentos a fim de obter a adesão dos estados 

americanos e dos municípios à política federal. 

6.4 - O Mimetismo Omanizacional ou a "Aquisição" 
de um Modelo ou Estrutura 

Existem vários modelos normativos em um dado setor. As 

normas editadas pelas entidades normalizadoras ou certificadoras e 

pelas instituições de controle servem como modelos (como as 

normas ISO 9000), mas também as estruturas organizacionais e 

modelos de produção desenvolvidos e adotados pelas empresas 

líderes do setor podem ser considerados como modelos a serem 

seguidos pelas outras empresas, como mostram as atividades ligadas 

ao "Benchmarking". 
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Existem casos, portanto, 

implementar de fato em sua 

onde os diretores decidem 

empresa um certo modelo 

organizacional e produtivo porque consideram que o seu modelo 

atual está ultrapassado ou não é tão eficiente quanto o modelo a ser 

"adquirido". Neste caso, além do prestígio e interesses instrumentais 

associados à esta ação (imagem de marca ou diferenciação no 

mercado) 1 busca-se a evolução da empresa, uma maior eficiência e 

produtividade, através de uma administração por objetivos. Adota

se o modelo porque considera-se que ele é superior ao atual. Quando 

a empresa se inspira em outra organização e incorpora o modelo 

desta adaptando-o às suas necessidades, este fenômeno é chamado 

de "Mimetismo Organizacional" pelos autores. Quando a empresa 

adota normas editadas por um organismo certificador, dentro deste 

objetivo, este fenômeno é chamado pelos autores de "normalização 

ou certificação por objetivos" e difere-se do caso 6.2. citado acima, 

ond.e a ação de certificação ou normalização é iniciada apenas para 

obter uma autorização de utilização de marca, tendo um caráter 

mais superficial que neste caso, onde a empresa integra 

profundamente o modelo normativo. 

Scott fala deste modelo que "em comparação com mudanças 

impostas ou induzidas, as mudanças "adquiridas" são me nos 

superficiais. Os diretores da empresa devem estar mais implicados 

neste processo de mudança que os consultores externos, a fim de 

encorajar a adoção e a implementação do modelo".60 

Em resumo, no caso da Institucionalização por Aquisição, a 

organização escolhe como modelo uma outra organização 

(Mimetismo Organizacional) ou um modelo qualquer estabelecido 

por um organismo normalizador ou certificador ( como as normas 

ISO 9000, ou o "self assessment" através do modelo do prêmio de 

qualidade "Malcolm Baldrige" etc.). 
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7. A Incomoração de Modelos Normativos e 
Cognitivos pelos Indivíduos e Grupos Omanizacionais 

Os indivíduos não incorporam facilmente e de forma 

passiva outros modelos cognitivos e normativos através de 

treinamentos baseados no Modelo Instrumental de Recursos 

Humanos. 

Desta modo geral os indivíduos e grupos adotam outros 

modelos cognitivos e formas de comportamento se eles têm algum 

interesse estratégico neste ato eJ ou se a adoção do modelo 

corresponde a necessidades afetivas e identitárias profundas, como a 

busca de reconhecimento social e autonomia. Os indivíduos que 

têm menos autonomia são mais facilmente influenciáveis pelos 

modelos que lhe são impostos no seu processo de tomada de decisão. 

Alguns autores tentaram compreender o processo de decisão 

estudando a estruturação do campo cognitivo, ou seja, tentando ver 

como esta estruturação condiciona a percepção dos problemas pelos 

indivíduos, a emergência de soluções possíveis e a adoção de uma 

destas soluções através de uma decisão efetiva [Allison, 1971], 

[Gremion, 1979]. 

Como vimos no Capítulo 11, a capacidade estratégica (ou seja, 

a capacidade de perceber as oportunidades de ação, prever as 

conseqüências e os riscos de cada alternativa e assumir estes riscos 

executando a decisão) varia de pessoa à pessoa, segundo a origem 

social e o meio cultural. No entanto, esta capacidade pode ser 

melhorada e exercitada através das interações com os outros 

indivíduos em diversos tipos de situação. O acesso à identidade é 

desigual, pois os meios de obter o reconhecimento dos outros são 

repartidos desigualmente. As relações quotidianas de trabalho 

oferecem ou não um espaço onde o indivíduo pode exercitar-se em 

seu caminho de busca do entendimento, na constituição de uma 

racionalidade própria. 

A organização estrutura parcialmente mas concretamente 

diversas formas de acesso à experiência e à interação com os outros, 

as quais conduzem a diferentes estágios de acesso à identidade e ao 

reconhecimento, como Sainsaulieu mostra em seu modelo. 
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7.1. O Papel da Ideologia na IncolJ'oração dos 
Modelos Cognitivos 

Como vimos no capítulo lI, a função da ideologia criada por 

um determinado grupo é a de persuadir os outros grupos 

organizacionais a aceitarem e a endossarem a sua visão de mundo e 

os seus valores, bem como os modelos cognitivos e estruturais que 

eles desenvolveram as soluções que eles criaram para 

determinados problemas - legitimando, assim, a manutenção do 

seu poder e a preservação do "status quo" que lhe favorece. As 

soluções, modelos, normas e estruturas desenvolvidas pela diretoria 

da empresa a fim de resolver os problemas internos e responder aos 

desafios do setor correspondem a algumas alternativas válidas entre 
as várias soluções possíveis. Estas soluções são fruto de uma 

racionalidade limitada (Simon) e correspondem à lógica de decisão 

do grupo que as formulou. Elas são, no entanto, freqüentemente 

apresentadas por este grupo e instituídas na organização como 

sendo "as únicas soluções possíveis", fruto de uma racionalidade 

superior e abstrata, que na verdade, não existe. 

o fenômeno de identificação com o sistema e com a 

ideologia de empresa, bem como a adoção dos modelos e soluções 

defendidos pelos dirigentes, envolve freqüentemente um número 

considerável de indivíduos. Eles reagem, contudo, diferentemente a 

este fenômeno, identificando-se em maior ou em menor grau com o 

modelo e incorporando ou não estes procedimentos de 

representação da realidade e decisão propostos pela direção. 

Os indivíduos que conseguiram atingir um grau de 

diferenciação maior e possuem uma capacidade cognitiva e analítica 

mais desenvolvida são menos influenciáveis e mais autônomos, 

logo terão mais facilidade de criticarem o discurso oficial e os 

modelos propostos pela direção, encontrando suas contradições e 

formulando sua própria interpretação da realidade, seja em nível 

individual como mostra o modelo da "Exclusão", ou em grupo, 

como nos mostra o modelo da "Solidariedade Democrática" 

[Sainsaulieu, 1977]. Estes indivíduos analisam as diversas 

proposições existentes e formulam e defendem uma que se adeqüe 
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aos seus próprios interesses, desenvolvendo aSSIm seus próprios 

modelos e formas de "enactement". Eles podem até adotar os 

modelos oficiais na medida em que isto corresponda aos seus 

interesses. 

Os grupos que sofrem fortes processos de identificação 

horizontal, tendo em vista a sua fraca diferenciação individual, 

como no modelo da "Unanimidade Operária", quando se 

mobilizam, agem em grupo e costumam seguir um líder saído de 

seu próprio meio operário ou de seu sindicato, que lhes oferece a sua 

interpretação da realidade e os guia em sua ação. Estes grupos 

incorporam os modelos propostos pela direção na medida em que 

sua liderança os aceite e endosse, aconselhando-os. 

Os funcionários administrativos que têm o perfil 

apresentado pelo modelo da "Unanimidade Burocrática", costumam 

conformar-se com as regras e normas da empresa que lhes garantem 

uma carreira segura ainda que lenta. Eles costumam defender seu 

estatuto formal de igualdade, opondo-se à contestação, sendo pois 

mais vulneráveis à ação da ideologia oficial e às rotinas e modelos 

de decisão propostos pela direção, os quais costumam 

freqüentemente incorporar. Quando as regras ou estatutos que os 

protegem são ameaçãdos, no entanto, estes grupos reagem 

violentamente e questionam a legitimidade destas propostas. 

O modelo da "Retirada Estratégica" nos mostra que os 

operários imigrantes e as mulheres operárias se dedicam mais a 

outros setores de sua vida tais como família, comunidade etc. , 

implicando-se o mínimo possível no ambiente de trabalho. Tendo 

em vista, porém, o fato de que não conseguem diferenciar-se no 

trabalho, seja individualmente, seja em grupo, eles mostram-se 

mais influenciáveis incorporando mais facilmente os modelos e 

rotinas de trabalho que lhes são apresentados pela direção nos 

treinamentos. 

Em resumo, dependendo de sua inserção na organização do 

trabalho, os indivíduos têm acesso ou não à possibilidade de 

desenvolver sua própria capacidade de compreender, analisar e 

criticar o discurso, propondo novas formulações e sendo detentores 

de uma racionalidade própria, correspondendo à sua identidade. E 
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na medida em que possuem uma menor autonomia, são maIS 

influenciados e incorporam mais facilmente outros modos de 

representação da realidade e decisão, tendo em vista sua busca de 

reconhecimento social através de processos eminentemente 

identificatórios. 

8. O Poder Modelador da Linsuasem 

8.1 A Adesão ao Modelo 

Segundo o modelo Instrumental de Administração de 

Recursos Humanos, dentro de uma visão Neotaylorista, a fim de 

padronizar as formas de percepção, representação da realidade e 

decisão na organização (originando-se um "tightly coupled system" 

mais facilmente controlável a partir de procedimentos burocráticos 

tradicionais), propõe-se difundir a técnica de Melhoria de Processos 

nos diversos níveis da organização, ensinando os diversos grupos, 

em um treinamento intensivo, como representar o próprio 

trabalho a partir de uma certa metodologia, dividindo-o em 

diversas etapas, analisando-o a partir de certos critérios específicos 

que incorporam os objetivos e estratégias da empresa, 

desenvolvendo indicadores de performance e ao fim tomando 

decisões (em alguns casos microdecisões) correspondendo ao seu 

nível de atuação. Em alguns casos, esta técnica é difundida de modo 

dogmático, dentro de um plano de Qualidade Total, a partir da 

utilização de um vocabulário messiânico, doutrinário e às vezes 

maniqueísta. Tal fato pode ser percebido negativamente por alguns 

grupos organizacionais, gerando resistências ao programa de 

Qualidade da empresa, como ocorreu no caso em que estudamos. 

A direção da Bull França, diante das resistências, suscitou a 

hipótese de que o Plano de Qualidade foi mal implementado pelo 

Departamento Qualidade. 

Nós levantamos a hipótese de que a rejelçaO ao Plano de 

Qualidade foi uma rejeição ao Plano de Reestruturação da empresa, 

que favorece certos grupos a despeito de outros, tendo em vista a 

mudança tecnológica que ocorre no setor da informática, que 

descreveremos no próximo capítulo. A rejeição a este Plano de 

Qualidade ocorreu devido a dois fatores: 
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a) interesses estratégicos divergentes - o Plano foi rejeitado 

devido a conflitos de poder entre a direção e alguns grupos 

organizacionais específicos, uma vez que este Plano de Qualidade 

pretendia consolidar mudanças que prejudicavam em muito os 

interesses destes grupos na empresa, ameaçando, inclusive, o seu 

emprego e "status" na organização .. 

b) um fenômeno identitário, de alienação no trabalho - o 

grupo que resiste à mudança (os engenheiros especializados nos 

"softwares" proprietários) sente que a direção tem interesse em 

padronizar o seu trabalho e a suas rotinas de decisão a partir do 

Plano de Reestruturação. Como se trata de um grupo autônomo e 

com uma forte identidade, ele resiste. 

Toda esta problemática será detalhada no decorrer deste 

trabalho. Por enquanto nós queremos apenas salientar que a 

tentativa de homogenizar os procedimentos de decisão na empresa 

pode ser limitada pelos interesses estratégicos e pela autonomia dos 

indivíduos e grupos, que podem resistir, por diversas razões, a estes 

tipos de procedimento. 

No entanto, a partir do momento em que o grupo adote o 

modelo de decisão proposto, seja por que tem interesses estratégicos 

em fazê-lo ou porque está sujeito a fenômenos identificatórios, este 

modelo o influenciará. Mais tarde, o grupo que incorporou este 

modelo influenciará também em maior ou menor grau a sua 

evolução. 

8.2 - Linguagem e Práxis Social 

Como diz Izidoro Blikstein em seu livro "Kaspar Hauser ou 

a Fabricação da Realidade" [Blikstein, 1990], analisando os trabalhos 

de A. Schaff61,"a percepção e a linguagem estão indissoluvelmente 
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ligadas à práxis social, que é indefectível e vital para a existência de 

qualquer comunidade". 62 

De fato, corno poderemos observar no decorrer deste 

trabalho, os Engenheiros que desenvolvem "Softwares" 

proprietários Bull têm um raciocínio profundamente indutivo, 

concentrando-se em detalhes. O trabalho deles exige um 

conhecimento profundo da técnica de codagem e criação de novos 

programas e eles dedicam-se horas a fio, individualmente 

concentrados em seus trabalho, a desenvolver urna parte específica 

de um programa de computador cuja visão global eles não possuem, 

concentrando-se apenas na parte que desenvolvem e que será mais 

tarde integrada aos códigos desenvolvidos pelos outros técnicos. 

Concentrados em desenvolver e "inventar" a sua parte do 

programa, eles procuram desenvolver "a arte" ou a "ciência" de 

sua técnica, envolvendo-se afetivamente e intelectualmente com o 

seu trabalho, do qual se orgulham porque consideram que ele 

corresponde a urna técnica superior. Desenvolvendo urna 

linguagem baseada em jargões altamente técnicos, compreendidos 

somente por quem pertence ao grupo, estes indivíduos não aceitam 

incorporar com facilidade outros padrões gerais de trabalho baseados 

em formas de raciocínio dedutivos. Além de, neste caso concreto, 

não terem interesse estratégico em fazê-lo, corno veremos mais 

tarde, a adoção de um modo de representação da realidade 

considerado corno "o melhor" pela direção da empresa, mas oposto 

ao do seu grupo, coloca um problema valorativo do que seria 

considerado "melhor" ou mais apropriado pelos dois grupos. Em 

outras palavras, ao pedir-se ao grupo que transforme o seu modo de 

cognição aceitando um outro considerado "superior" e mais 

desenvolvido pela direção, coloca-se em cheque a validade dos 

padrões de diferenciação e cognição deste grupo (que não são 

considerados corno sendo tão bons quanto os do modelo proposto). 

Entramos, assim, em urna problemática que envolve um conflito de 
valores e visões de mundo: há um conflito entre a lógica de 

"métiers" (a lógica profissional e corporativa dos engenheiros de 
software) e a lógica tecnoburocrática de controle da direção, cujo 

62Ver BLIKSTEIN, I., op.ciL, pago 58 
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objetivo é "standardizar" a produção a fim de controlar melhor o 

sistema. Independentemente de uma lógica ou outra ser mais eficaz 

para responder aos desafios de mercado da empresa (nenhuma 

solução é "absoluta", existindo freqüentemente mais de uma 

alternativa), a imposição de procedimentos instrumentais de 

homogenização cultural na empresa provoca resistências nos grupos 

com forte autonomia que não ganham compensações aderindo a 

este tipo de procedimento. Adotar o padrão de cognição e 

representação do outro grupo, renunciando parcialmente ao seu é 

ver a própria autonomia reduzida em nome de uma lógica 

reconhecida como superior pela organização, mas que não 

corresponde à cultura do grupo que a esta adotando, o qual corre o 

risco de sofrer uma "metamorfose identitária" se aderir ao processo, 

como diz Danielle Linhart. Aderir a um outro modo de cognição, 

neste caso, pode ser ressentido por um grupo que tenha consolidado 

for:tes padrões culturais como ter que renunciar a estes, 

reconhecendo que o seu próprio modelo é inferior. 

Em outros casos, como no de um grupo com fraca 

autonomia, que não tenha oportunidade de participação, cujos 

membros executem tarefas mecânicas e repetitivas, pode ocorrer que 

a adesão ao modelo cognitivo proposto pela direção seja vista como 

uma oportunidade estratégica de participação no sistema a fim de 

obter finalmente mais reconhecimento social e uma possibilidade de 

expressar-se. 

De qualquer forma, uma certa práxis social reiterada durante 

anos consolida nos indivíduos padrões de percepção e linguagem, 

valores e hábitos não tão modificáveis, pois fazem parte da própria 

identidade do grupo, de sua bagagem e do seu repertóri063. É 

preciso que os indivíduos queiram mudar e vejam algum interesse 

ou vantagem nesta mudança para que adotem efetivamente um 

novo comportamento ou padrão. Como exemplo podemos citar o 

caso dos imigrantes estudados por Sainsaulieu (ver capítulo lI). Estes 

indivíduos, tendo desenvolvido durante anos uma estratégia de 

"Retirada Estratégica" e evasão, buscando a r~alização pessoal fora da 

organização, cumprindo no trabalho o mínimo previsto pelas 

63Ver BLIKSTEIN, I. , op.cit 
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regras, não têm, freqüentemente, interesse em participar e envolver

se mais com a empresa, da qual desconfiam. Em alguns casos, 

mesmo querendo participar, após anos de exclusão, eles têm 

dificuldade em desenvolver as capacidades necessárias à 

participação e ao debate, sentindo-se pouco à vontade nesta situação. 

Isso se explica pelo fato que sua "praxis" anterior exigia habilidades 

diferentes, reforçando outro tipo de atitude. Mesmo que haja da 

parte destes indivíduos uma vontade de mudar, a consolidação 

desta mudança pode ser difícil. É necessário prever-se formas de 

adaptação e reaproveitamento na nova situação proposta dos antigos 

hábitos e aptidões ("skills") desenvolvidos pelos indivíduos 

durante os anos anteriores de socialização no trabalho, a fim de que 

eles tenham uma chance de inserir-se e obter sucesso na nova 

organização. 

Continuando sua análise, referindo-se à dimensão da 

"praxis" descrita acima, Izidoro Blikstein diz: 

" ( ... ) parece-nos razoável supor que, na dimensão da praxls 

vital, o homem cognoscente desenvolve, para existir e sobreviver; 

mecanismos não-verbais de diferenciação e de identificação: para 

mover-se no tempo e no espaço de sua comunidade, o indivíduo 

estabelece e articula traços de diferenciação e de identificação, com os 

quais passa a discriminar; reconhecer e selecionar, por entre os 

estímulos do universo amorfo e contínuo do "real" ( .... ) necessários 

à sua sobrevivência. Discriminatórios e seletivos que são, tais traços 

acabam por adquirir, no contexto da práxis, um valor positivo ou 

meliorativo em oposição a um valor negativo ou pejorativo. Assim 

é que os traços de diferenciação e identificação, impregnados de 

valores meliorativos/pejorativos, se transformam em traços 

ideológicos. E aqui eclode a semiose: os traços ideológicos vão 

desencadear a configuração de "fôrmas" ou "corredores" semânticos, 

por onde vão fluir as linhas básicas de significação, ou melhor, as 

isotopias da cultura de uma comunidade. "64 

Esta comunidade pode resistir a mudança de seus "padrões 

perceptivos" e "óculos sociais", que constituem, como diz o autor, os 

64Ver BLIKSTEIN, I. , op.cit., pag.60 e 61 
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seus estereótipos de percepção, a fim de preservar sua identidade ou 

podem, ao contrário, querer mudar ou aceitar mudar, incorporando 

em maior ou menor grau o modelo proposto. Neste caso, o modelo 

terá sobre ele uma influência proporcional ao seu grau de 

incorporação dos princípios e técnicas propostos. 

Como salienta Blikstein, "agindo sobre a práxis, a língua 

pode modelar o referente e ''fabricar'' a realidade. A língua 

"amarra" a percepção/cognição ; impedindo o indivíduo de ver a 

realidade de um modo ainda não-programado pelos corredores de 

estereotipação; como Sísifo, estaríamos condenados a conhecer, ou a 

reconhecer, sempre a mesma realidade: nossas retinas ''fatigadas'' 

estariam condenadas a ver sempre a mesma "pedra-no-meio-do

caminho" de Carlos Drummond de Andrade.". 

Homogeneizar as formas de "enactement", instituição e 

resolução de problemas é pretender homogenizar a forma como os 

grupos sociais percebem, representam sua experiência, formulam os 

problemas e depois decidem . É uma tentativa de "amarrar" a sua 

percepção / cognição a partir da incorporação de um método que, 

estruturando o seu processo de decisão, influenciará a sua ação. A 

partir deste nível, como diz ainda o autor, "a nossa cognição estaria 

sujeita, portanto; a um processo ininterrupto de estereotipação, a 

ponto de considerarmos real e natural todo o universo de referentes 

e realidades fabricadas". 65 

Moldando a forma pela qual o indivíduo representa a sua 

práxis, oferecendo-lhe um vocabulário específico, o uso reiterado de 

uma certa metodologia de decisão influenciará em maior ou menor 

grau na forma com que ele "fabrica a sua realidade", como diz o 

autor. O objetivo é padronizar as formas de "fabricação da realidade" 

organizacional. [Strauss, 1955; [Pondy, 1983; [Smircich, 1983a] 

Em resumo, a práxis reiterada de um certo trabalho gera 
formas de percepção e características culturais próprias a um certo 

grupo organizacional (ver n 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 do quadro abaixo), 

constituindo a sua cultura. No momento em que ele aceita mudar a 

65Ver BLIKSTEIN, L, op.cit., pag.82. 
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representação de sua praxls, incorporando um outro modo de 

representação da realidade que o que desenvolveu anteriormente, o 

novo modelo adotado, com o tempo, influenciará estes padrões 

culturais anteriormente desenvolvidos em maior ou menor grau 

(ver o quadro abaixo), o que depende do grau de consolidação do seu 

modo perceptivo anterior e do grau de adesão ao novo modelo. 

Quando mais o indivíduo tenha aderido ao novo modelo, quanto 

menos consolidados forem os seus padrões culturais e identitários 

anteriores, mais ele será influenciável pelo novo modelo, 

reproduzindo a nova ideologia. 
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8.4 A Adoção de um Modelo Cognitivo e a 
"Convergência de Objetivos" na Organização 

Ao contrário do pressuposto do Modelo Instrumental, 

mesmo quando os grupos adotam os modelos de decisão e formas de 

"fabricação da realidade" que lhe são sugeridos ou impostos, este 

fato não origina necessariamente uma maior convergência de 

objetivos na empresa. Danielle Linhart exemplifica o caso do grupo 

de empregados que adota a estratégia da "Retirada Estratégica", 

composto de operárias e imigrantes envolvidos em fortes relações 

identificatórias verticais [Linhart, 1994]. Observou-se que diante da 

proposta da direção de implantar uma administração mais 

participativa, através da criação de Círculos de Qualidade, a maioria 

dos membros deste grupo não reagiu positivamente, decidindo não 

colaborar. Alguns de seus membros, no entanto, buscando 

reconhecimento social e oportunidades de progresso na organização, 

decidiram participar de um grupo de melhoria de processos, onde, 

seguindo a metodologia de análise proposta, integravam elementos 

da estratégia da empresa em suas decisões. Seguindo a metodologia, 

eles foram levados a propor a eliminação de vários cargos e tarefas 

repetitivas executadas pelo seu próprio grupo. Esta proposta foi 

aceita pela direção e uma de suas conseqüências foi a despedida de 

vários dos seus colegas de trabalho. Quando perceberam mais tarde 

o impacto social de suas próprias proposições, estes indivíduos se 

desestruturaram, uma vez que tinham sido levados pela lógica 

subjacente à metodologia de análise a decidir contra o seu próprio 

interesse de grupo. Os seus colegas, adotando normalmente 

estratégias de "evasão" e "retirada", mobilizaram-se, como fazem 

raramente, resistindo às mudanças, e eles viram-se rejeitados pelos 

dois grupos: pelo seu grupo de inserção original e pelo grupo de seus 

superiores hierárquicos, ao qual não pertenciam legitimamente. 

Merton, em seus estudos sobre grupos de referência em organizações 

burocráticas, chegou a conclusões similares. [Merton, 1965; [Merton, 

1965] [Merton, 1965; 

Apenas um grupo dotado de uma identidade forte (o que 

não era o caso do grupo citado no exemplo acima, mais facilmente 

140 



influenciável) pode usar estrategicamente estes mesmos 

procedimentos de decisão difundidos pela direção, reinterpretando

os e defendendo através deles os seus próprios interesses, o que leva 

a uma modificação do próprio modelo inicial, que evolui a partir 

das interações entre os diversos grupos. 

Esta reformulação da teoria ou modelo proposto depende da 

capacidade de análise crítica do grupo. De fato, como salienta 

Blikstein, fia linguagem não é só reflexo, reprodução ou reiteração da 

práxis. Ela poderá também desenvolver uma ação dialética e criativa 

na medida em que desarranjar a práxis e os corredores isotópicos e 
desmontar os estereótipos perceptuais". 66 

A capacidade de reinterpretar um modelo à partir de um 

padrão cultural próprio desenvolvido anteriormente, propondo 

uma nova versão que incorpore os próprios conceitos, depende da 

consolidação anterior de um padrão cultural próprio e de um senso 

crítico e analítico, próprios à capacidade de ação estratégica. 

Um modelo de Recursos Humanos que leve os diversos 

grupos a desenvolverem sua capacidade de ação estratégica e 

política, a partir da construção de uma base democrática na 

organização, pode obter, a partir da negociação, ainda que 

temporariamente, a convergência de objetivos desejada pela direção, 

respondendo à crise de confiança à qual esta faz alusão. O modelo de 

Arbitragem Gerencial, ao contrário do Modelo Instrumental, nos 

parece mais adequado a este tipo de ação. 

66Ver Blikstein, L, op.cit., pag.84 
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CAPíTULo IV - METODOLOGIA PARA ESTUDO 
DE CASO 

1.- A Intera,ão Social 

A interação social é o objeto do Interacionismo Simbólico, 

corrente teórica que embasa o presente trabalho. Segundo Berger e 

Lu ckm ann, os indivíduos apreendem os significados e se 

relacionam com os outros através de esquemas tipificados ou papéis 

sociais, verdadeiros "scripts" e códigos de conduta. Os papéis 

regulam a interação entre os indivíduos e lhes fornecem 

expectativas recíprocas tendo em vista os diversos contextos sociais 

que vivenciam em sua vida quotidiana [Berger & Luckmann, 1967]. 

Em resumo, os papéis tornam habituais certos tipos de 

comportamentos em determinadas situações e interações sociais. Os 

atores tendem a agir de acordo com certos padrões pré-estabelecidos 

socialmente e por eles incorporados em sua socialização primária. 

Estes padrões pré-estruturam a sua ação, mas não a determinam (ver 

capítulo I e lI). Os atores sociais identificam o tipo de contexto social 

vivido em sua experiência atual, interpretam a situação e procuram 

em seu repertório qual o tipo papel, código de conduta e linguagem 

adequados ao cenário em questão, agindo em função deste 

referencial. [Goffman, 1953]. Goffman ressalta ainda os diferentes 

tipos de repertório e conjunto de papéis incorporados por grupos 

sociais distintos. O autor faz referência, no entanto, à existência de 

padrões comuns que tornam possíveis a convivência de diferentes 

estratos da sociedade, formando um sistema social mais amplo. 

Strauss, seguindo a mesma corrente teórica que Goffman, diz 

que cada grupo ou subgrupo social tem a sua forma particular de 

interagir, debater e negociar, criando um verdadeiro "mundo ou 

mini-mundo cultural" que lhe é próprio. Cada mundo social possui 

práticas e hábitos sociais particulares e também formas de luta e 

negociação política características. [Strauss, 1955] 

A organização, lugar de intersecção entre vários mundos 

sociais distintos, é uma verdadeira arena política complexa, onde 

podemos observar diversas formas de debate e ação. Desta forma o 
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estudo das organizações permite observar os conflitos entre visões 

de mundo e interesses divergentes e os processos políticos 

característicos deste fenômeno. 

Segundo Strauss, "0 pesquisador não deve apenas investigar 

qUaiS são os mundos sociais que estão representados nesta arena 

malS larga (a organização), mas também quais são os segmentos 

pertencentes a cada um destes mundos sociais ( ... ) A compreensão 

da evolução, da mudança e do funcionamento de uma organiação 

exige um exame das relações enraizadas nestes mundos e mznl

mundos sociais ou em suas intersecções. Certas organizações, sem 

dúvida a maior parte, devem ser vistas como arenas onde os 

membros dos diversos mundos sociais têm interesses diversos, 

buscam objetivos diferentes e lutam, propondo ou desfazendo 

alianças políticas a fim de atingir seus objetivos. Uma teoria das 

organizações ignorando estas preocupações pode nos conduzir a 

conclusões equivocadas. "67 

o pesquisador, baseando-se no Interacionismo Simbólico, 

interrogará de forma apropriada sobre: quais são estes diferentes 

mundo sociais próprios à organização a ser estudada; qual é a sua 

origem; como formam-se os padrões culturais e a visão de mundo 

de cada grupo organizacional; como eles se constituem enquanto 

grupo a fim de colaborar com os outros segmentos da organização; 

quais são os conflitos entre os diversos grupos; quais são as razões 

possíveis e prováveis destes conflitos e as soluções e formas de 

negociação buscadas pelos diversos grupos. Deve-se desvendar, em 
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suma, as diversas fonnas de identidade social encontradas na 

organização e o seu inter-relacionamento na arena política 

organizacional. 

o pesquisador deve tentar esclarecer as formas de regulação 

do sistema social da organização que estuda. Ele deve tentar 

esclarecer, entre outras, as seguintes questões: 

- Quais são os critérios organizacionais de legitimidade e de 

autoridade? 

- Qual é o tipo de ameaça mrus freqüente na organização 

tendo em vista o uso da força e de outros meios coercitivos? Quais 

são os aspectos comportamentais que mais se buscam reprimir na 

organização estudada? 

- Quais são os valores que prevalecem na organização, ou 

seja, qual é a cultura dominante na mesma? Qual é a cultura do 

grupo dirigente? 

-Como as culturas e interesses dos outros grupos se 

relacionam com a visão de mundo predominante na organização? 

- Qual é a fonna de percepção, representação da realidade e os 

critérios de decisão e ação (ou seja, a forma de "enactement") 

predominante no sistema? Pode-se tentar descrever este processo? 

- Quais são as outras formas de "enactement" existentes na 

organização, características de outros grupos? 

- Como se originam os diversos papéis e expectativas de 

papéis tendo em vista a cultura organizacional? 

- Quais são as principais formas de controle social na 

organização a ser estudada? E as reações dos diversos grupos a estas 
formas de controle? 

Estas são algumas das questões principais entre outras que 

podem surgir no processo de pesquisa. 

Peter Berger e Thomas Luckmann também definem os 

papéis como fonna de controle organizacional. 
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"Desde que os comportamentos dos atores SOCIaiS são 

tipificados em determinados papeIS, a obediência ou a não 

obediência aos tipos de papéis socialmente definidos deixa de ser 

opcional, ainda que, é claro, a severidade das sanções possa variar 

segundo cada caso. Os papéis representam a ordem institucional. É 

somente através das representações dos atores ao executar seus 

papéis que a instituição se manifesta na experiência real. A 

instituição, com o seu conjunto de ações programadas, é como o 

roteiro não escrito de uma peça de teatro. A direção da peça depende 

da execução reiterada dos seus papéis prescritos por atores vivos. Os 

atores incarnam os papéis e realizam o drama interpretando-o em 

uma dada cena. Nem a peça e nem a instituição existem 

empiricamente fora deste contexto. "68 

Goffman define papel social no mesmo sentido que Peter 

Berger e Thomas Luckmann: "podemos chamar de "papel social" a 

atualização dos direitos e deveres relacionados a um dado status; o 

"papel social" na verdade refere-se a um conjunto de papéis 

(modelos de ação pré-estabelecidos que são desenvolvidos durante 
uma representação).69 

68Ver Berger, P.& Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Reality. New York: 
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Doubleday.,Citação tirada da citação francesa do original. Ver Berger, P.& Luckmann, T. 

(1986). La Construction Sociale de la Realité. Paris: Meridien Klincksieck., pag.105. Na 

tradução francesa do original: "Des que les acteurs sont typifiés en tant qu'exécutants de rôles, 

l'obéissance ou la non-obéissance aux types de rôles socialement définis cesse d'être 

optionnelle, bien que, bien sur, la sévérité des sanctions puisse varier selon les caso Les rôles 

représentent l'ordre institutionnel. C'est seulement au travers des représentations dans 

l'exécution des rôles que l'institution se manifeste elle-même dans I'expérience réeIle. 

L'institution avec son assemblage d'actions programmées, est comme le livret non-écrit d'une 

piece de théâtre. La réalisation de la piece dépend de l'exécution réitérée de ses rôles prescrit 

par des acteurs vivants. Les acteurs incarnent les rôles et réalisent le drame en les représentant 

sur une scene donnée. Ni la piece ni l'institution n'existent empiriquement en dehors de cette 

réalisation récurrente. " 

69yer Goffman, E. (1953). The Presentation of SeIf in Evenlda]j Life. New York: Doubleday., 

pg. 24. Na tradução francesa do original: "On peut appeler "rôle social" comme 

I'adualisation des droits et des devoirs attachés à un statut donné; le "rôle social" recouvre 

plusieurs rôles (modeles d'action pré-établis que j'on développe durant une représentation). 



Segundo o Interacionismo Simbólico, a construção de 

tipologias de papéis é um correlato necessário à institucionalização 

da conduta. As instituições são incorporadas na experiência 

individual através dos papéis. Os papéis, objetivados 

lingüisticamente, constituem um elemento essencial do mundo 

objetivamente disponível em toda sociedade. Representando estes 

papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Interiorizando

os, o mesmo mundo se torna, para ele, subjetivamente real. 

No interior do estoque comum de conhecimento relativo a 

um grupo social, existe tipos de papéis que são acessíveis a todos os 

membros da sociedade, ou ao menos aos atores potencialmente 

aptos a representá-los. A origem dos papéis é similar ao processo de 

rotinização e objetivação da realidade que constitui a origem das 

instituições. Toda conduta institucionalizada implica a existência de 

papéis. Desta forma, estes, como as instituições, são uma forma de 

controle e regulação do comportamento humano em sociedade. 

Dependendo dos papéis que representa, o indivíduo é levado 

a interiorizar certos modos específicos de conhecimento e acumular 

certas informações, não somente do ponto de vista cognitivo, mas 

também emocional. Ele incorpora certos tipos de emoção, ética, 

valores e normas característicos dos papéis que desempenha e que 

interiorizou. Isto implica uma distribuição social do conhecimento. 

O estoque de conhecimentos de uma sociedade é estruturado 

em termos do que é pertinente ou do que não é pertinente para 

certos tipos de papéis específicos correspondendo a um certo tipo de 

ator social. 

Desta forma, para se compreender as organizações através do 

paradigma do Interacionismo Simbólico, o pesquisador deve estudar 

o sistema político, as negociações e estratégias de cada grupo e os 

processos de transmissão de um dado universo simbólico (como a 

cultura predominante na empresa ou a ação ideológica do grupo 

dirigente, por exemplo) .. 

Nós adotaremos neste trabalho o Método da Análise 

Comparativa Contínua, de Anselm Strauss, próprio ao 

147 



Interacionismo Simbólico e a uma pesquisa de caráter etnográfico. 

[Morgan, 1983] 

2. O Interacionismo Simbólico Fenomenoló~co em 
Comparação com os demais Métodos de Pesquisa 

SOCIOLOGIA DA 

Radical Humanismo 
Existencialismo 

Teoria Crítica 

SUBJETIVO 

Sociologia Interpretativa 
Fenomenologia 
Interacionismo Simbólico 
Etnometodologia 

UDANÇA RADICAL 

Radical Estruturalismo 
Teoria do Conflito 
Marxismo 

OBJETIVO 

Funcionalismo 
Teoria Sistêmica 
Objecti vismo 
Positivismo 

SOCIOLOGIA DA REGULAÇÃO SOCIAL 

Fonte: [Burrel & Morgan, 1994]], pag.30 

Gareth Morgan e Gibson Burrell, em seu livro "Sociological 

Paradigms and Organisational Analysis" classificam os principais 

paradigmas teóricos relativos ao estudo das organizações de acordo 

com 4 dimensões: 

- A dimensão sociológica da mudança radical ou conflito 

entre classes ou grupos sociais; 

- A dimensão sociológica da regulação social, ou integração e 

harmonia social. 

- A dimensão objetiva - a realidade social vista como um 

dado objetivo, determinando ou condicionando a ação humana. 
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- A dimensão subjetiva - a realidade vista como fruto de 

uma construção social à partir das interações entre os indivíduos e 

grupos sociais. Nega-se o pressuposto de determinismo social, 

aceitando-se em maior ou menor grau o conceito de liberdade de 

ação humana (voluntarismo). 

Estas 4 dimensões originam 4 paradigmas: 

1. A intersecção entre a dimensão sociológica da mudança 

radical (conflito) com o subjetivismo e com o conceito de 

voluntarismo geram o paradigma do radical-humanismo. 

o Radical-humanismo baseia-se em uma concepção 

subjetiva da realidade, porém concentra-se na dimensão do conflito 

social. Um dos exemplos desta corrente é o Existencialismo, baseado 

nos trabalhos de Jean-Paul Sartre. 

2. A intersecção da dimensão sociológica da mudança radical 

(conflito) com o objetivismo e com o conceito de determinismo 

social geral o paradigma do Radical-estruturalismo. 

o Radical-estruturalismo prioriza a dimensão do conflito, 

salientando que este é inerente à realidade social. Um dos exemplos 

deste paradigma é o marxismo, segundo o qual o conflito, expresso 

através da luta de classes, é a base da dialética, motor da História. 

3. A intersecção da dimensão da integração (harmonia social) 

com o objetivismo e determinismo social gera o paradigma 

Funcionalista. 

o Funcionalismo reforça o conceito de integração, buscando 

compreender os fundamentos da cooperação, da manutenção da 

realidade social ou da evolução da mesma através de pressupostos 

de harmonia social. Esta corrente considera a realidade social como 

produto de leis e modos de regulação que transcendem a vontade 

humana, sendo dados objetivos que condicionam e influenciam a 

ação humana. Os trabalhos de Durkheim, entre outros, são um 

exemplo deste paradigma. 
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4. A intersecção da dimensão da integração (harmonia social) 

com o subjetivismo ou voluntarismo geram o paradigma da 

Sociologia Interpretativa. 

o paradigma da Sociologia Interpretativa conceitualiza a 

realidade social como fruto de uma construção humana, através da 

interação e negociação dos diversos grupos sociais, que interpretam a 

realidade segundo critérios pré-existentes, característicos de sua 

cultura. Ao agirem, no entanto, os indivíduos influenciam e 

transformam estes mesmos critérios e padrões nos quais basearam 

sua ação, em um processo dialético de reinterpretação e reconstrução 

da realidade social. 

Apesar de reconhecer o fenômeno da objetivação e reificação 

da realidade social (o fato de que as instituições são percebidas 

normalmente pelos indivíduos como sendo um dado objetivo da 

realidade e não um construto humano), este paradigma propõe que 

a realidade social é um conjunto de conceitos, valores e "frames" 

expressos cujo conjunto constitui o Universo Simbólico ou o 

Imaginário de um dado sistema social. Estes valores e representações 

são normalmente aceitos pelos atores sociais em questão e 

considerados verdadeiros. A realidade, desta forma, é definida como 

uma série crenças partilhadas intersubjetivamente entre os 

membros de um dado grupo social. 

Este trabalho insere-se no quarto paradigma, uma vez que 

ele segue os princípios do Interacionismo Simbólico 

Fenomenológico e adota uma metodologia que se adapta a estes 

princípios, seguindo também a tradição etnográfica. 

Citando Norman Denzin, um pesquisador que segue a 

tradição do Interacionismo Simbólico Fenomenológico, Burrell e 

Morgan dizem que o Interacionismo Simbólico e a Etnometodologia 

cobrem essenciamente o mesmo campo teórico, interessando-se ao 

mesmo tipo de problemas, através de metodologias de pesquisa 
similares.7° 
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number of the problems and pecuiiarities now taken as the special province of 



Tanto a Etnometodologia como o Interacionismo Simbólico 

Fenomenológico, seguindo a tradição da Fenomenologia, 

consideram a realidade do ponto de vista ontológico como um 

conjunto complexo de tipificações, intersubjetivamente partilhado 

pelos membros de um dado grupo social. O conceito de tipo-ideal de 

Weber, considerado por ele como uma ferramenta metodológica, é 

considerado por estas duas correntes como sendo a origem dos 

papéis sociais e da tipificação do comportamento, que se concretiza 

através da criação e da manutenção destes modelos ideais. 

Burrell e Morgan dizem a este respeito que "tanto os 

etnólogos situacionais como os interacionistas simbólicos que 

seguem a tradição do Interacionismo Fenomenológico estão 

preocupados em estudar a forma através da qual a realidade social 

reflete um equilíbrio precário entre significados partilhados 

intersubjetivamente, os quazs são continuamente negociados, 

mantidos ou mudados através das interações quotidianas entre os 

seres humanos. A realidade social é para eles reafirmada e criada 

através de cada ínteração.71 " 
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ethnomethodology- narnely, that the study of human conduct, within any type of social 

order, demands consideration of how interacting selves cooperate in the construction of a 

routine, and for the moment a taken-for-granted set of meanings necessary foir joint action. For 

the interactionist any social order emerges through the processes of interaction in a situation 

where selves take the point of view of one another. The fondation of such orders is to be found 

in the meaning interacting selves bring to the objects and acts at hand. Meaning arises out of 

interaction, and not the other way round. The task of the interactionist is to discover how 

interacting selves come to agree upon certain meanings anà definitions for co-ordinated action. 

The central role of the self in shaping such definitions is of paramount importance ... It is 

necessary to note only that such a conception of the interaction process demands a special 

view of empirical research ... a cardinal feature of interactionist research is the casting of the 

researchers's self into the position of those he is studing. Ver DOUGLAS, J.D., Understanding 

Everyday Life, Chicago: Aldine Publishintg; London: Routledge and Kegan Paul, pag.295-

296, apud BURREL,G. & MORGAN, G., Sociological Paradigms and Organisational 

Analysis, London, Ashgate Publishing, 1994, pago 

71Ver Burrel, G.& Morgan, G. (1994). SociologicaI Paradigms and OrganisationaI Analysis. 

London: Ashgate Publishing., pag.254. No original: "The situational ethnomethodologists, 

like the phenomenological symbolic interactionists, are more concerned to study the way in 



De fato Garfinkel, em seus estudos sobre Etnometodologia, 

confirma este ponto de vista ao dizer que lia realidade social é feita 

de uma rede de tipificações que é utilizada pelos indivíduos , 

quando estes se sentem pressionados, a fim de explicar as diversas 
situações por eles vivenciadas "72 

3 O Método da Análise Comparativa Contínua de 
Anselm Strauss 

o Método de Pesquisa da Análise Comparativa Contínua foi 

criado por Anselm Strauss, um pesquisador que segue a linha do 

Interacionismo Simbólico Fenomenológico, sendo utilizado 

também pelos etnólogos "situacionais", como Garfinkel, por 

exemplo. 

o método se chama Análise Comparativa Contínua porque, 

segundo Strauss, ao produzir uma teoria, o pesquisador reformula 

suas hipóteses e conclusões na medida em que retoma e atualiza o 

seu material de pesquisa, comparando continuamente suas 

categorias de análise. As observações e análises de conteúdo 

posteriores fazem-no rever as suas hipóteses anteriores baseadas nas 

primeiras observações que fez. Ele deve buscar continuamente 

novas explicações e conceitos que esclareçam os fatos e dados que ele 

coletou desde o início de seu trabalho. 

Desta forma, as novas observações podem-no fazer 

reformular mais uma vez suas conclusões, fazendo-o buscar novas 

hipóteses que possam explicar a realidade observada desde o início 

da pesquisa até o momento presente. O pesquisador, mantendo um 

diário de pesquisa onde anota todas as suas observações, classificadas 
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which are continuaHy negotiated, sustained and changed through the everyday interaetion 

of individual human beings. Social reality is for them either reaffirmed or created afresh in 

every social encounter" 

72 Ver Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice

Hall., pag.l1. No original: " Social reality lies deep within the network of typificcations 

which individuaIs, if pressed, will summon to make sense of the situation in which they find 

themselves" . 



em categorias, compara constantemente os fatos atualmente 

observados às suas primeiras hipóteses e conclusões, para ver se 

estas primeiras hipóteses são aptas a explicar ainda os novos fatos 

observados ou se existem contradições que as invalidam. 

Neste caso, ele emite novas hipóteses e as compara às 

anteriores, buscando as razões de seu equívoco e esclarecendo as 

dúvidas. Pouco a pouco ele vai construindo uma teoria que deverá 

explicar todos os fatos observados até o fim de seu trabalho de 

campo. 

Ele terá terminado o seu trabalho quando, após ter 

reformulado suas hipóteses quantas vezes forem necessárias, ao 

término da coleta de dados, tiver conseguido encontrar uma 

explicação que esclareça todos os fatos e comportamentos 

observados. Neste método, a coleta de dados não é necessariamente 

anterior às hipóteses e vice-versa. 

o pesquisador começa sua pesquisa de campo com um tema 

de pesquisas e algumas premissas e idéias, mas não com hipóteses 

fechadas. A construção da teoria e a confirmação ou não das 

hipóteses se faz progressivamente, à medida em que ele vai 

observando novos fatos e criando o seu Diário de Pesquisa. [Strauss, 

1955; [Strauss, 1991]. 

No começo de seu trabalho, o pesquisador terá muitas 

informações novas e deve reformular várias vezes suas hipóteses 

iniciais e conclusões. À medida em que seu trabalho vá chegando ao 

fim e ele vá criando uma teoria que explique bem os fatos, as novas 

observações deverão confirmar suas hipóteses, fazendo-o detalhar 

méllS sua teoria. Elas trarão, no entanto, menos informações 

inéditas. 

o Método da Análise Comparativa Contínua se aplica a 

todos os tipos de informações qualitativas, sejam observações 

participativas, entrevistas, análise de documentos e artigos etc. 

o autor descreve o método em 4 etapas. 

1. Comparar os fatos relativos a cada categoria 
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2. Integrar as categorias e suas propriedades 

3. Delimitar a Teoria 

4. Escrever a Teoria 

3.1.Comparar os Fatos Relativos a cada Catesoria 

o pesquisador começa a classificar cada fato observado 

criando categorias de análise à medida em que elas emergem, 

relacionando as observações aos grupos organizacionais que lhes 

deram origem. Pode-se criar categorias de análise e classificação 

correspondendo, por exemplo, aos fatos ocorridos em um mesmo 

período, fatos originados pelo mesmo grupo organizacional, fatos 

relativos ao mesmo tema, conflito ou acordo etc. 

o método tem uma regra básica: quando se classifica um 

novo fato em uma categoria, deve-se compará-lo com os fatos 

anteriormente observados que estão classificados na mesma 

categoria, comparando-os posteriormente aos fatos classificados em 

outras categorias. Desta forma o pesquisador começa a comparar os 

diversos fatos classificados na mesma categoria e a inter-relacioná

los com as observações que fez e classificou em outros categorias. Ele 

observa quando determinados tipos de fatos se repetem ou têm 

tendência a acontecer, se existem relações de causalidade entre os 

fatos observados nas mesmas categorias ou em categorias diferentes 

etc. 

À medida em que estas propriedades emergem, o 

pesquisador descobrirá dois tipos de categorias criadas: aquelas que 

ele mesmo criou a partir de suas observações e aquelas que são 

derivadas da linguagem dos atores sociais observados. 

Quando estiver desenvolvendo sua teoria, ele observará que 

os conceitos derivados da linguagem dos atores sociais servirão para 

ajudá-lo a denominar os processos e comportamentos a serem 

explicados, objetos de sua pesquisa, enquanto os conceitos e 

categorias que ele próprio criou servirão para explicar a realidade 

observada. 
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Segundo Strauss, a segunda regra do método consiste na 

seguinte: existe um momento onde se deve parar as observações, 

classificações e comparação dos fatos classificados, e dissertar, 

tentando-se construir uma primeira teoria, 

todos os fatos observados. 

inter-relacionando 

o autor diz que 11 A vantagem desta regra é permitir ao 

pesquisador aproveitar o ''frescor inicial" de suas noções teóricas e 

vencer as incertezas do seu pensamento. Agindo desta maneira, o 

pesquisador deve utilizar todo o tempo necessário para refletir e 

chegar às conclusões que lhe pareçam mais lógicas, baseando-se, é 

claro, nos dados observados. É importante observar-se que neste 

trabalho de pesquisa não pode existir um trabalho de codagem e 

classificação planejado nos mínimos detalhes, como por exemplo a 

fixação de uma quantidade mínima de fatos a serem classificados ou 

de páginas a serem escritas por dia. O pesquisador pode passar horas 

escrevendo uma página ou pode escrever 20 páginas em meia-hora. 

Este trabalho dependerá da pertinência do materiat da saturação das 

categorias, da emergência de novas categorias, da etapa de 

formulação da teoria e naturalmente de sua sensibilidade grupos 
organizacionais. E estes fatores são variáveis. "73 

Após redigir suas primeiras conclusões tendo em vista os 

fatos observados e classificados em diversas categorias, o pesquisador 

73Ver Strauss, A. (1991). Une Perspective en Termes de Monde Social. In La Trame de Ia 

Negociation- Sociologíe Qualítative et Interaccionísme vol. (eds. I. Baszanger), Paris, 
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L 'Harmattan., pag.290. No original: "Arrêter le codage et enregistrer un mémento concemant 

vos idées. Cette regle est connue pour tirer parti de la fraicheur initiale des notions théoriques 

de l'analyste et pour dépasser telles incertitudes de sa pensée. En procédant ainsi, l'analyste 

doit prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir et conduire sa pensée jusqu'à ses condusions 

les plus logiques (fondées sur les données). li est important de noter que, dans les cas d'un 

codage étroitement imbriqué à l'analyse, il ne peut pas avoir de routine planifiée qui fixe la 

quantité à coder par jour, comme dans les cas d'une recherche programmée. L'analyste peut 

passer des heures sur une page ou peut coder vingt pages en dune demi-heure, en fonction de la 

pertinence du matériau, de la saturation des catégories, de l'émergence de nouvelles 

catégories, de l'étape de formulation de la théorie, et naturellement de l'humeur de 

l'analyste, puisque cette méthode prend en compte sa sensibilité personnelle. Ces facteurs sont 

éminemment variables". 



deve retornar ao seu trabalho de observação, codagem e comparação, 

tendo suas idéias mais claras e suas primeiras hipóteses formuladas. 

A sua teoria será ainda bem fragmentada, tendo muitos pontos a 

esclarecer ou a confirmar, mas ele terá uma primeira idéia de como 

se relacionam os fatos e comportamentos observados até então, o 

que lhe ajudará no decorrer de seu trabalho. Strauss aconselha os 

pesquisadores a anotar todos os "insigths" que eles possam ter 

durante o seu trabalho de pesquisa, pois estes lhes ajudaram a 

reconstituir os fatos observados mais tarde e a explicá-los. 

3.2. Integrar as Categorias e suas Propriedades 

Pouco a pouco o pesquisador começa a comparar não 

somente os fatos observados e classificados em categorias, mas as 

pr<?priedades destas categorias. Por exemplo, se uma das categorias 

de análise criadas pelo pesquisador refere-se ao comportamento de 

um grupo organizacional específico, pouco a pouco ele 

compreenderá a lógica de ação do grupo e o inter-relacionamento 

dos fatos e observações relativos a este grupo, as suas relações de 

causa e efeito etc. Ele compreenderá também as propriedades dos 

fatos classificados em outras categorias de análise por ele criadas 

comparando-os entre si. Ele pode, por exemplo, comparar os fatos 

relativos ao comportamento de dois grupos diferentes da 

organização (cada grupo correspondendo a uma categoria de 

pesquisa). Ele buscará compreender a lógica de ação que embasa o 

comportamento de cada grupo (ou seja, as propriedades de cada 

categoria) e comparará os dois grupos tendo em vista suas lógicas de 

ação. 

3.3. Delimitar a Teoria 

À medida em que sua pesquisa avança, entre todos os 

problemas e fatos percebidos na organização, o pesquisador 
selecionará aqueles nos quais concentrará o seu trabalho a fim de 

desenvolver uma teoria mais específica,. que possa esclarecer 

realmente a problemática por ele escolhida. Ele fixará a abrangência 

e os limites de sua teoria e se aprofundará nos problemas por ele 
priorizados como sendo questões relevantes para sua pesquisa. A 
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partir deste momento, os novos fatos que observará contribuirão 

para detalhar melhor esta problemática mais específica. 

Possuindo já uma primeira teoria que lhe permite explicar 

ao menos os aspectos gerais da problemática selecionada, o 

pesquisador se concentrará nesta versão de seu trabalho e procurará 

preencher as brechas e eliminar as contradições lógicas que possam 

existir na mesma, efetuando novas observações e pesquisas que 

servirão para aperfeiçoar e testar a sua teoria, detalhando-a e 

confirmando suas hipóteses ou não. 

Uma outra conseqüência da delimitação de sua problemática 

principal de pesquisa será a redução pelo pesquisador das categorias 

de análise e de classificação de seu trabalho. 

Tendo, no decorrer de seu trabalho, classificado diversos 

fatos e observações em determinadas categorias de análise, 

aumentando progressivamente o seu conhecimento sobre a 

organização, o pesquisador não obterá mais, depois de um certo 

tempo de pesquisa, o mesmo número de novas informações que 

obtinha no começo de seu trabalho, tendo em vista a saturação 

teórica de suas categorias de análise. Estas deverão contribuir então 

para o aperfeiçoamento de sua teoria e não mais à coleta de novos 

dados sobre o campo, sendo, portanto, reduzidas. O pesquisador se 

concentrará assim nas categorias que se refiram diretamente à 

problemática por ele selecionada como objeto principal de sua 

pesquisa e eliminará as outras, a fim de não dispersar o seu futuro 

trabalho de coleta de dados, cujo fim será de detalhar sua teoria. 

3.4. Escrever a Teoria 

Nesta fase da pesquisa, o pesquisador possui seus dados 

classificados em categorias de análise por eie criadas, possui uma 

primeira versão aperfeiçoada de sua teoria e possui também uma 

série de "insigths" anotados durante suas observações, entrevistas 

ou coleta de dados. Ele deverá basear-se neste material para escrever 

a teoria. 

4. Características da Teoria da Análise Comparativa 
Contínua 
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Em resumo, o Método da Análise Comparativa Contínua 

permite ao pesquisador classificar desde o início seus dados e 

observações em categorias lógicas de análise que podem ser 

comparadas entre si facilmente. Se o pesquisador pretende, por 

exemplo, fazer um recenseamento dos principais grupos de uma 

empresa e observar a atitude de cada um em relação à cultura 

organizacional oficial, ele criará categorias de análise que 

corresponderão cada uma a um grupo a ser observado. A cultura 

organizacional oficial constituirá outra categoria de análise e todos 

os fatos e descrições observados referentes a ela serão classificados 

nesta categoria. 

Através deste método, o pesquisador obterá rapidamente 

um histórico de cada grupo observado, de seus 
. . . 

pnnClpals 

comportamentos e reações, e poderá também descrever os 

principais aspectos da cultura oficial da organização a ser estudada. 

Esta corresponderá à primeira fase da pesquisa. 

Na segunda fase da pesquisa ele analisará cada categoria 

observando a lógica de ação de cada grupo, as leis causais que 

envolvem sua ação, e comparará também as diversas categorias 

entre si (neste caso os diversos grupos organizacionais). No fim 

desta fase ele terá compreendido em linhas gerais como os diversos 

grupos estão inter-relacionados e sua reação face à cultura 

organizacional. Ele escreverá então uma dissertação onde procurará 

criar uma primeira teoria explicativa dos fatos observados. 

Na terceira fase de seu trabalho o pesquisador selecionará os 

principais aspectos observados, concentrando-se naqueles que lhe 

parecem mais relevantes e interessantes, e fixará objetivos mais 

específicos para sua pesquisa, como, por exemplo, "elucidar a reação 

do grupo "A" e "B" em relação à cultura organizacional da empresa 

"X" ". Ele restringirá desta forma o seu objeto de pesquisa, 

explicando o porquê desta escolha. Ele retomará então ao trabalho de 

campo e observará o grupo "A" e "B" a fim de aperfeiçoar a sua 

teoria, eliminando as outras categorias de análise (os outros grupos, 

por exemplo) que ficaram fora de sua problemática e que não 

contribuirão para a elucidação da mesma. Ele eliminará as 

contradições lógicas e desenvolverá argumentos mais fortes e 

hipóteses baseadas nos novos fatos a serem observados. 
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Tendo feito este trabalho, ele está pronto, em uma quarta 

fase de sua pesquisa, para escrever a sua teoria final. 

Como diz Anselm Strauss, "este método é um método 

indutivo cujo objetivo final é a construção de uma teoria a fim de 

explicar uma dada realidade. A fim de dar um sentido teórico a uma 

diversidade de dados, o pesquisador é obrigado a propor idéias mais 

genéricas que as informações reveladas pelos próprios dados 

coletados e pelo material de pesquisa obtido. O pesquisador é 

obrigado a encontrar uniformidades e diversidades subjacentes à 

realidade observada e utilizar conceitos abstratos a fim de explicar as 

diferenças que observa. ""74 

5. A Atitude do Pesquisador na Pesquisa de Campo 

A primeira atitude do pesquisador é a do questionamento 

geral da realidade a partir de uma posição de exterioridade. 

Sainsaulieu diz a este respeito que "após ter, em um 

primeiro momento, adotado uma posição de recuo a fim de 

salvaguardar sua autonomia e seu "olho novo", ou seja, seu olhar 

crítico em relação ao campo estudado, o pesquisador deve, em um 

segundo momento, concentrar-se inteiramente no estudo de campo, 

a fim de se colocar no lugar dos diferentes atores SOCtalS e 

reconstruir por ele mesmo a lógica das diversas situações 

vivenciadas. por estes últimos. Em um terceiro momento, após ter 

"mergulhado na interioridade" da organização, o pesquisador 

poderá e deverá reconquistar sua exterioridade, confrontando e 

74Ver Strauss, A. (1991). Une Perspective en Termes de Monde Social. In La Trame de la 

Negociation- SocioLogie QuaLitative et lnteraccionisme vol. (eds. I. Baszanger), Paris, 
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L 'Harmattan., pag.299.No original: " Il s'agit d 'une méthode inductive pour développer une 

théorie. Pour donner un sens théorique à tant de diversité dans les données, l'analyste est forcé 

de développer des idées à un niveau de généralité et d'abstraction plus élevé que celui du 

matériel qualitatif lui-même. 11 est forcé de faire ressortir les uniformités et diversités sous

jacentes et d'utiliser des concepts abstraits pour rendre compte des différences dans les 

données. " 



comparando as múltiplas racionalidades contingentes por ele 

observadas".75 

Quando utilizar o método aCIma proposto, o pesquisador 

deve estar consciente que a experiência concreta dos atores sociais é o 

seu principal instrumento de pesquisa. Privilegia-se pois, neste tipo 

de trabalho, a técnica de entrevista como o meio principal para 

obter-se informações sobre a organização. Para serem úteis, as 

entrevistas devem fornecer ao pesquisador esta "imersão" na 

experiência dos entrevistados. 

Em cada entrevista, se reproduz a tensão entre os pólos 

interno e externo. O campo é para o pesquisador um terreno 

desconhecido, que ele deve explorar, e para tanto, ele deve ter uma 

atitude aberta face ao seu interlocutor, mostrando o seu interesse 

pelo que o entrevistado tem a dizer, e, através de questões abertas, 

permitir a este último falar de seu trabalho, descrever a situação 

segundo sua própria interpretação etc. [Morgan, 1983] 

A passividade não é uma atitude desejável. O pesquisador 

deve ter uma atitude de "escuta ativa", demonstrando ao seu 

interlocutor que ele é um ouvinte atento, devendo, para tanto, 

colocar questões e esclarecer suas dúvidas. 

Uma crítica possível a esta atitude do pesquisador é o fato de 

que o material por ele coletado através das entrevistas não refletirá a 

realidade "objetiva", mas a visão subjetiva do entrevistado. 
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75Ver Sainsaulieu, R. (1983). La Régulation Culturelle des Ensembles Organisées. L 'année 

sociologique, 195-217., pag.207. No original: "apres s'être, dans un premier temps, ménagé 

une position de recul pour sauvegarder son autonomie et son "oeil neuf, son regard critique par 

rapport au champ étudié, le chercheur doit, dans un deuxieme temps, entrer de plain-pied 

dans ce champ, pour "se mettre à la place" des différents acteurs et reconstruire pour lui-même 

la logique des diverses situations qui s'y rencontrent. Ce n'est que dans un troisieme temps, 

apres cette "plongée dans l'interiorité, qu'il pourra et devra en quelque sorte reconquérir son 

extériorité en confrontant et comparant les unes aux autres les multiples rationalités 

contingentes qu'il aura observées". 



A concepção de realidade social adotada por este método e 

compatível com o Interacionismo Simbólico Fenomenológico, 

segundo Berger e Luckmann, é a seguinte: 

"O mundo da vida quotidiana não é considerado somente 

como um dado da realidade objetiva pelos membros de uma 

sociedade, tendo em vista a sua busca de sentido em suas vidas. Este 

mundo (o da vida quotidiana) também se orzgzna em seus 

pensamentos e em suas ações e é mantido como realidade através 

deles. O pesquisador deve tentar esclarecer a orzgem do 

conhecimento na vida quotidiana, ou seja, as objetivações dos 

processos subjetivos e das significações que constroem o mundo do 

senso comum intersubjetivo "76 

Segundo os autores, a sociedade possui uma dimensão 

objetiva artifical e é construída graças às ações que exprimem um 

sentido subjetivo. É este o caráter dual da sociedade em termos da 

artificialidade objetiva e da significação subjetiva. E é justamente 

este caráter dual que determina a realidade social. O problema 

central da teoria sociológica pode ser definido da seguinte forma: 

"como os significados subjetivos tornam-se artefatos objetivos?" 

Como a atividade humana produz um mundo material? A 

compreensão adeqüada da realidade social implica uma pesquisa 

sobre a maneira pela qual a realidade é construída. É este o trabalho 

do pesquisador em Teoria das Organizações. 

Os autores dizem ainda a este respeito o seguinte: 

76Ver Berger, P.& Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Real i ty. New York: 
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Doubleday .. Ver a tradução francesa do original Berger, P.& Luckmann, T. (1986). La 

Construction Sociale de la Realité. Paris: Meridien Klincksieck., pág. 35 "Le monde de la vie 

quotidienne n'est pas seulement considéré comme donné en tant que "réalité objective" par les 

membres d'une société dans la conduite subjectivement chargée de sens de leur vie. C'est aussi 

un monde qui trouve son origine dans leurs pensées et leurs actions et est maintenu entant que 

réalité par ceux-ci. Le chercheur doit tenter de clarifier les fondements de la connaissance 

dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les objectivations des processus subjectifs et des 

significations qui édifient le monde du sens commun intersubjectif". 



"A vida quotidiana se apresenta como uma realidade 

interpretada pelos homens, possuindo para estes um sentido 

subjetivo, formando um mundo coerente. Nós consideramos esta 

realidade como objeto de nossa análise. O método que nós pensamos 

ser o mais adaptado à clarificação das origens do conhecimento na 

vida quotidiana é a análise fenomenológica, um método descritivo, 
empírico mas não científico, no sentido definido pelas ciências 
empíricas. "77 

Buscando compreender a lógica organizacional, o método da 

Análise Comparativa Contínua não permite o estudo de campo a 

partir de uma racionalidade "a priori", expressa através de hipóteses 

de pesquisa "fechadas". O pesquisador deve, em uma perspectiva 

fenomenológica própria da racionalidade limitada, tentar 

compreender a lógica e a racionalidade próprias das relações e 

interações dos subgrupos organizacionais. [Strauss, 1956] 

Segundo Roland Reitter, o pesquisador se situa diante do seu 

campo de pesquisas como um leitor diante de um texto. Ele deve 

decifrar os símbolos um a um e é ele, em função de sua 

sensibilidade, que encontrará um sentido para os fatos observados. 

A sua compreensão será consciente e inconsciente e se concentrará 

em alguns temas centrais importantes que nortearão sua pesquisa. O 

pesquisador deve decifrar os símbolos organizacionais e tentar 

compreender como cada grupo de atores elabora a sua interpretação 

da realidade e quais são as suas possibilidades de ação, a partir de sua 

visão de mundo e de seus interesses concretos. [Reitter, 1993] 

77Ver Berger, P.& Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Realif:Jt. New York: 
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Doubleday .. Citação tirada da tradução francesa Berger, P.& Luckmann, T. (1986).lJL 

Constructíon SoGÍale de Ia ReaIíté, Paris: Meridien Klincksieck., pago 35. "La vie quotidienne 

se présente elle-même comme une réalité interprétée par les hommes et possédant pour ces 

demiers un sens de maniere subjective, en tant que monde cohérent. Nous considérons cette 

réalité, étant sociologues, comme l'objet de notre analyse. La méthode que nous pensons être la 

mieux adaptée à la clarification des fondements de la connaissance dans la vie de tous les jours 

est celle de l'analyse phénoménologique, une méthode purement descriptive,et, en tant que 

telle, "empirique mais pas scientifique", dans le sens ou nous entendons la nature des sciences 

empiriques". 



"Como o ator 

compreender a realidade 

diferencia o formal do 
psicopolítico tácito"78 

organizacional, o pesquisador deve 

humana da empresa, ou seja, o que 

informal, a realidade do contrato 

Para o autor, o observador externo deve concentrar-se na 

parte visível da identidade dos grupos e da organização, ou seja, 

observar: 

- A prática de ritos coletivos, 

- A perpetuação de mitos ou histórias sobre a organização, 

em particular sobre aqueles que detém o poder; 

- A existência de tabus; 

- As normas de comportamento e como cada grupo reage às 
mesmas; 

- Os valores e a ética que orientam a ação concreta dos 

diversos grupos, muitas vezes valores opostos aos divulgados 

oficialmente; 

- As comunicações oficiais e os símbolos associados às 

mesmas etc. 

6.Algumas Conseqüências Epistemológicas do 
Método da Análise Comparativa Contínua 

o conhecimento gerado por esta metodologia pode ser 

classificado como "conhecimento subjetivo". Neste tipo de método, 

o que caracteriza a ciência positivista, ou seja as relações do tipo 

sujeito/ objeto é substituído por relações do tipo sujeito/ sujeito, 
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78Ver Reitter, R. (1993). Culture et Identité. Jouy enJo~as: Groupe HEC., pago 21. No original: 

"Comme l'acteur organisationnel, le chercheur doit comprendre la realité humaine de 

I'entreprise, c'est-à-dire l'écart entre Ie formeI et I'informeI, la réalité du contrat 

psychopolitique tacite". 



onde o pesquisador focaliza sua atenção nos significados partilhados 

intersubjetivamente. 

Este método tem como pressuposto que o conhecimento não 

é independente do sujeito cognocente. O fato de que o pesquisador 

analise e interprete os dados e que o trabalho final seja a expressão 

da mediação da realidade feita por ele confirma este aspecto. Este 

método dá origem a um trabalho interpretativo, que não pretende 

ser neutro. 

O pesquisador, dentro deste método, tenta ver a realidade 

organizacional como seus membros a vêem e tenta apreender as 

interpretações dos diversos grupos organizacionais tendo em vista 

esta mesma realidade. A partir desta análise, ele produz uma 

imagem da realidade observada, deixando o seu trabalho disponível 

para os diversos grupos organizacionais, a fim de permitir a reflexão 

e avaliação dos mesmos. A imagem organizacional refletida pelo 

trabalho do pesquisador pode inclusive ser diferente da imagem que 

os diversos grupos organizacionais pensam ter da empresa. 

[Smircich, 1983b] 

o pesquisador aprende com os membros do grupo, 

participando diretamente de suas atividades, observando-os, 

formulando questões sobre suas atividades e escutando-os 

atentivamente. 

o pesquisador deve estar atendo à mensagem verbal e à 

mensagem não-verbal de seu interlocutor, uma vez que as vezes 

existe uma contradição importante entre o nível do discurso e o 

nível da ação. 

Como diz Goffman, "sabendo que o ator social se apresenta 

normalmente em uma posição favorável, os outros indivíduos 

devem observar dois aspectos: uma parte composta essencialmente 

do discurso verbal, que o ator pode facilmente manipular como bem 

pretende, e uma parte constituída sobretudo de expressões indiretas 

que lhe são difíceis de controlar. Os seus interlocutores podem então 

utilizar 05 aspectos de seu comportamento expresszvo mazs 

dificilmente controláveis a fim de verificar o valor do que e I e 

comunica através dos aspectos que controla. Isto mostra uma 
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assimetria fundamental no processo de comunicação: o ator só 
percebe um fluxo de sua comunicação (o discurso), mas os 

espectadores conhecem mais um (as expressões não-verbais) ".79 

Busca-se a abordagem interativa. O pesquisador apreende as 

significações das ações do grupo através a sua interação com os 

membros da organização. Deste modo, ele terá uma visão global dos 

significados e imagens sobre a organização partilhadas pelos 

membros do grupo organizacional. Ele obtém esta visão através da 

análise dos dados coletados junto à várias fontes de informação: 

entrevistas, documentos, observação participativa, desenhos etc. 

Deve-se elaborar os temas-chave a serem estudados e criar-se 

as categorias de análise e pesquisa. 

É muito importante ressaltar-se que um estudo de caso traz 

informações válidas em si, permitindo aprofundar certos aspectos de 

uma teoria ou refutá-la, mas logicamente, por não obedecer a 

técnicas estatísticas, não se pode fazer afirmações genéricas 

correspondentes às organizações em geral. Pode-se observar 

tendências, através do discurso, mas não fazer-se generalizações 

quantitativas. 
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79yer Goffman, E. (1953). The Presentatian af Self in Everyday Life, New York: Doubleday .. 

Ver tradução francesa GOFFMAN, E. "La Mise en Scene de la Vie Quotidiennne: La 

Présentation de Soi, Paris, Minuit, Tome 1, pag 16. "Sachant que l'acteur se presente toujours 

sous un jour favorable, ses partenaires peuvent faire deux parts dans ce qu'ils perçoivent de lui: 

une part composée essentiellement d'assertions verbales, que l'acteur peut facilement 

manipuler à sa guise, et une part constituée surtout à'expressions indirectes qu'illui est 

difficile de contrôler. Ses interlocuterus peuvent donc utiliser les aspects de son comportement 

expressif tenus pour incontrôlables afin de vérifier la valeu r de ce qu'il communique par les 

aspects contrôlables. De là une dissymétrie fondamentale dans le processus de communication, 

l'acteur n'ayant probablement connaissance que d'un seul flux de sa communication tandis que 

les spectateurs en connaissent un de plus". 



CAPÍTULO V - A INDúSTRIA DA 
INFORMÁ TICA 

166 



CAPíTULO V: A INDÚSTRIA DA INFORMÁTICA 

1. A Indústria da Informática em Mutação e a 
Instabilidade do Setor 

o mercado da Informática atravessou 3 fases distintas nos 

últimos 15 anos: 

- Uma fase de forte expansão até o início dos anos 80; 

- Uma fase de relativa estabilidade que iniciou-se por volta 

de 1982; 

- Uma fase de reestruturação a partir de 1991, tendo como 

fator positivo a inovação tecnológica, mas dentro de um contexto 

econômico de crise. Durante este período, o mercado da Informática 

transformou-se sensivelmente: na década de 80, os grandes sistemas 

("mainframes") eram responsáveis pela maior parte do volume de 

negócios das empresas. As principais organizações do setor tinham, 

nesta época, altas margens de lucro por produto vendido, possuindo 

como clientes grandes corporações com as quais mantinham 

lucrativos contratos de assistência após-venda. 

No começo da década de 90, porém, anunCIou-se o 

fenômeno do "downsizing": os grandes sistemas ("mainframes") 

estariam condenados a desaparecer e a serem substituídos por 

computadores pessoais ("personal computers") e por sistemas de 

médio porte ( mini-computadores). 

Este fato realmente ocorreu, mas não da forma como tinha 

sido anunciado. É verdade que os grandes sistemas foram 

parcialmente substituídos por redes de computadores pessoais ou 

por computadores de médio porte e que a mini e a micro

informática desenvolveram-se muito, conquistando mais espaço 

nas empresas. No entanto os "mainframes" não desapareceram, ao 

contrário, eles continuaram contribuindo com a maior parcela do 

lucro das organizações do setor, sobretudo com o desenvolvimento 

da Internet e das redes de comunicação ("information highways") . 
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1.1. A Mudança Tecnológica 

1.1.1. Os Sistemas Proprietários 

No começo dos anos 90, a grande inovação do setor foi de 

ordem tecnológica: a mudança dos sistemas proprietários para a 

tecnologia Unix. 

Até a segunda metade dos anos 80, cada empresa de 

informática possuía o seu próprio "know-how" e o seu próprio tipo 

de sistema proprietário. O cliente, ao adquirir um sistema, ficava 

inteiramente dependente de seu fornecedor, devendo contratar 

exclusivamente os seus serviços de manutenção, uma vez que 

nenhuma outra organização do ramo dominava a tecnologia 

própria ao "mainframe" adquirido. O mercado da informática era, 

conseqüentemente, estruturado pela oferta e centrado na produção: 

cada empresa tinha os seus clientes, o seu sistema proprietário e o 

seu mercado, que era relativamente estável nesta época. Tendo em 

vista esta estrutura de mercado, a maioria das grandes empresas de 

informática como a IBM, por exemplo, tinham tendência a impor 

aos seus clientes a compra de determinados produtos a preços bem 

elevados, podendo assim sustentar uma estrutura organizacional 

burocrática e "pesada" que exigia um alto custo de manutenção. 

Os clientes dependiam das empresas fornecedoras, mas estas 

dependiam, por sua vez, de uma mão de obra altamente 

especializada: os profissionais e engenheiros de Pesquisa e 

Desenvolvimento. Estes "experts" - engenheiros de informática -

criavam os novos "hardwares" e "softwares" proprietários e 

determinavam a evolução dos produtos de acordo com sua própria 

lógica "científica" de desenvolvimento. Os clientes deviam aceitar 

estas diretrizes pois não tinham grande poder de negociação. A 

mentalidade dos engenheiros de desenvolvimento era voltada para 

produção e para a excelência técnica do produto, e não para a 

satisfação do cliente ou para o mercado, variáveis que passaram a 
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predominar posteriormente, revolucionando os valores da 

indústria da Informática.8o 

Até a segunda metade da década de 80, a mão-de-obra 

especializada não era facilmente intercambiável, porque cada 

empresa de Informática desenvolvia e mantinha o seu sistema 

proprietário, cuja tecnologia somente os seus profissionais 

dominavam, o que originava uma verdadeira reserva de mercado: 

nem a empresa podia dispor destes profissionais e nem estes podiam 

adaptar-se facilmente a uma nova organização. A estabilidade no 

emprego e os altos salários destes profissionais era, na verdade, uma 

conseqüência lógica desta conjuntura econômica. 

1.1.2. A Tecnologia Unix 

No fim dos anos 80 a indústria da Informática sofreu uma 

enorme transformação tecnológica: a adoção do sistema operacional 

UNIX, sistema aberto que tinha sido desenvolvido pela empresa 

americana ATT nos anos 70 e aperfeiçoado durante os anos 80. O 

fato de ser um sistema aberto significava que a tecnologia UNIX não 

era uma tecnologia proprietária, fechada, mas acessível às empresas 

interessadas no seu desenvolvimento. 

Toma-se possível, desta forma, criar-se uma base comum de 

desenvolvimento tecnológico entre as várias empresas do ramo, que 

desenvolvem sistemas e produtos similares, permitindo ao 

consumidor algo que não lhe era viável antes: mudar de fornecedor 

a um custo aceitável, sem perder o seu investimento anterior. Os 

produtos tornam-se intercambiáveis, porque agora, ao mudar de 

fornecedor, o cliente não perde mais o equipamento informático 

adquirido anteriormente de outro fornecedor, graças à 

compatibilidade entre os sistemas criada pela tecnologia UNIX. 

1995b; 1995a] 
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artigo "Miopia em Marketing", op. cito 



Conseqüentemente, desde o começo dos anos 90 o mercado 

começa a estruturar-se a partir da demanda e não mais a partir da 
oferta. A nova tecnologia, dominada pela maioria das empresas, 

destrói a reserva de mercado de empresas poderosas como a IBM, 

por exemplo, afetando também a fidelização de sua clientela, que, 

podendo mudar, não aceita mais pagar preços altos apenas para 

possuir um produto de marca conhecida. A competição entre as 

empresas aumenta e os preços caem drasticamente. O "downsizing" 

(a substituição dos grandes sistemas pelos sistemas menores) e a 

tecnologia UNIX obrigam as empresas do setor a abaixarem os seus 

custos de funcionamento e de produção, desenvolvendo produtos 

que satisfaçam as necessidades dos clientes, que agora, devem ser 

"satisfeitos". A antiga lógica de produção é assim substituída pela 

lógica de mercado ("market driven"). 1991] 

Alguns autores observam em seus estudos que, na malOna 

das organizações do setor, o planejamento estratégico não é mais 

feito em função das possibilidades tecnológicas ditadas pelos 

engenheiros de informática e pelo setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento, mas pelos profissionais de marketing, os quaIs 

passam a ocupar uma posição mais central, ganhando poder. 1988; 

[Cusumano & Kemerer, 1990] 

A transição do poder, ou seja, a mudança do centro de 

decisão estratégica da produção para o marketing, não se concretiza 

facilmente em muitas empresas. Esta mudança exige uma 

verdadeira reestruturação da organização, diante de um setor em 

crise. Não se trata mais apenas do "downsizing" dos sistemas 

informáticos, mas também do "encolhimento" das empresas, que 

começam a despedir em massa os seus empregados, a reduzir o seu 

volume de produção e a concentrar-se em algumas áreas e setores 

precisos. [Cusumano & Kemerer, 1990; 1994a; 1994b] 

Os clientes passam a depender menos das empresas e estas 

passam a depender menos também dos seus engenheiros de 

desenvolvimento e "experts", que perdem a estabilidade no 

emprego, são despedidos ou perdem poder na organização. Estas 

últimas começam a investir no desenvolvimento de produtos 

UNIX e a reduzir a sua produção e o desenvolvimento dos sistemas 

proprietários. [Matsumoto, 1987] 
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Observou-se também a tendência dos profissionais do setor, 

engenheiros de informática e técnicos, antes detentores dos poder de 

decisão na organização, não aceitarem facilmente esta mudança e 

resistirem, entrando em conflito com os setores funcionais de 

administração e marketing. 1991; [Suarez, Cusumano & Fine, 1991] 

A situação dos engenheiros e técnicos, face ao mercado de 

trabalho, é delicada: após dedicar-se 15 ou 20 anos ao 

desenvolvimento de um sistema proprietário em uma dada 

empresa, eles têm dificuldade em obter um novo emprego, porque 

as outras organizações do setor ou possuem sistemas proprietários 

diferentes ou então estão também "migrando" para os sistemas 

abertos. O fato é que estes profissionais desenvolveram seu "know

how" em uma época onde o seu conhecimento não era 

intercambiável, o que torna mais difícil a sua adaptação à nova 

situação. Além de oporem-se aos setores funcionais (sobretudo ao 

setor de marketing), estes especialistas entram freqüentemente em 

conflito com os engenheiros de informática recém-formados e 

especializados no sistemas abertos e na tecnologia UNIX, seus atuais 

concorrentes no mercado de trabalho. 

Decidindo cortar drasticamente os seus custos a fim de 

enfrentar a queda dos preços dos produtos e vencer a concorrência, 

as empresas despedem os "antigos profissionais", que recebiam altos 

salários e benefícios, e os substituem por uma mão de obra 

intercambiável, disponível no mercado, como a própria tecnologia 

na qual se especializaram: os sistemas abertos. Conseqüentemente os 

"antigos profissionais" resistem também a esta mudança. 

Em resumo, como vimos acima, existem vários pólos de 

tensão na transformação das empresas de informática. 

- A Dimensão Técnica X A Dimensão Funcional 

Os profissionais de informática (engenheiros de 

desenvolvimento de "hardware" e "software" proprietários) opõem

se freqüentemente aos funcionários "administrativos" ( marketing e 

finanças). 
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Não querendo perder o seu poder de decisão e não vendo 

legitimidade nos profissionais de marketing, os técnicos buscam 

resistir às transfonnações na organização. 

- Os Sistemas Proprietários X Os Sistemas Abertos 

Os engenheiros de desenvolvimento especializados na 

tecnologia proprietária (os "antigos profissionais") disputam 

prestígio e poder com os "novos profissionais" - engenheiros recém

fonnados especializados nos sistemas abertos, aptos a trabalhar nas 

diversas empresas do mercado. 

Apresentaremos em seguida alguns dados quantitativos 

sobre a indústria mundial da Infonnática que confirmam a evolução 

do setor acima retratada. 

Apresentaremos em seguida os dados específicos de alguns 

dos mercados mundiais mais importantes, classificados por país, 

enfatizando a Europa e a França, onde elaboramos a nossa pesquisa 

de campo. Em terceiro lugar, apresentaremos os dados relativos aos 

diferentes segmentos do setor: "Hardware", "Software" e "Serviços", 

privilegiando os dois últimos, onde concentramos o nosso estudo. 

2, Alguns Dados Quantitativos do Setor da 
Informática 

2. 1. Q Mercado Mundial da Informática 

O setor infonnático mundial, apesar da crise do começo dos 

anos 90, teve um crescimento médio anual de 6,7% desde 1988, 

atingindo a soma de 450 bilhões de dólares em 1995, o que representa 

mais àe um terço da quantia total gerada mundialmente pela 

Indústria Automobilística (1200 bilhões de dólares). 

o mercado mundial de "hardware", estimado em 192, 8 

bilhões de dólares em 1995, progrediu 4,7% em relação em 1993. O 

mercado mundial de "software", estimado em 91,8 bilhões de 

dólares em 1995, cresceu 9,3% em comparação a 1993. O mercado de 

serviços, estimado em 211,3 bilhões de dólares em 1995, cresceu 7,2% 

em relação a 1993. Os analistas do setor consideram que até o fim dos 
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anos 90 as atividades de maior rendimento econômico no mercado 

mundial da Informática serão a indústria de "Software" e os serviços 

a ela associados. 1993; 1994b; 1995b] 

Gráfico 1 

Mercado Mundial da Informática: 496 bilhões de dólares 

(prº~ressão anual média relativa ao período de 1993 a 1995) 

91,8 
(+9,3%) 

192,8 
(+4,7%) 

Fonte: 1995b] 

211,3 
(+7,2%) 

Ià Serviços 

• Hardware 

[IJI Software 

Podemos observar que os segmentos de "Software" & 

Serviços são os setores da indústria da Informática que mais 

cresceram no período acima considerado. 
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Gráfico 2 

Mercado Mundial da Informática: Participacão no Mercado 

dos Diferentes Selmentos 
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Como vimos acima, desde o início dos anos 90, com o 

aumento da competição e a queda dos preços de seus produtos, as 

empresas de Informática cortaram drasticamente os seus custos de 

fabricação e desenvolvimento de "hardware", concentrando os seus 

investimentos nos segmentos de "Software" & Serviços, 

consolidando assim uma tendência que iria se repetir em 1994, 1995 

e 1996: o crescimento destes segmentos e o declínio progressivo do 

segmento de "Hardware". 
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2.2. Dados Espedficos por País: Alguns dos Principais 
Mercados Mundiais 

Gráfico 3 

Alpns Dados Específicos do Setor. A Indústria da 

Informática Americana 
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A relevância destes dados deve-se ao fato que os Estados 

Unidos representam o maior mercado mundial do setor da 

informática. Este gráfico confirma as tendências acima citadas: a 

partir dos anos 90, as empresas americanas reduziram os seus custos 

de produção e de pessoal, concentrando os seus investimentos no 

setor de "Software" & Serviços e reduzindo os investimentos no 

segmento de "Hardware". 
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Gráfico 4: 

Alpmas Tendências Mundiais Es,pecíficas: Producão 

Industrial dos ''Tipes Asiáticos" (Taiwan, Coréia do Sul e 

Sin~ªpura) 
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As empresas dos países em desenvolvimento conhecidos 

como "Tigres Asiáticos" aumentaram bastante sua produção nos 

anos 90 tendo em vista o desenvolvimento da Mini e da Micro

Informática e da criação dos sistemas abertos (UNIX) . Estes fatos 

conduziram a maioria das empresas do setor informático mundial a 

diferenciarem-se principalmente pelo preço de seus produtos, e não 

mais unicamente pelas características destes, uma vez que a maioria 

de seus clientes, podendo escolher entre produtos "standards", 

compatíveis entre si, não aceitavam pagar mais caro pela marca dos 

produtos. Os computadores ou "clones" produzidos pelos Tigres 

Asiáticos, imitações dos computadores de marcas famosas, tendo em 

vista o custo de produção muito menor nestes países, tinham, neste 

contexto, uma vantagem competitiva importante, o que levou as 

empresas mais tradicionais, ocidentais e japonesas, a baixarem 

também os seus preços a fim de bloquear a ascensão desta indústria 

emergente. A reação das empresas japonesas e americanas produziu 

resultados e apesar deste espetacular crescimento, a indústria 

informática dos Tigres Asiáticos declinou e desde 1993 perde espaço 

no cenário mundial, apesar do aparente aumento de seu 

faturamento. 
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Gráfico 5; 

Crise e Rernperacão da IndÚsbia Informática Européia 

(Taxas de crescimento anuais em %) 
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despesas das empresas de 

informática são ligadas aos investimentos no desenvolvimento de 

"software", serviços e os gastos com o Pessoal, dado o alto custo da 

mão-de-obra. As despesas com "hardware", porém, tendem a 

diminuir, seguindo a tendência geral do setor e a diminuição dos 

preços. Após um período de crise, no começo dos anos 90, a 

indústria de Informática européia, adaptando-se à nova realidade do 

setor, mostra indícios de recuperação e deve terminar esta década 

com um crescimento anual superior a 5%. 
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Gráfico 6; PC - "Personal Computers" - Vendas na Europa 

(em milhões de unidades) 
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Uma outra tendência é o "downsizing": Apesar da 

substituição dos "mainframes" não ter se dado na proporção 

anunciada no início dos anos 90, a venda dos PC- "Personal 

Computers" tende a aumentar progressivamente até o fim da 

década. 
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Gráfico 7; Franca; Sepienta,ão dos Principais Custos das 

Empresas de Informática Francesas (1995) 
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Fonte: 1995a]. 

Segundo análise setorial, as empresas francesas devem 

aumentar seus investimentos no desenvolvimento do segmento de 

"Softwares" & Serviços, diminuindo a médio prazo suas despesas 

de Pessoal. Para tanto, estas organizações estão implantando os 

chamados "planos sociais de despedida em massa", onde os 

dirigentes incentivam os empregados a pedir a aposentadoria 

antecipada, a pedir demissão, mediante a concessão de prêmios, a 

diminuir suas horas de trabalho (semana flexível de 36 horas) e a 

partir para criar a sua própria empresa. 
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2.3. - Dados sobre os Segmentos da Indústria 
Mundial da Informática: ''Hardware'', "Software" e 
Serviços 

2.3.1. O Segmento do "Hardware" 

Gráfico 8 

''Hardware''j Participacão de Cada Produto no Mercado 

Mundial 
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Podemos observar que a venda de micro-computadores 

aumenta gradualmente, enquanto a venda dos grandes sistemas 

declina lentamente e não de maneira drástica, conforme anunciado 

no começo da década de 90. O nível de venda dos grandes sistemas 

tende a diminuir devido a dois fatores: o "downsizing" e o 

desenvolvimento dos sistemas abertos UNIX. Porém, com o 

desenvolvimento da Internet e das redes e sistemas informáticos 

ligados às "information highways", os "mainframes" devem 

recuperar ao menos parcialmente a sua importância no setor. 
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Gráfico 9: 

Vendas Mundiais de ''Hardware'' 

Em Bilhões de Dólares 
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Gráfico 10: 

A Tendência da Queda dos Precos no Sesmento de 

"Hardware": Preco Médio de um Micro-computador na 

Franca 

(preços calculados em francos franceses)81 
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2.3.2. O Segmento de "Software" & Serviços 

Estes dados têm especial relevância para este trabalho, uma 

vez que em nossa pesquisa de campo estudamos o setor de 

desenvolvimento e produção de "softwares" da Bull França. 

o mercado mundial de "Softwares" & Serviços tem 

desenvolvido-se significativamente: desde 1992 ele tem crescido em 

média 12% ao ano, e, segundo as previsões, tal taxa deve manter-se 

ao menos até 1997. O segmento de "Hardware", no entanto, tem 

atualmente, em nível mundial, um crescimento médio anual de 

2%, devendo manter este nível até 1997. Segundo as previsões, o 

mercado mundial de "Software" em 1997 deve representar 475 

bilhões de dólares e o mercado de "Hardware" 200 bilhões, o que 

explica o fato das empresas do setor estarem investindo maIS no 

desenvolvimento do primeiro segmento que no segundo. 

81 Em março 1997, 1 dolar americano valia 5,5 francos franceses. 
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Se mantiverem-se as prevI soes, o crescimento do mercado 

de "Software" & Serviços se concentrará em poucos países. Em 1995 

apenas 11 países detinham 90% do volume de negócios mundial 

neste segmento, conforme dados abaixo: 

Dados de 1995; Seimento de "Software" & Serviços 

País PQrs;:enta~em 

Estados Unidos 43% 

Euro:ea 30% 

Japão 22% 

Resto do Mundo 5% 

Fonte: 1995b] 

Tal tendência confirma-se na Europa: A França, sozinha, 

detinha em 1996 23% do mercado do segmento de "Software" & 

Serviços. 1996] 

No que se refere às empresas, existe também uma tendência 

à concentração do mercado: a produção de "softwares" e aplicativos 

é dominada atualmente pela empresa americana Microsoft. 1996] 

Como no mercado de "Hardware", os preços tendem a cair 

também no setor de "Software" & Serviços. A fim de compensar 

esta tendência as empresas aumentam o seu volume de produção, e, 

para tanto, desenvolvem aplicativos "standard" (processadores de 

texto como Word, planilhas de cálculo como Excel, gráficos etc.), 

produtos utilizados por um grande número de clientes e vendidos 
em "pacotes". 

As empresas tendem a reduzir assim a fabricação de 

produtos personalizados ("customized"), desenvolvendo produtos 

semi-padronizados ("semi-customized"). Tais mudanças implicam, 

como veremos na segunda parte deste capítulo, uma reestruturação 

profunda das organizações do setor. 
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3. Modelos de Produção e de Organização 
Predominantes no Mercado da Informática 

Como vimos no capítulo IH, os trabalhos de Meyer & Scott 

sobre o Institucionalismo falam dos Setores Institucionais.82 

Segundo estes autores "Os Setores Institucionais são caracterizados 

pela elaboração de regras e normas aos quais as organizações devem 

se conformar se elas pretendem receber apoio e obter legitimidade". 

[Meyer & Scott, 1981] 

Um Setor Institucional pode corresponder a um setor 

produtivo como o Setor da informática, e nele predominarem 

modelos de produção, estruturas organizacionais e estratégias de 

mercado que são consideradas pelas empresas como superiores. 

Existem, de fato, modelos de organização e de produção 

adptados pelas empresas líderes do mercado que são considerados 

como "os melhores" tendo em vista a sua eficiência econômica e 

prestígio, sendo imitados por outras organizações através de ações de 

"Benchmarking" ou Mimetismo Organizacional [Powell & 

DiMaggio, 1991]. Eles não constituem a única resposta eficiente 

possível para responder aos desafios econômicos do setor, mas em 

um dado momento podem ser considerados como tal, dependendo 

do grau com que estão instituídos e foram incorporados pelas outras 
organizações. 

Desta maneira, a fim de adaptar-se às seguintes dinâmicas do 
setor da informática: 

• Reestruturação do mercado, que antes era estruturado pela 
oferta e passa a ser estruturado pela demanda; 
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the elaboration on ruIes and requirements to which i1!dividual organizations must conform if 
they are to receive support and legitimacy". 

82Ver MEYER, J.W, & SCOTT, R.W., " Organizational Environments: Ritual and 

Rationality", op. cit., pag 17. 



• Mudança tecnológica substituição dos sistemas 

proprietários fechados pelos sistemas abertos UNIX; 

• "Downsizing" - substituição dos grandes sistemas pelos 

sistemas de médio e pequeno porte; 

• Queda dos preços, perda da fidelização da clientela em 

relação à marca; 

As empresas desenvolveram diversas respostas estratégicas, 

promovendo mudanças em suas organizações e adotando novas 

formas de produção. Entre as diversas soluções propostas para 

resolver estes problemas, alguns modelos predominaram, pois 

mostraram-se ao menos em parte eficientes, sendo adotados pelas 

empresas líderes do setor, e passaram a ser fonte de prestígio e 

símbolo de eficiência. Estes modelos e formas de organização e 

produção, foram, desta forma, institucionalizados como sendo as 

respostas válidas, as "melhores soluções" face à crise da Indústria 

Mundial da Informática no começo dos anos 90. A maioria das 

empresas do setor, confirmando a tendência de "Isomorfismo 

Estrutural" da qual falam Powell e DiMaggio, incorporaram estas 

soluções, seguindo a tendência geral, em uma evolução que 

chamaremos de "Conservadora", porque as soluções propostas por 

ela são tradicionais, seguindo a corrente "Burocrática" e 
"Neotaylorista". 

Outras empresas, uma minoria, no entanto, criaram outras 

soluções, contestando as respostas tradicionais, consolidando uma 

evolução que chamaremos de "Inovadora". 
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3.1. A Corrente "Conservadora" 

Como diz Charles Heckscher83 , esta corrente baseia-se na 

idéia de "não negar a validade dos princípios que embasam as 

estruturas burocráticas, mas "limpá-Ios". "saneá-Ios" 

los" . 

" aperfeiçoá-

Segundo este autor, a corrente "tradicional ou burocrática" 

defende a eficiência da burocracia: 

" uma boa burocracia não é "gorda": ela atribui os cargos após 

uma análise cuidadosa das tarefas a serem desempenhadas. Ela não é 

"soft": ela tem fortes sistemas de controle que estabelecem objetivos 

e recompensam a performance. E não é necessariamente inflexível: 
este tipo de organização pode responder rapidamente às ordens da 

direção e do "top "management. Estes princípios foram construidos 

segundo as teorias clássicas da burocracia e têm sido implantados 

com sucesso nas grandes companhias." (tradução da autora).84 
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pags 28 e 29. No original: " Probably the most commun move is not to move away from the 

principIes of bureaucracy at all, but merely to clean it up. This is rarely a conscious strategy: 
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create a system of collective experimentation" 

84Yer HERCKSCHER,C. & DoNNELON, A., op.cit., pag.19. No original a citação é: " A good 

bureaucracy is not fat: It estabLish positions through a carefuL anaLysis of tasks to be 

performed. It is not soft: It has strong control systems that establish goals and reward 
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A homogenização cultural na empresa, segundo esta 

corrente, apresenta vantagens importantes em termos de controle, 

eficiência e na obtenção de um sistema mais racional. Eles baseiam

se na lógica neotaylorista de redução da variabilidade cultural na 

empresa, o que gera um "Tightly Coupled System" [Weick, 1976]. O 

modelo Instrumental de administração de recursos humanos é 

freqüentemente utilizado neste caso. Os trabalhos de Peter Drucker 

refletem bem esta tendência. [Heckscher & Donnellon, 1994] 

3.2. Modelos de Produção Atualmente Existentes na 
Indústria da Informática em Geral 

Como nos mostra Cusumano no seu estudo "Shifting 

Economies: From Craft Production to Flexible Systems and 

"Software" Factories" [Cusumano, 1992], existem atualmente três 

modelos de produção predominantes no mercado de "Softwares" & 

Serviços85, variando segundo o tipo de produto oferecido: 

1) "Job-shop organizations", empresas de Informática que 

desenvolvem produtos ("softwares") inteiramente personalizados 

("full customized"), elaborando projetos únicos adaptados 

especificamente às necessidades de cada cliente. Cada projeto exige 

regras, componentes e ferramentas diferentes. As equipes de 

trabalho mudam constantemente, dependendo do projeto em que 

atuam. Este tipo de organização flexível tem como tarefa, por 

exemplo, elaborar "softwares" para um tipo de satélite, projeto 

espacial, avião ou usina nuclear, entre outros, integrando os 

diferentes tipos de conhecimento dos membros de suas equipes 

multidisciplinares. O desenvolvimento de "softwares", neste 

contexto, é visto como uma atividade única, obedecendo a um 

padrão e a um processo específico, distinto dos outros, uma vez que 

destina-se a um tipo de cliente ou mercado, o que impede a adoção 
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demands from the topo These principIes are built into the classic theories 01 bureaucratic 

management and have always been manifest in successful large companies". 

85Nós nos concentraremos na análise deste segmento da Indústria da Informática porque a 

empresa pesquisada situa-se no mesmo. 



de sistemas padronizados ("plant-automatization systems"). Os 

profissionais, altamente qualificados, são especialistas em um tipo 

de sistema específico. A mão de obra não é facilmente 

intercambiável, porque seu conhecimento é único, adaptado a este 

tipo de atividade. O volume de produção é pequeno, logo não é 

possível realizar-se uma economia de escala significativa, mas os 

preços de cada projeto são em geral muito altos, com uma larga 

margem de lucratividade, o que compensa os baixos volumes. 

Trabalha-se com poucos clientes e o importante é a performance dos 

sistemas e a sua eficiência, fatores que diferenciam a empresa no 

mercado, e não o preço baixo dos produtos. 

2) Sistema Flexível de Projeto e Produção - "Flexible design 

and production system", empresas que fabricam produtos semi

padronizados ("semi-standardized"). Estas organizações são 

denominadas de Fábricas Flexíveis de "Software" ("Software Flexible 

Factories") e seus produtos semi-prontos são mantidos em estoque e 

depois são finalizados, adaptados e configurados de acordo com as 

necessidades específicas dos clientes no momento da instalação. 

Estes últimos são sensíveis à duas variáveis: ao preço e à eficiência 

dos produtos. Neste tipo de sistema é possível trabalhar-se com altos 

volumes e obter-se economias de escala significativas, além de 

padronizar-se parcialmente os processos de produção. A maioria das 

empresas de Informática tradicionais, Hewlett Packard, IBM, Bull, 

Packard Bell, Toshiba, NEC etc., adotam este modo de produção. 

3) Fábrica Convencional de Projeto e Produção 

"Conventional factory production and design", um sistema onde os 

produtos são similares a "comodities", inteiramente padronizados 

("full-standardized"), tendo componentes intercambiáveis. A 

produção em massa e os altos volumes são obtidos graças à 

utilização de procedimentos e formas de produção inteiramente 

padronizados, o que permite economias de escala significativas, 

mesmo que a margem de lucro por unidade vendida seja pequena. 
Os sistemas operacionais e aplicativos fabricados são vendidos 

em"packages" e adaptados pelos próprios consumidores às suas 
necessidades. Desenvolve-se, de acordo com este modelo, 

aplicativos como MicrosoftWord, Excel, Lotus 1 23, PowerPoint etc. 
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PRODUÇÃO DE 

"SOFTWARES" 
Tipo de Produto Processo de produção 
Personalizados Cada processo de 
"Customized" produção é único, 

depende do projeto, não 
pode ser padronizado 

Projeto Unico Depende das necessidades 
Cada produto é uma espeáficas do cliente e da 
"invenção nova" ~erformance desejada. 
Preços altos cobrados por Mão de obra altamente 
projeto, grande margem qualificada, não é 
de lucro. facilmente intercambiável 
Produtos semi- Busca ·de equilíbrio entre 
finalizados, semi- necessidades específicas do 
padronizados. "sem i- cliente, custo de produção 
customized li e qualidade. 
Preços médios Mão de obra altamente 

qualificada no trabalho de 
design, e 
desenvolvimento de 
"software". 

Pequenos, médios e Processo de produção 
grandes sistemas semi-padronizado 

Produto padronizado Busca atender as 
(standardized"), design necessidades do 
único, consumidor médio 

Produtos disponíveis a Mão de obra altamente 
um preço baixo qualificada no 
("pacotes") desenvolvimento de 

aplicativos 
Sistemas médios e Produção em massa, 
pequenos. Economia de escala. 
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Tipo de Empresa 
Empresa organizada 
em tomo de projetos 
específicos. 

Organização produz 
sistemas de pequeno 
a médio porte. 
Organização integra 
diferentes tipos de 
"ex~ertise". 

Fábrica Flexível de 
"Softwares" 

Organização apta a 
integrar recursos 
para produzir 
grandes sistemas 
Fábrica de 
"softwares" 
organizada por 
projeto 

A organização não é 
apta a produzir 
grandes sistemas ou 
uma série de 
produtos similares. 



o tipo de empresa da qual tratamos neste trabalho (grandes 

empresas de informática como IBM, NEC, Fujitsu, Toshiba, Hewlett 

Packard, Pachard Bell, BulI etc. ) trabalham com sistemas do tipo 

"Software Flexible Factory", semi-padronizados, conforme o modelo 

n. 2 descrito acima. Fabricando antigamente grandes "mainframes" 

e sistemas proprietários, a maioria destas empresas foram 

progressivamente se adaptando à nova realidade do mercado, de 

acordo com a descrição abaixo, baseada em diversos estudos e 

pesquisas sobre este setor. [Bratman & Court, 1975; 1984; [Cusumano 

& Kemerer, 1990; 1991; 1994a; 1996] 

3.3. A Incomora~ão de Novas Formas de Produ~ão 

Segundo estes autores, a maioria destas empresas, com o 

tempo, mudaram o seu modelo de produção anterior ( o número 1 

acima citado) e incorporaram o descrito no modelo n. 2. 

Podemos observar nas pesqUIsas supra-citadas que 

antigamente estas empresas desenvolviam os seus "mainframes" e 

sistemas proprietários a partir do modelo n. 1, ou seja, de uma 

estrutura organizada em torno de projetos únicos, integrando o 

trabalho de diferentes equipes e fabricando produtos totalmente 

personalizados ("full-customized"), com altas margens de lucro e 

baixos volumes. Com o passar do tempo, porém, estas organizações 

foram padronizando em parte seus processos de produção, 

produzindo sistemas semi-finalizados, adaptados às necessidades do 

cliente na instalação. O surgimento dos sistemas abertos UNIX, a 

queda dos preços e as mudanças no setor de Informática reforçaram 

a tendência à aumentar os volumes de produção, padronizar os 

produtos e diminuir os custos, consolidando de uma vez o modelo 

das Fábricas Flexíveis de "Software", modelo n. 2. 
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3.4 A Mudan,a Organizacional Correspondente à 
Incorpora,ão de Novos Modelos de Produ,ão 

3.4.1. A Evolu,ão "Conservadora" 

A evolução "conservadora" da qual falamos nos números 3 

e 3.1. deste capítulo trata-se da mudança organizacional que 

acompanhou a transformação dos modelos de produção 

predominantes no setor. 

V ários estudos mostram que partindo de estruturas flexíveis 

e únicas, que integravam as competências ("skills") e padrões 

culturais dos diferentes grupos, organizados em uma "burocracia 

profissional" (Mintzberg), a maioria das empresas tiveram a 

tendência a evoluir para uma organização mais burocrática e 

formalizada, a "burocracia divisionalizada", dividida em unidades 

de negócio ("business unit "), cada uma organizada, por sua vez, em 

uma "burocracia mecânica". [Mintzberg, 1989] Estas organizações, 

que eram verdadeiros "Loosely Coupled Systems" passaram a ser 
"Tightly Coupled Systems", uma vez que a diversidade cultural foi 

reduzida, instaurando-se controles burocráticos e buscando-se 

padronizar os processos de decisão na empresa. [Zuboff, 1988] 

[Weick, 1976]. [Mintzberg, 1989] [Mizuno, 1983; [Matsumoto, 1987; 
[Suarez, Cusumano & Fine, 1991; [Cusumano, 1992]86 
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86Descrevemos aqui os modelos e os "tipos ideais" predominantes no setor da Informática em 

uma dada época. Eles não são nem a única solução nem a única forma de evolução observada 

nas empresas do setor, mas correspondem, em gerat à maioria dos casos observados pelos 

autores supra-citados, confirmando a tendência à concentração de modelos nos Setores 

Institucionais e os fenômenos de "Mimetismo Organizacional" e "Isomorphismo Estrutural" 

descritos por Powell et DiMaggio, op. cito (ver capítulo III). A contingência de cada sistema 

organizacional e as características particulares de sua evolução são mantidas nesta análise, . 
que trabalha com os aspectos gerais dos diversos casos observados. Encontram-se, assim, entre 

as diversas empresas que escolheram adotar uma evolução "conservadora" e incorporar os 

modelos instituídos no setor, diferenças de percurso: algumas adotaram mais profundamente 

estes modelos, com mais ou menos sucesso, etc. Cada caso mantém, é claro, a sua especificidade. 



Em resumo, neste percurso, as empresas que mudaram seus 

modelos de produção, corno descrito no item 3.3. têm a tendência a 

incorporarem seqüencialmente 3 tipos de organização: 

1. A empresa de Informática, partindo de um modelo de 

produção "full-customized" e de urna organização profissional 

flexível, pouco 

Profissional" . 

formalização e 

burocratizada, transforma-se em urna "Burocracia 

A empresa é submetida a um processo de 

padronização das qualificações e "skills" de seus 

profissionais e de seu processo de produção. Ela passa a ter, segundo 

Mintzberg, as seguintes características [Mintzberg, 1989]87: 

Neste parágrafo descrevemos os tipos ideais que norteiam esta mudança mas estamos 

conscientes de sua relatividade no que se refere à realidade. 
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87 Ver MINTZBERG, H., "Mintzberg on Management", op.cit., pag.174. Ver nota de rodapé n. 

8. 
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Principais Características da Burocracia Profissional 

{tradução da autora) 

1. Estrutura: 
• Burocrática, porém descentralizada, dependendo do treinamento e da 
padronização dos "skills" e qualificações dos diversos profissionais 
existentes. 
• Modo de funcionamento: criação de estruturas autônomas onde os 
profissionais trabalham em equipes autônomas, supervisionadas por seus 
superiores. 
• Existência de um mínimo de tecnoestrutura administrativa e de uma 
hierarquia média, com um mínimo de amplitude de controle sobre o 
trabalho dos profissionais. Existência de um "support staff" para apoiar o 
trabalho dos profissionais. 

2. Contexto: 
• Complexo mas estável; 
·Sistema técnico simples. 
• Estrutura freqüentemente adotada pelo setor de serviços. 

3. Estraté,ia 
• Diversidade cultural, estratégias grupais e individuais múltiplas, 
fragmentadas, mas o sistema tenta manter a coesão organizacional . 
.• A maior parte das estratégias são definidas a partir da avaliação dos 
profissionais e técnicos, mas algumas estratégias são fonnuladas pela 
estrutura administrativa. 
• Estratégia geral estável, mudança em nível dos grupos de trabalho. 

4. Outras características: 
• Vantagens devido a existência de um sistema democrático e autônomo, 
mas existência de alguns tipos de problemas específicos: 
• Problemas de coordenação entre os vários grupos de trabalho e equipes de 
profissionais; problemas relativos aos erros dos profissionais ao avaliarem 
um certo contexto e definirem estratégias; relutância em inovar. 
• Problemas com sindicatos 
• Exemplos de organizações deste tipo: "Engineering Work" voltado para o 
desenvolvimento da tecnologia existente. 

Este tipo de organização foi fruto da consolidação e 

institucionalização no setor de uma das respostas estratégicas entre 

as várias possíveis, tendo em vista um meio-ambiente de negócios 

relativamente estável e de um mercado era estruturado pela oferta. 



2. Possuindo estruturas próximas a uma "Burocracia 

Profissional" (que favorecia o controle do setor técnico), elas 

evoluíram para modelos similares ao de uma "Burocracia 

Divisionalizada", dividida em várias unidades de negócio, 

acentuando mais ainda a burocratização de seus processos de 

produção e favorecendo o controle dos profissionais de marketing. 

Tendo em vista as mudanças do setor acima descritas, sobretudo a 

tendência à mudança do centro de decisão estratégica das empresas, 

antes voltado para a "produção" e agora voltado para o "marketing", 

esta mudança não surpreende: ela é a consolidação, no interior da 

organização, de uma mudança estrutural ocorrida no mercado. 

Os engenheiros e profissionais especializados na antiga 

tecnologia proprietária vêem, assim, a sua profissão e os seus 

conhecimentos perderem gradualmente prestígio e importância nas 

empresas, à medida em que os produtos nos quais são especialistas 

não são mais a principal fonte de lucratividade no setor. Em 

contrapartida, os profissionais de marketing e os engenheiros 

especializados em UNIX são valorizados, uma vez que as suas 

competências (conhecimento dos nichos de mercado; conhecimento 

da nova tecnologia) passam a ser as principais fontes de renda destas 

empresas. Diante da mudança de suas formas de produção, estas 

organizações decidem diversificar os seus produtos, buscar novos 

nichos de mercado (dado o aumento do volume de vendas e da 

variedade dos produtos fabricados) e cortar os seus custos. A 

"Burocracia Divisionalizada" ou organizações similares são 

estruturas que, para muitos, são adequadas a esta realidade de 
mercado. 

Segundo Mintzberg, as Burocracias Divisionalizadas têm as 
características seguintes: [Mintzberg, 1989]88 

88Ver MINTZBERG, H., "Mintzberg on Management", op. cit., pag.197. 
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Principais Características das Burocracias Divisionalizadas 
(tradução da autora) 

1. Eshutura: 
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• Formada por unidades de negócio (divisões) voltadas para o mercado, 
agrupadas de modo descentralizado, sob direção dos "headquarters" . 
• Cada unidade gera seus negócios de forma autônoma, mas todas são 
submetidas a um sistema de controle central padronizado. 
• Existe uma forte tendência das unidades de negócio a adotarem a forma de 
uma burocracia mecânica e serem utilizadas pelos "headquarters" como 
peças da engrenagem do sistema maior. 

2. Contexto: 
• Mercado diverso, especializado em produtos e serviços (e não organizado 
por tipo de clientes ou por regiões específicas). 
• Estrutura organizacional adotada por grandes empresas já maduras, 
especialmente no setor privado. 

3. Estratépa: 
• Os "headquarters" definem a estratégia global da corporação, porém cada 
unidade define suas estratégias individuais. 

4. Outras características: 
• Vantagem: resolver o problema da integração dos diferentes negócios, que 
são vistos como partes de um sistema mecânico. 
• Problemas: Alto custo administrativo da empresa; relutância em Inovar. 
• A grande quantidade de controles burocráticos pode gerar resistências nos 
grupos organizacionais. 

Neste tipo de evolução "conservadora" existe 

freqüentemente a passagem de um sistema democrático de recursos 

humanos ("Arbitragem Gerencial ")89, para um sistema 

"Instrumental". Este tipo de solução organizacional é visto por 

muitos não só como a melhor resposta ou opção, mas como a única 

evolução possível para as empresas de Informática, tendo em vista 

os desafios por elas enfrentados nos últimos 25 anos. Tal assertiva é 

falsa, uma vez que algumas empresas, face aos mesmos problemas, 

evoluíram de modo diferente, inovando organizacionalmente e 

seguindo a corrente "pós-burocrática" da qual já falamos. Mintzberg 

faz uma reflexão interessante a este respeito: 

89yer Brabet, J. (1993). Repenser la Gestion des Ressources Humaines?, Paris: Economica .. Ver 

capítulo m. 



"Para muitas pessoas, especialmente para consultores 

conservadores, membros do governo bem como para ao menos um 

dos editores da Harvard Business Review, a burocracia mecânica 

não é apenas uma forma possível de estrutura organizacional, é "a 
estrutura". Não é apenas o melhor caminho ("one best way"), mas 

"0 único caminho". Estrutura para estas pessoas significa 

hierarquização da autoridade, controle "top-down", unidade de 

comando, planejamento detalhado, formalização dos processos e 

todo o resto. Como um peixe na água, estes são os conceitos nos 
quais eles têm "nadado" durante a maior parte deste século. "90 

(tradução da autora) 

3. 5.Uma Evolu,ão Estrutural Inovadora 

A emergência de um novo paradigma não é fácil, mas 

possível. Algumas empresas de Informática, no começo dos anos 90, 

diante da crise do setor, não evoluíram segundo a descrição acima 

(ítens 3.1, 3.2 e 3.4), mas inventaram outras formas de organização 

questionando os princípios burocráticos e conservadores (um 

exemplo é a Apple, durante um certo período). Estas empresas 

mostraram que existem outras soluções e modelos possíveis que os 

considerados "melhores" ou "únicos" pela maioria das empresas. 

Além disso, empresas como Toshiba, por exemplo, já tendo 

consolidado a evolução "conservadora", adotando a estrutura da 

Fábrica Flexível de "Softwares", estão inovando agora e propondo 

novas formas de organização que também desafiam estes princípios. 

Elas estão adotando estruturas "pós-burocráticas", próximas da 

"Organização Inovadora", descrita abaixo: [Mintzberg & McHugh, 

1985; [Mintzberg, 1989] 
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90No original: "To many people - especially conventionaI consuItants and government people, 

as weU as at least one Harvard Business Review editor - machine bureaucracy is not just one 

possible form of structure, it is structure. It is not "one best way", it is the "only" way. 

Structure to those people means hierarchy of authority, top-down controI, unity of command, 

detaiLed pLanning, FormaLization of procedure, and ali the resto Like water to the fish, these 

are the concepts they have swun around in for the belter part of a century". Ver Mintzberg, 

"Mintzberg on Management", op. cit., pag.197. 



Principais Características da Or&aniza,ão Inovadora 
(tradução da autora) 

1. Estrutura 
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• Fluída, orgânica, seletivamente descentralizada, "adocracia" ("adhocracy"). 
• Especialistas funcionais distribuídos em um "staff" formado por equipes 
multidisciplinares, definindo junto com os gerentes os projetos inovadores 
e assumindo em equipe a sua gestão. 
• A coordenação é feita através do ajuste mútuo das diferentes partes 
envolvidas no processo, sob arbitragem dos gerentes, dentro de uma 
organização matricial. 

2. Contexto 
• Meio-ambiente dinâmico e complexo, incluindo alta tecnologia, 
freqüentes mudanças no portfólio de produtos (devido à alta competição), 
aceitando projetos grandes ou temporários. 
• Organização jovem, pois com o tempo ela tende a burocratizar-se . 
• Organização comum em indústrias emergentes. 
• Dois tipos de organização: adocracia operacional realizando projetos de 
terceiros e adocracia administrativa, desenvolvendo seus próprios projetos 
de trabalho e os realizando. 

3. EStratépa 
• Aprendizagem organizacional via Institucionalização (" grassroots" 
process) 
• Estratégia emergente das interações variadas "bottom-up" e "top-down" e 
não imposta pela hierarquia. 
• Fenômenos repetidos de convergência e divergência organizacional em 
relação ao foco estratégico adotado pela direção. 

4. Outras Características 
• Vantagens: combina mais democracia com menos burocracia, a estrutura 
emerge das interações entre os indivíduos e grupos, inovação real (em 
termos de configuração). 
• Conflitos e ambigüidades entre os grupos bem como uma possível 
transição para uma outra configuração organizacional inapropriada. 

Este segundo tipo de solução corresponde ao modelo de 

Recursos Humanos da Arbitragem Gerencial e gera um sistema 

político onde se negocia soluções, sob o arbítrio dos dirigentes, 

chegando-se à coesão após debate e discussão. Propõe-se formas 

organizacionais mais flexíveis, com menos controles, como a 

"Adocracia" ou Organização Inovadora" acima descrita, [Mintzberg 

& McHugh, 1985] e como a "Interactive Organization" [Heckscher & 



Donnellon, 1994]. Estas posições são características da corrente pós

burocrática. 

4. Resistências à Mudança 

Como vimos na primeira parte deste capítulo, encontramos 

na transição "conservadora" das empresas de Informática alguns 

pólos principais de tensão: 

1) O conflito entre os engenheiros de desenvolvimento de 

sistemas proprietários (os "antigos profissionais'') e os profissionais 

de marketing e finanças, uma vez que o planejamento estratégico 

das empresas passa a ser feito não mais em função do produto, mas 

em função do mercado e dos custos. 

2) O conflito entre os engenheiros de desenvolvimento de 

sistemas proprietários e os "novos profissionais", engenheiros 

recém-formados especializados nos sistemas abertos UNIX. 

No que se refere ao primeiro caso, Mintzberg descreve a 

seguinte dinâmica das organizações "burocráticas profissionais", o 

antigo modelo adotado pelas grandes empresas do setor: estas 

organizações podem ser descritas como uma pirâmide invertida, 

onde os engenheiros de desenvolvimento, "experts" e técnicos 

ocupam o topo os "administradores" formam apenas uma estrutura 

de suporte de sua atividade. Este tipo de estrutura consolida-se 

quando a atividade principal da empresa é efetuada através de 

procedimentos difíceis de serem transmitidos a terceiros, mesmo 

que sejam bem definidos, como era o caso da antiga tecnologia 

proprietária. A dificuldade técnica do trabalho executado, sobretudo 

em um mercado estruturado pela oferta, favorece a concentração do 

poder destes profissionais na empresa. Este tipo de situação é ao 

mesmo tempo complexa e estável. Complexa porque a transmissão 

do conhecimento técnico aos outros profissionais se dá através de 

treinamentos intensivos e caros, mesmo que o mercado seja estável 

o suficiente para permitir a padronização· deste "know-how". No 

entanto, uma vez que o sistema atingiu um certo nível de 

padronização e o conhecimento pode ser dividido em etapas mais 

simples de trabalho, os técnicos, antes predominantes na estrutura, 
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perdem pouco a pouco sua autonomia e a organização tende a 

transformar-se em uma "burocracia mecânica" ou 
"divisionalizada". 

A descrição desta dinâmica é confirmada por outros estudos 

e corresponde bem ao que aconteceu nas empresas de Informática 

que seguiram a "evolução conservadora", adotando os modelos 

instituídos no setor. Na maioria das organizações, face ao 

desemprego e ao desaparecimento de sua profissão, o grupo dos 

engenheiros especializados nos sistemas proprietários resistiu a estas 

transformações. O nível e a intensidade desta resistência variou de 

organização para organização, dependendo da forma como este 

processo foi implantado. Muitas empresas, tendo feita esta opção 

estratégica, tiveram dificuldades em consolidar esta transição 

devido a este fator. [Mizuno, 1983; [Matsumoto, 1987; [Cusumano & 

Kemerer, 1990; [Suarez, Cusumano & Fine, 1991; [Cusumano, 19921 

5. A Evolu,ão Conservadora das Empresas de 
Informática e os Programas de Qualidade 

A fim promover a consolidação deste processo de 

racionalização, diminuindo a resistência do grupo de engenheiros e 

"experts" e efetuando a transição do poder para os 

"administradores" algumas empresas, como a que pesquisamos, 

utilizaram como instrumento auxiliar os programas de Qualidade 

Total e técnicas como a Melhoria Contínua de Processos, a 

Reengenharia e a Certificação das normas ISO 9000. 

No caso em que estudamos, a nova política de comunicação 

da direção e a implantação da da Certificação ISO 9001 foram vistas 

pelos "antigos" profissionais, engenheiros de desenvolvimento de 

"software" proprietários como um fenômeno de alienação de sua 

identidade no trabalho, desenvolvida durante anos. É este tema que 

embasará o estudo de caso descrito a seguir. 
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Divisão da empresa em processos-chave 

.. 
Atividade A 1 .1 
Média Gerência 

Tarefa A1.1.1 
Progr amador 

,r 

Sub Processo A 1 
Executivo 

lI' 

Atividade A 1 .2 
Média Gerência 

.. 
Tarefa A1.1.2 
Progr amador 

Processo A 
Executivo 

Proprietário 
(direção da 
empresa) 

Sub Processo A2 
Executivo 

lI' 

Atividade A 1 .3 
Média Gerência 

" 
Tarefa A1 .1.3 
Programador 

,r 

Sub Processo A3 
Executivo 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDO DE CASO: BULL FRANÇA 



Capítulo VI: Estudo de Caso - BulI Fran,a 

Apresenta,ão do Capítulo 

Nós apresentaremos neste capítulo as mudanças 

organizacionais e estruturais ocorridas em nível global na empresa. 

No próximo capítulo apresentaremos em detalhe a estrutura 

organizacional e as mudanças ocorridas na unidades de negócio que 

estudamos - "ES" - Entreprise Systems" e no departamento GCOS 7 

onde concentramos a nossa pesquisa. Trabalharemos aSSIm, 

progressivamente, com três níveis de análise: a organização da 

empresa, da unidade de negócios e do departamento, a fim de 

permitir ao leitor situar-se em relação à problemática estudada. 

1. Apresenta,ão da Empresa e Histórico 

o grupo francês BulI SI A, 1j"1 empresa mundial de 

Informática em 1995, foi criado em 1968 a partir de uma decisão 

estratégica do general De Gaulle, expressa no "Plan Calcul". Chefe 

da resistência francesa na 2a. guerra mundial, o presidente francês 

pretendia assegurar em seu governo a independência militar e 

tecnológica de seu país, a fim de protegê-lo de novos conflitos 

internacionais. Como o governo americano, na época, não aceitava 

vender para os franceses o "know-how" em informática necessário 

para o desenvolvimento nuclear do país, o governo decidiu investir 

no setor e comprou em 1968 a empresa CU - Compagnie 

Internationale d'Informatique, adquirindo em 1972 a BulI, empresa 

até então pertencente ao grupo americano General Eletric. A união 

das duas empresas formou o Grupo BulI, da qual o estado francês era 

um importante acionista, possuindo cerca de 20% das ações. Em 1983 

o governo socialista de François Mitterand aumentou a participação 

estatal na empresa, nacionalizando-a. O estado francês passou a deter 

nesta época 98,7% das ações de BulI. 

Tradicionalmente voltada para o desenvolvimento de 

grandes sistemas proprietários ("mainframes") , BulI incorporou em 

1978 a empresa REE, especializada em sistemas de pequeno e médio 
porte. 
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Como as grandes empresas de Informática, no começo dos 

anos 90, BulI sofreu urna brusca queda de seu faturamento, dada a 

reestruturação do mercado. Em 1992, a empresa tinha tido o seu 

faturamento reduzido de 10% em relação a 1991. Em 1993 e 1994 Bull 

continuou a acumular perdas cada vez mais significativas, entrando 

em uma crise sem precedentes. 

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 
Fatura 30,200 29,916 28,250 30,187 33,450 34,580 32,721 
mento 
bilhões 
de 
francos 
Lucro + 0,300 -1,933 -5,066 -4,721 -3,392 -7,484 
Líquido 
bilhões 
de 
francos 
Mão 24.873 27.902 31.735 35.175 39.878 44.476 47.332 
de 
Obra 

Como podemos ver, em 1991 a empresa perdeu 3,3 bilhões 

de francos, situação que se agravou em 1993, quando perdeu 5 

bilhões. Diante destes resultados, o governo francês nomeou um 

interventor, Jean-Marie Descarpentries, um político conhecido por 

ter reestruturado muitas empresas, apesar de seu estilo "duro ". 

Recebendo 7 bilhões de francos de ajuda governamental, a última 

ajuda a ser concedida oficialmente à empresa pelo Estado, o 

interventor se comprometeu a reestruturá-Ia em dois anos, até 1995, 

fazendo-a obter um lucro líquido positivo a fim de privatizá-la 

dentro deste prazo. 

A nova direção decidiu não seguir a abordagem clássica 

defendida pelas grandes empresas de consultoria, que consistia em 

eliminar de imediato todas as atividades que não dessem um lucro 

mínimo. Segundo o interventor, algumas delas poderiam ser 

atividades com um bom potencial de crescimento e a questão devia 

ser estudada cuidadosamente. Mantendo esta ambigüidade (o fato de 

que qualquer uma das atividades econômicas, mesmo as que dessem 

lucro, podiam ser extintas a qualquer momento), a direção decidiu 
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criar uma tensão permanente na empresa, incentivando a 

competição interna, a fim de julgar os progressos realizados por cada 

unidade. Segundo o novo diretor-presidente, tal estilo agressivo de 

administração permitiria conservar 90% das atividades do grupo, 

mesmo as que pareciam condenadas a desaparecer desde o início. 

A direção de Bull colocou-se oficialmente o objetivo, na 

época visto como irreal, de obter até 1995 o mesmo nível de 

rentabilidade de seus melhores concorrentes. 

Os principais aspectos do Plano de Reestruturação de 1993 

foram os seguintes, segundo documento oficial: 

"1. Prioridade ao crescimento. A empresa, tendo uma boa 

base de clientes mundiais, deve procurar desenvolver suas 

atividades, e não eliminá-las imediatamente. 

2. A empresa deverá reduzir imediatamente todos os seus 

custos não salariais: imóveis, funcionamento, compras. 

3. A empresa fará uma diminuição progressiva da mão de 

obra, negociando com os sindicatos e procurando obter as melhores 

condições possíveis para o Pessoal. 

4. A empresa deve restabelecer o equiUbrio financeiro a fim 

de ser privatizada." (tradução da autora). 

Apesar da crise, Bull adqüiriu em 1993, de acordo com o seu 

projeto de crescimento, 19,9% da empresa americana Packard BeU, 

terceiro fornecedor (em volume) dos micro-computadores 

compatíveis IBM nos Estados Unidos. Desta forma a filial americana 

de micro-informática do Grupo Bull - Zenith Data Systems e Packard 

Bell se associaram, criando conjuntamente com a empresa de 

serviços de informática Cisi, filial de CEA (Cap Gemini Sogeti), uma 

importante "joint-venture", que deveria atingir uma boa parte do 

mercado americano, em um negócio promissor. 

Nesta mesma época, Zenith Data Systems (ZDS), 
desenvolvia-se de modo promissor na Europa, ocupando o 5° lugar 

em vendas de micro-computadores na França. 
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Em 1994 Bull concluiu também um acordo com a empresa 

estatal de telecomunicações francesa France Télécom, adaptando o 

seu produto 15M (Integrated 5ystems Management) ao mercado das 

telecomunicações. Esta empresa tornou-se um dos maiores 

acionistas de Bull, detendo 17% das ações do grupo. Na verdade, 

porém, como ela era também uma empresa estatal, esta operação 

encobria mais uma ajuda "não oficial" do governo francês à sua 

empresa de informática. 

A firma japonesa NEC se assoCIOU também à Bull nesta 

época, comprando 17% de suas ações a fim de financiar o 

desenvolvimento conjunto de unidades de processamento central 

(CPU) para os grandes sistemas proprietários BulI. 

IBM comprou 1,6% das ações do grupo Bull, a fim de 

consolidar sua cooperação tecnológica no desenvolvimento de 

sistemas abertos, IBM contribuindo coma sua tecnologia Power Risc 

e BulI contribuindo com o desenvolvimento de sistemas de 

multi processadores PowerPC. 

Em 1995, Motorola adquiriu por sua vez 17% das ações da 

empresa, junto com outras empresas como IPC e DAI Nippon, que 

adquiriram 3,3% cada uma do capital de BulI, e o público em geral, 

pequenos acionistas, 0,5%. O estado francês continuava detendo 

sozinho 36% das ações, sendo, com France Télécom, empresa que 

lhe pertencia, o maior acionista de Bull, com 53,4% do capital. 
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Estrutura de Capital do Grupo 
Bull 
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4% 2% 
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Apesar do capital obtido pela entrada destes novos acionistas 

e apesar de oficialmente a nova diretoria pretender conservar 90% 

dos negócios da empresa, Bull teve que desfazer-se em 1995 de sua 

filial americana Zenith Data Systems, especializada em Micro

informática, que oferecia excelentes perspectivas de crescimento, 

mas cujo alto custo de funcionamento dificultavam a recuperação 

do Grupo, segundo justificativa oficial. A filial foi vendida para 

Packard Bell, o que atenuou um pouco a perda, uma vez que o 

grupo BulI detinha ainda 19% das ações desta última, mas tal 

transação financeira foi percebida pelo mercado como um sinal 

negativo, um símbolo do declínio de Bull, que retirava-se assim do 

mercado da Micro-Informática. 

Apesar do pequeno lucro líquido positivo de 1995 (300 

milhões de francos), após 7 anos de perdas acumuladas desde 1988, a 

privatização prevista pelo governo francês para 1996 não parece fácil 

de concretizar-se, pois o mercado mostra-se cético em relação ao 

valor das ações da empresa ou de suas possibilidades de recuperação. 

Os sinais deste declínio são os seguintes: 



Mesmo que Bull tenha obtido este pequeno lucro líquido 

positivo em 1995, tal fato ocorreu não porque a empresa cresceu, 

mas porque conseguiu reduzir 49% dos seus custos operacionais e 

comerciais, através de uma política econômica draconiana, correndo 

o risco, porém, de comprometer o seu futuro: a redução de 47% dos 

seus investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento desde 1991 e a 

redução de 20% do seu faturamento são sinais deste fato. Não tendo 

crescido neste período, e empresa tem que recuperar-se rápido, tendo 

em vista que a taxa de crescimento médio do setor é de 6,5% ao ano e 

a competitividade cada vez maior. 

Algumas análises internas mostram que Bull perdeu uma 

parte de sua mão de obra mais capaz, indivíduos ainda jovens e 

altamente produtivos, que, aproveitando dos incentivos financeiros 

à demissão e sabendo possuir boas chances de arrumarem novos 

empregos, foram os primeiros a partir. 

A diretoria conseguiu cumprir assim o objetivo que tinha se 

proposto em 1993: atingir o equilíbrio de contas, mas correndo o 

risco de comprometer a percepção do investidores quanto às suas 

chances de sobrevivência, o pode dificultar o projeto de privatização 

do governo francês. Os últimos dados obtidos no fim de 1996 

mostram que a ação da empresa em 1993 cotadas a 11 FF (2 dólares) 

hoje valem 60 FF (11 dolares), o que mostra a recuperação da 

empresa. O preço da ação, porém, ainda é considerado muito baixo 

para as empresas do setor, e, segundo muitos, a privatização será um 

mau negócio para o contribuinte francês, pois a empresa será 

vendida a um preço muito baixo. De qualquer forma, o governo 

mostra-se determinado a levar a privatização até o fim. 
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2 BULL - Alguns Dados Esquemáticos sobre a 
Empresa 

2.1 Compara,ão de Bull com as Outras Empresas do 
Setor 

Tabela 1: Classificacão Mundial da Indústria da Informática -

Empresa Faturamento 

(bilhões de dólares) 

IBM (USA) 66,8 

Fujitsu (Japão) 24,8 

NEC (Japão) 17,8 

Hewlet-Packard (USA) 16,6 

Digital (USA) 14,5 

Hitachi (Japão) 13,4 

ATT (USA) 10,4 

Toshiba (Japão) 9,4 

EDS (USA) 9,0 

Apple (USA) 8,4 

SiemensNixdorf (Alemanha) 7,7 

Unisys (USA) 7,7 

Compaq (USA) 7,5 

Olivetti (Itália) 5,4 

Matsushita (Japão) 5,2 

Canon (Japão) 5,1 

BULL( França) 5,1 

Sun Microsystems (USA) 4,8 

Microsoft (USA) 4,6 

ICL (Inglaterra) 4,2 

Fonte: 1995b] 
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Tabela 2i Participa,ão no Mercado Mundial da Micro

Informática (PC) em 1995 

Principais Empresas Fatia de mercado 

IBM (USA) 10% 

Compaq (USA) 8,7% 

Apple (USA) 8,5% 

Packard BelI (USA) 4,7% 

NEC Gapão) 3,5% 

AST (USA) 2,6% 

DELL (USA) 2,5% 

Toshiba G apão) 2,5% 

Hewlet-Packard (USA) 2,5% 

Acer (Taiwan) 2,5% 

Fonte 1995b] 
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Tabela 3i Classifiçação dos Líderes EurQpeus de InfQrmátiça 

Empresa Faturamento 1995 

(em bilhões de dólares) 

IBM Alemanha 43,1 

IBM Inglaterra 34,5 

Cie IBM França 30,9 

BulI Europa 28,4 

Hewlet -Packard França 11,3 

DigitaI Equipment Inglaterra 6,9 

DigitaI Equipement França 6,8 

Canon França 4,3 

IBM Belgica 4,0 

AT & T GIS Europa 3,5 

Apple ComEu ter França 3,0 

Compaq Computer Europa 2,7 

Fonte: Le nouvel Economiste , novembre 1995. 



2.2. Dados Internos da Empresa Relativos ao Ano de 

Tabela 4; Participa,ão das Diversas Unidades de Ne~Ócio no 

Faturamento da Empresa 

llnidad~ d~ N~~gcio Participa,ãQ no Faturam~nt2 

Assistência Técnica 25% 

Micro-Informática (Zenith 24% 

Data Systems - vendida no 

fim de 1995) 

Grandes Sistemas 22,6% 

Proprietários ( Mainframes 

"Entre2dse Systems") 

Integração des Sistemas e 12,4% 

Serviços 

Sistemas Abertos (UNIX) e 7,0 % 

Softwares 

Operações Industriais e 5,8% 

Periféricos "Facilities 

Management" 

Tecnologias Emergentes 2,7% 

Gerência de Informações 0,5% 

"Infogérance" 

Como podemos observar aCIma, os grandes sistemas 

proprietários BulI continuam sendo a fonte principal de renda da 

empresa, responsáveis por 47% do seu faturamento, tendência esta 

que tende a aumentar após a venda de Zenith Data Systems e a saída 

de BulI do segmento da Micro-Informática. Pouco a pouco, porém, 

tais sistemas proprietários serão condenados a desaparecer (eles 

serão mantidos na clientela no máximo durante os próximos 10 

anos) e a serem substituídos pelos sistemas abertos UNIX, razão pela 

qual Bull deve desenvolver o seu setor de Integração de Sistemas e 
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Serviços, especializado em orientar os clientes na "migração" de 

seus sistemas proprietários para os sistemas abertos. Deve 

considerar-se, porém, que uma boa parte dos sistemas proprietários 

BulI instalados na clientela e incluídos nesta porcentagem de 

faturamento (47%) já foram adaptados pela empresa a fim de 

tornarem-se compatíveis com os novos equipamentos UNIX 

adquiridos por seus clientes. 

A maioria dos clientes antigos não utiliza mais os sistemas 

proprietários, mas usa sistemas mistos, compatíveis com os sistemas 

abertos. Estes sistemas mistos tentam aliar a potência dos grandes 

sistemas proprietários e a sua segurança na conservação de uma 

grande quantidade de dados à interoperabilidade e à compatibilidade 

própria aos sistemas abertos. Eles não são, todavia, tão eficazes 

quanto os primeiros ou quanto os segundos, sendo uma solução 

temporária encontrada pela empresa para não perder de vez os seus 

clientes antigos. Os engenheiros especialistas nos sistemas 

proprietários foram assim obrigados a desenvolver novos modelos 

compatíveis com os sistemas abertos, como o projeto Madison, 

decisão estratégica que não aceitaram facilmente, pois ela significava, 

pouco a pouco, o desaparecimento de seu produto e de sua 

profissão. 

Tabela 5: Principais Clientes da Empresa em 1995 

TipQ de Qiente Participa,io nQ FaturimentQ 

Setores Governamentais e 43% 
Setor de Saúde 

Indústria em geral, 28% 
Distribuição e Serviços 

Banco, Seguros 15% 

Vendas Indiretas 14% 

A maior parte da clientela de Bull é constituída por orgãos 

governamentais franceses e europeus. A empresa é, desta forma, 

mantida indiretamente pelo estado, tanto como acionista como 

cliente, e, sem este monopólio, teria dificuldades em sobreviver. No 
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setor de Distribuição e Serviços, o segundo citado, os seus maIores 

clientes são EDF / GDF - "Électricité De France" e "Gas De France", 

uma empresa estatal, bem como France TéIécom, uma de suas 

maiores acionistas. No que se refere ao setor de Banco e Seguros, 

dois de seus maiores clientes são o Crédit Lyonnais e o BNP -

Banque Nationale de Paris, pertencentes ao governo. Uma das 

grandes empresas de seguro francesas - a UAP - Union d'Assurances 

de Paris - também é um dos maiores clientes da BulI. 

Tabela 6; Base Internacional de Clientes da BulI em 1995 

Rel:;iãQ PatliciRas;ão nQ Faturam~ntQ 

França apenas 37% 

Euroea (sem a França) 36% 

América do Norte (antes de 21% 
vender ZDS no fim de 95) 

Resto do Mundo 6% 

A maior parte dos clientes de BulI concentra-se na França e 

na Europa, tendência que deve acentuar-se uma vez que com a 

venda de ZDS - Zenith Data Systems, no fim de 1995, a empresa 

deve retirar-se quase completamente do mercado norte-americano, 

concentrando suas atividades neste continente. 

Tabela 7; Distribuis;ão GeQ~ráfiça da Mão de Obra em 1995. 

Total de emRre~ados - 24 873 . 
Rel:;ião Pors;enta&em mão de Qbra 

França 48% 

Europa (sem a França) 33% 

América do Norte (antes da 14% 
venda de ZDS) 

Outros 5% 

A distribuição da mão de obra é compatível com a tendência 

da empresa em concentrar suas atividades na França e na Europa, o 

que deve acentuar-se mais ainda após a venda de ZDS. 
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3. A Estrutura Organizacional da Empresa e o 
Planejamento Estratégico da Nova Direção a partir de 1993 

Bull, até 1989, tinha a estrutura de uma burocracia 

profissional, como descrito no capítulo V, sendo dirigida pelos 

profissionais da Informática (sistemas proprietários) e voltada para a 

produção. Como a empresa era mantida pelo estado, no governo de 

François Mitterand, recebendo altos subsídios, o grupo dos 

"administradores" - sobretudo marketing e finanças, viviam em 

harmonia relativa com o grupo dos profissionais técnicos, dentro de 

uma gestão de recursos humanos democrática (Arbitragem 

GerenciaI), em um ambiente diverso culturalmente. Como havia 

abundância de recursos, a empresa não sofria pressões para dar 

lucro, pois era vista como um setor estratégico pelo governo francês, 

tendo apenas o compromisso de desenvolver bons sistemas e não 

perder muito dinheiro. Havia, pois, 91" espaço para todos" e os 

setores administrativos clássicos aceitavam o fato dos engenheiros 

de desenvolvimento e técnicos concentrarem o poder, uma vez que 

dentro de uma lógica estratégica tradicional, tal fato fazia sentido em 

um mercado estável estruturado pela oferta. 

No começo dos anos 90, com as mudanças no setor da 

informática, a regulação do mercado passando gradualmente a ser 

feita pela demanda, a direção, seguindo uma lógica de 

administração tradicional, tentou adaptar-se, adotando a estrutura 

matricial, tentando conciliar os profissionais técnicos com os 

92" administradores ", buscando um equilíbrio de poder entre as 

correntes "produção" e "marketing". Porém, diante do crescimento 

das perdas financeiras da empresa, com a França sendo dirigida por 

um primeiro ministro de direita (Edouard Balladur), tal 

reestruturação não foi suficiente: diantes das fortes pressões 
governamentais, a equipe de direção pediu demissão e em 1993, o 

91Expressão empregada pelos entrevistados. 

920enominação utilizada pelos entrevistados pertencentes ao grupo dos "antigos 

profissionais". 
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governo francês nomeou um interventor, Jean-Marie 

Descarpentries, conhecido por um estilo "ortodoxo e autoritário",93 

e por já ter reformado com sucesso outra empresa estatal que 

encontrava-se em uma situação difícil, privatizando-a. Esta solução -

a privatização da empresa - defendida pelos setores governamentais 

de direita, foi criticada pelo partido socialista francês. Os sindicatos 

também manifestaram-se contra a privatização, pois a antiga política 

governamental de esquerda sempre tinha beneficiado os 

empregados durante o período de maior estabilidade econômica. No 

entanto, estas duas conjunturas - a crise financeira da empresa e a 

mudança de orientação do governo francês levou a direção da 

empresa a adotar a solução da privatização, entre outras possíveis. 

A nova direção de BulI adotou então uma política de 

administração tradicional, seguindo a corrente burocrática e 

neotaylorista que descrevemos nos capítulos IH e V, guiando a 

empresa para uma evolução "conservadora", como fizeram muitas 

empresas de informática neste período. Tal política compunha-se 

dos seguintes elementos: 

a) Fazer uma análise custo-benefício de cada negócio da 

empresa, eliminando aqueles que não ofereciam uma rentabilidade 

imediata mínima, concentrando as atividades da empresa em 

alguns mercados e aumentando o portfó1io de produtos e os 

volumes de produção oferecidos nestes mercados específicos. 

Mesmo se no início de sua gestão o diretor-presidente anunciou que 

não adotaria esta medida, várias de suas decisões estratégicas, entre 

elas a venda de Zenith Data Systems em 1995, confirmaram a 

incorporação desta política pela direção, como mostram várias 

análises econômicas do setor. 

b) Efetuar uma diminuição radical dos custos de produção, 

mobilizando a empresa em todos os níveis a fim de atingir este 

objetivo. Até 95, a empresa tinha conseguido diminuir 49% de seus 

custos operacionais, tinha porém perdido 20% de seu faturamento 

global. 
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c) Reengenharia dos processos, a fim de realizar o mesmo 

trabalho a um custo reduzido e com menos mão-de-obra. Tal 

estratégia foi expressa nas reestruturações e mini-reestruturações 

(estas últimas implantadas a cada 6 meses) e na mudança da 

estrutura organizacional. Houve também urna mudança no modelo 

de produção de softwares proprietários e sistemas abertos, ou seja, a 

consolidação do modelo das "Software Flexible Factories" (descrito 

no capítulo V), produzindo produtos "semi-customized" e 

aumentando os volumes de fabricação a fim de fazer-se maiores 

economias de escala. 

d) Fazer uma redução maciça da mão-de-obra. Em 3 anos, a 

direção de Bull reduziu em 20% a mão de obra da empresa. Tal 

medida, porém, apresentou problemas, dada a resistência do pessoal, 

a mobilização dos sindicatos e a proteção social da qual gozam os 

franceses: a direção solicitou do governo francês novos incentivos 

financeiros a fim de poder financiar as condições exigidas pelos 

sindicatos, concretizadas nos chamados "planos sociais" de 

demissão em massa. Os funcionários tiveram as seguintes condições 

para deixar a empresa: 

- Aposentadoria antecipada aos 55 anos, conservando 50% do 

salário; 

- Incentivos à adoção de um horário parcial de trabalho, com 

a redução do número de horas trabalhadas, semana de 32 horas ou 

de 4 dias, conservando-se 75% do salário; 

- Prêmios e incentivos incentivando o pedido de demissão -

ajuda especial e empréstimos a baixas taxas de juros aos funcionários 

para estimulá-los a partir e abrir uma empresa própria. 

Estas medidas da direção, na verdade, eram conservadoras e 

similares à política adotada pela maioria das empresas do setor 

diante da crise. Desta forma, Bull incorporava e "adqüiria" os 
modelos instituídos no setor da informática, predominantes nas 

empresas líderes desta indústria, em uma ação de mimetismo 

organizacional, conforme descrição de Powell e DiMaggio (capítulo 
lII), consolidando a tendência de Isomorfismo Estrutural existente 

na maioria dos setores institucionais. O que era inédito, no caso de 
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Bull, era o fato desta ser uma empresa estatal e ter tido até bem 

pouco tempo um sistema de recursos humanos democrático, 

voltado para a negociação entre os grupos técnico e administrativo, 

dentro de uma relativa abundância de recursos. A fim de 

desestimular resistências e consolidar estas reformas, o interventor 

decidiu adotar um estilo autoritário e negociar o mínimo possível, o 

que caracterizou de modo especial a evolução desta empresa em 

relação à outras do setor, onde, em muitos casos, o processo de 

transição foi negociado. 

o estilo de gerência da nova administração, expresso nos 

documentos oficiais, era baseado na idéia de "mettre l' entreprise 

sous tension pour croltre ", ou seja," colocar a empresa sob tensão 

para estimular o crescimento desta".94 Este princípio era explicado 

da seguinte forma pela direção: "era importante provocar dentro da 

empresa a mesma tensão, incerteza e insegurança existente no m e i 0-

ambiente, a fim de manter os funcionários sempre vigilantes, 

voltados para os desafios do presente, dando o máximo de si e 

treinando sua habilidade de lidar com a complexidade". 95 Além 

disso esta política retiraria do grupo organizacional qualquer 

expectativa futura em relação à estabilidade no emprego, uma vez 

que a incerteza estaria sempre presente. A política oficial era 

colocada em prática através de "planos sociais surpresa" de demissão 

em massa dos funcionários; contínuas reestruturações (mudanças 

na estrutura organizacional, mudança de chefia, de prédio, sala de 

trabalho etc .. ). Estas reestruturações "surpresa" - uma a cada 6 meses 

em média - atingiu de fato, como pudemos constatar, o objetivo de 

deixar os diversos grupos organizacionais alertas, tensos, em 

constante dúvida e incerteza. 

No começo de 1995 uma parte do pessoal mostrou sinais 

explícitos de descontentamento com esta política, ameaçando fazer 

uma greve. O diretor-presidente, reagindo, negociou a demissão do 

diretor de recursos humanos da época, Richard Folliot, mais 
próximo dos sindicatos, e nomeou um novo diretor de recursos 

94segundo documento oficial.Tradução da autora. 

95Segundo entrevistas com os diretores da empresa. 
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humanos conhecido por ser de "linha dura" e fechado às 

negociações96. 

3. 1. A ''Nova BulI" e a ''Velha BulI" 

Em seu planejamento estratégico, a direção geral dividia a 

empresa na "Velha Bull" e na "Nova Bull",97 a partir dos fatos 

seguintes. 

- A "velha Bull" era composta dos setores tradicionais 

desenvolvidos nos últimos 20 anos - o setor de "Entreprise 

Systems" (o desenvolvimento, a fabricação e venda de grandes 

sistemas proprietários DPS 7000 e DPS 9000, bem como dos sistemas 

operacionais associados CGOS 7 e 8 além do Setor de Assistência 

Técnica). Apesar destes dois setores correlatos terem diminuído a 

sua participação no faturamento total da empresa (diminuição de 

8% entre 1993 e 1995) e dos seus mercados estarem regredindo, eles 

ainda eram responsáveis pela maior parte do faturamento da Bull 

em 1995 (48%), dada a alta margem de lucro por equipamento 

vendido. Os sistemas proprietários e os serviços de assistência 

técnica eram considerados, desta forma, como "vacas leiteiras", 

dentro da lógica de uma análise de portfólio (matriz BCG98). Como 

estes grandes sistemas deviam desaparecer progressivamente (eles 

não serão mais fabricados a partir de 1999 e a partir de 2005 o serviço 

de manutenção dos "mainframes" deve ser extinto), a empresa 
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96 Segundo entrevistados dos diversos grupos - "novos profissionais", "administradores" e 

"antigos profissionais". O fato do novo diretor de recursos humanos, E. Constatin, ser um 

político eleito pelo partido de direita radical "Front Nacional", de Jean-Marie Le Pen, 

incomodou vários grupos organizacionais. Sua opção política, fato que poderia não ter 

significação particular, foi percebida, dentro deste contexto, como uma mensagem da direção 

aos sindicatos de esquerda, anunciando que a época das negociações e da tolerância às greves 

tinha terminado, segundo resultados obtidos na maioria de nossas entrevistas. 

97Segundo documentos oficiais. 

98Matriz de análise de portfólio de produto desenvolvida pela empresa de consultoria 

"Boston Consulting Group". 



decidiu concentrar o seu investimento nas outras seis unidades de 

negócio. 

A "Nova Buli" era assim composta dos seguintes negócios: 

Sistemas Abertos UNIX e Aplicativos, Micro-Informática (na qual 

BulI conservava ainda alguns negócios secundários, após ter 

vendido ZDS), Integração de Sistemas e Serviços, Gerência de 

Informações ("Infogérance"), Tecnologias Emergentes (Internet e 

Telecomunicações) e Fabricação Terceirizada. Vistos em conjunto, 

estas atividades tiveram um crescimento de mercado de 23% em 3 

anos e elas passaram, neste período, a representar 52% do 

faturamento total da empresa (crescimento de 8%). 

De acordo com este planejamento, o lucro gerado pelos 

grandes sistemas proprietários seriam reinvestidos em parte e 

transferidos para financiar os projetos da "Nova BulI". Como os 

mercados relativos aos "mainframes" proprietários ("Entreprise 

Systems") e serviços de assistência técnica estavam regredindo, a 

direção concentrou o seu programa de redução de custos nestas duas 

unidades, em uma decisão não negociada, unilateral. 

Conseqüentemente, os engenheiros de desenvolvimento e 

"experts" técnicos, que durante anos tinham detido o poder na 

empresa até intervenção governamental, mostraram sinais de 

insatisfação, contestando tal decisão, que lhes prejudicava. O seu 

argumento era claro: as duas unidades (Entreprise Systems e 

Assistência Técnica ao Consumidor) ainda eram as que geravam a 

maior parte do lucro da empresa, e, no entanto, eram as que estava 

sendo mais prejudicada pelos planos de demissão em massa e 

redução de custos. Tal situação não lhes parecia justa, sobretudo 

porque a política tinha sido imposta e não negociada e a direção, em 

sua política de comunicação, deixava claro que esta área não era uma 

prioridade e seria pouco a pouco desativada. Este grupo não 

questionava apenas o teor do planejamento estratégico da direção, 

mas a forma como este era implementado, o fato de que ele era 
imposto de forma "autoritária "99. A empresa até então tinha tido 

uma administração de Recursos Humanos· baseada na negociação 

99Fatos retirados das entrevistas. 
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democrática (Arbitragem Gerencial), e a passagem para um sistema 

não-negociado, Instrumental (conforme modelos descritos no 

capítulo IH), foi ressentida como um retrocesso por estes grupos. Se 

em termos de conteúdo, a direção geral podia defender suas opções, 

devido ao fato de estar incorporando os modelos da maioria das 

empresas do setor, em uma evolução "conservadora", ao impor de 

forma tão unilateral suas decisões, sem negociação, ela distinguia o 

processo de mudança organizacional da Bull do da maioria das 

empresas, pelo excesso de rigor e formalismo, e era sobretudo contra 

esta característica que o grupo de profissionais técnicos resistia. 

Diante da resistência deste grupo em aceitar o seu projeto, a 

direção geral de BulI decidiu mudar novamente a estrutura 

organizacional da empresa, a fim de consolidar o seu poder e 

diminuir as resistências.10o 

100Segundo entrevistas com diretores da empresa. 
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3.2. A Mudans;a da Estrutura OrKanizacional 

Bull, que tinha sido organizada como uma Burocracia 

Profissional, adotando no começo dos anos 90 uma organização 

matricial, a fim de equilibrar o polo técnico (produção) e os setores 

funcionais e administrativos, não tinha atingido este objetivo. Tal 

equilíbrio não foi obtido porque os setores técnicos eram muito 

solidários entre si, não aceitando, na prática, a ingerência dos 

"administrativos" (departamentos de marketing e qualidade) em 

seus projetos, considerando-os como não tendo legitimidade para 

opinar, dada a sua falta de conhecimento tecnológico detalhado em 

informática. Como, mesmo dentro da estrutura matricial, ainda era 

os chefes dos diversos "métiers" técnicos e não os chefes de projeto, 

que detinham o controle da maior parte dos recursos financeiros e 

elaboravam a avaliação dos funcionários e o seu plano de carreira, 

os "administrativos" não conseguiram consolidar o seu controle e 

ganhar mais espaço na organização, até a intervenção do governo 

em 1993.101 A partir de então, o interventor passou a adotar uma 

política que lhes favorecia (sobretudo os setores de marketing e 

finanças), decisão lógica dentro da corrente burocrática, adotada pela 

direção em seu planejamento : transformar a empresa em uma 

burocracia divisionalizada (ver descrição capítulo V), forma 

organizacional própria a um mercado diversificado, estruturado 

pela demanda e adaptado ao modelo produtivo da "Software 
Flexible Factory". 

3.3. Nova Estrutura OrKanizacionaI de BulI: 
Burocracia Divisionalizada 

Tal estrutura foi anunciada no fim de 1995. A empresa, antes 

uma estrutura matricial, passaria agora a ter 7 divisões (unidades de 
negócio) independentes: 

101Fatos e análises retirados das entrevistas com o grupo dos "administradores". 
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• Sistemas de Empresa (lfEntreprises Systems" - sistemas 

proprietários DPS 7000 e DPS 9000, sistemas mistos, Sistemas 

operacionais CGOS 7 e 8 e Softwares proprietários e mistos) 

• Serviço de Assistência Técnica e Manutenção 

• Sistemas Abertos e Aplicativos (UNIX) 

• Tecnologias Emergentes (CP8 Transac para cartas 

microcalculadoras e sistemas de pagamento, Bull Multimídia) 

• Integração de Sistemas e Serviços (Intégris) 

• Infogérance (Gerência de Informações) - (Intégris) 

.Operações Industriais (incluindo fabricação terceirizada). 

A divisão de Micro-informática, com a venda de Zenith Data 

Systems, foi extinta. 

Estas 7 unidades de negócio estariam divididas em 4 regiões: 

- França 

- Europa (exceto França) 

- Overseas (outras regiões, no Brasil, empresa ABC BulI) 

- USA 

Estas 4 divisões geográficas estariam agrupadas em 3 

empresas: 

- Bull França 

- Bull Europa e Overseas 

- Bull USA 

A sede mundial de Bull seria dividida em 3 funções: 

• Homens, organização e acionistas internos 

• Estratégia/ atividades e "joint-ventureslf industriais 

222 



• Finanças, administração. 

A empresa teria ainda dois comitês internacionais de 

direção, além do Conselho de Administração: 

• O Comitê Executivo ou BEB (BulI Executive Board), órgão 

responsável das decisões globais do Grupo, formado pelo diretor

presidente Jean-Marie Descarpentries e por 12 membros 

responsáveis pelas divisões, redes e funções da empresa; 

• O Comitê Operacional ou BOB (Bull Operating Council), 

formado por cem gerentes e diretores ocupando cargos estratégicos 

na empresa em nível mundial. Órgão consultivo acionado 

sobretudo pelo Comitê Executivo. 
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Gráfico 1 - Estrutura or&anizacionaI do Grupo BulI 
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A direção anunciou também o seu 

novo modo operacional criado em 1993 -

tensão, para deixar todos alertas, a 

crescimento.1°2 

desejo de consolidar o 

colocar a empresa sob 

fim de estimular o 

Este modo operacional seria colocado em prática através das 

seguintes medidas, além das mini-reestruturações surpresa: 

• A criação de um novo sistema de controle gerencial 

("reporting") mostrando os progressos realizados mês após mês, 

baseando-se em um número de indicadores-chave escolhidos em 

função dos objetivos do ano em curso. Tal sistema permitiria 

comparar as unidades entre si, e o lançamento de uma cultura de 

"progressos comparativos", estimulando-se a concorrência interna. 

• A continuidade dos dois programas transversais de 

redução de custos: 

- redução de custos não salariais; 

- redução da massa salarial. 

3. 4. Breve Descri,ão das Unidades de Negócio da 
Empresa 

1. "Entreprise Systems" - onde concentramos a nossa 

pesquisa. A atividade tradicional da Bull, desenvolvimento, 

fabricação e venda dos sistemas proprietários de grande porte 

("mainframes") DPS 7000 e DPS 9000, este último fabricado 

conjuntamente com NEC. Adaptação dos sistemas proprietários aos 

sistemas abertos, buscando uma maior interoperabilidade, 

desenvolvimento de sistemas mistos (Madison). Sistemas 

operacionais proprietários ecos 7 e ecos 8 e desenvolvimento de 

Softwares. Nós a descreveremos mais em detalhe no próximo 

capítulo. 

102Fatos retirados de documentos oficiais. 
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2. Sistemas Abertos e Aplicativos, inclui o desenvolvimento 

dos sistemas abertos UNIX tendo como base a tecnologia PowerPC, 

desenvolvimento de aplicativos como o 15M - 1ntegrated System 

Management, Unikix etc. e o desenvolvimento de outras soluções 

abertas nas quais Bull integra tecnologias produzidas por outras 

empresas (correio eletrônico, estocagem de dados ("data 

warehousing "), integração de terminais de trabalho em rede etc.). 

Nestas atividades, BulI é paga segundo a Remuneração de Valor 

Adicionado ( VAR - "Value Added Remuneration"). Os principais 

sócios de BulI neste tipo de atividade são Motorola e IBM, 

principalmente nos sistemas baseados na tecnologia PowerPC. 

3. Serviços de Integração de Sistemas: Esta unidade de 

negócios é especializada em grandes projetos, integrando a 

tecnologia de BulI e de seus parceiros a fim de desenvolver sistemas 

complexos de grande porte. 

4. Serviço de Assistência Técnica ao Consumidor e 

Manutenção: Esta unidade de negócios é especializada na 

manutenção dos "Hardware" e "Softwares" desenvolvidos por BulI 

e instalados nos clientes. Praticamente especializada nos sistemas 

proprietários BulI, esta unidade tem aumentado pouco a pouco os 

seus serviços a fim de dar assistência aos clientes que adqüiriram 

sistemas mistos, sistemas abertos UNIX e micro-computadores. 

5. ''1nfogérance'' (Gerência de Informações) O 

desenvolvimento de sistemas e aplicativos capazes de armazenar, 

ordenar e recuperar uma grande quantidade de informações. 

6. Tecnologias Emergentes Mercado de transações 

eletrônicas (terminais de banco "24 horas", cartões de crédito dotados 

de microcircuitos, cartas microeletrônicas CP8 Transac). 

7. Operações Industriais - Esta unidade de negócios reúne o 

total de atividades industriais da Bull em nível mundial, como a 

fabricação de cartas de circuitos e a integração industrial de sistemas. 

Com o objetivo de favorecer a consoliaação destas mudanças 

no interior do grupo, a direção da BulI lançou um programa de 

qualidade baseado no controle de custos, na melhoria dos processos 

e na certificação da empresa segundo a norma ISO 9001. O objetivo 

226 



deste programa era padronizar os processos de decisão e as formas de 

representação do trabalho na empresa, a fim de obter uma maior 

convergência de objetivos na organização. Em teoria, esta ação 

permitiria a construção de uma base de confiança na empresa, não 

mais dependente da busca de coesão através da negociação política, 

como antes, mas na redução da variabiliade cultural e na 

homogenização dos procedimentos e rotinas de trabalho. Após 

certificar-se de que tais procedimentos tinham sido de fato 

incorporados, a direção poderia descentralizar suas atividades e 

desenvolver uma política de "empowerment". Esta ação foi baseada 

em um programa instrumental de recursos humanos, de acordo 

com uma visão "neotaylorista", conforme descrevemos em detalhe 

no capítulo IlI. 

Dado, porém, o ambiente de tensão na organização, este 

programa foi rejeitado em algumas unidades, sobretudo na unidade 

em que estudamos, "Enteprise Systems", onde os "antigos 

profissionais" estavam insatisfeitos com a política geral da direção 

da empresa e se queixavam da falta de negociação103. Em resposta a 

estas resistências, a direção geral da empresa anunciou em maio de 

1996 uma nova reestruturação: a unidade de negócios ES -

"Entreprise Systems" seria extinta e seria incorporada à unidade OSS 

- "Open Software Systems", formando uma nova unidade que 

deveria chamar-se EIS - "Entreprise Information Systems". Buscava

se conciliar, em nível interno, as duas tecnologias - sistemas abertos 

UNIX e a tecnologia proprietária. Além deste objetivo estratégico, a 

dissolução da unidade de negócios "Entreprise Systems", a saída de 

seu diretor presidente Jean-Claude Albrecht do grupo BulI, além da 

demissão de vários funcionários visava extingüir o foco de tensão 

percebido nesta unidade, que se opunha à política do diretor

presidente. O diretor-presidente da nova unidade, Kaled Marrei, foi 

recrutado fora do grupo BulI, nos Estados Unidos, sendo um antigo 

funcionário de ATT-NCR. Tal medida foi necessária porque dado o 
ambiente interno difícil na empresa, os diretores de BulI Europa não 

quiseram assumir a direção da nova unidade104. O antigo diretor da 

lO3segundo entrevistas com o grupo dos "antigos profissionais". 

lO4segundo entrevistas destes diretores. 
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Bull França, Hervé Mouren, ficou encarregado, no entanto, de 

assessorar o novo diretor presidente desta unidade recém-criada na 

condução da empresa. 

Percebendo que quando manifestava-se abertamente, a 

direção geral tomava medidas imediatas contra eles, extingüindo 

sua unidade de negócios, os especialistas nos sistemas proprietários 

("os antigos profissionais") passaram a desenvolver ações de 

resistência discretas, "na surdina", atrasando e "frei ando" os projetos 

aos quais se opunham.105 Tais atividades, difíceis de serem 

detectadas, podem prejudicar o andamento dos negócios da empresa, 

uma vez que, mesmo tendo em vista a substituição dos sistemas 

proprietários por UNIX, Bull tem ainda necessidade da colaboração 

destes profissionais. 

Retraçaremos nos próximos capítulos, em detalhe, o conflito 

aberto entre a direção e este grupo de profissionais, suas razões e os 

seus efeitos para os diversos grupos e para a empresa. 

Nós descreveremos no capítulo VII, em detalhe, a unidade 

de negócios "Entreprise Systems", onde realizamos nossa pesquisa, 

bem como o departamento CGOS 7, onde concentramos o nosso 

estudo. Descreveremos ainda as diversas atividades, a 

implementação do plano de qualidade da direção, a resistência dos 

diversos grupos organizacionais, a nova reforma da direção 

extingüindo a unidade e a reação dos grupos diante disso. 

Colocaremos em seguida nossas questões de pesquisa. 

No capítulo VIII (Conclusão) tentaremos responder a estas 

questões e fazer uma análise de acordo com os modelos teóricos 

apresentados no capítulo II e III. Apresentaremos também algumas 

idéias para desenvolver futuras pesquisas neste campo. 

105Segundo entrevistas com o grupo dos "antigos profissionais". 
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CAPÍTULO VII - APRESENTAÇÃO 
DA UNIDADE DE NEGÓCIOS 
"ENTREPRISE SYSTEMS" E DA 

PROBLEMÁTICA A SER ANALISADA 
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CAPíTULO VII - APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE 

NEGÓCIOS "ENTREPRISE SYSTEMS" E DA 

PROBLEMÁTICA A SER ANAliSADA 

1. Apresenta,ão da Unidade de N egócÍos 

A divisão Sistemas de Empresa ("Entreprise Systems"), 

unidade onde concentramos o nosso estudo, é responsável pelo 

desenvolvimento de grandes sistemas informáticos proprietários 

como os softwares CGOS 7 e CGOS 8, sistemas operacionais 

integrantes dos hardwares DPS7000 e DPS9000. Além disso, a 

unidade desenvolve bases de dados relacionais ("RDBC - Relational 

Data Base Computer") capazes de processar ao mesmo tempo uma 

grande quantidade de informações. Outros produtos são os 

subsistemas periféricos e processadores frontais como MainWay e 

Datanet, terminais BulI Questar 300 e estações de trabalho 

BullQuestar 400, baseadas na tecnologia CTOS ("Convergent 

Tehcnology Operating System"). As competências desta unidade de 

negócios podem ser resumidas desta forma: 

- Informática baseada em sistemas proprietários ("de 

empresa") de grande porte; 

- Desenvolvimento de softwares integrantes destes sistemas; 

-Desenvolvimento de sistemas mistos (sistemas 

proprietários de grande porte que aceitem os aplicativos UNIX); 

- Desenvolvimento de um "mainframe" (Sagister) baseado 

nos sistemas abertos UNIX, aperfeiçoando esta tecnologia a partir da 

competência adquirida anteriormente nos grandes sistemas 

proprietários; 

2. Alguns Dados Numéricos da Divisão Sistemas de 
Empresa 

• Segundo os dados da indústria, a tendência dos sistemas de 

grande porte, em nível mundial, é perder a cada ano em média 4,4% 

de sua rentabilidade, até o fim da década de 90. A divisão de Bull 
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conseguiu perder apenas 1,1% de sua rentabilidade em 1995, o que 

foi considerado um bom resultado. Estes resultados devem ser 

relativizados, contudo, ao considerar-se a reserva de mercado que a 

empresa possui nos setores governamentais franceses e europeus. 

• A divisão dedica 12% de seu faturamento à Pesquisa e 

Desenvolvimento de grandes sistemas abertos e sistemas mistos, 

tendo como parceiro de negócios NEC. Busca-se assim conciliar 

tecnologicamente o mundo UNIX e o mundo dos sistemas 

proprietários. 

• A divisão emprega 2000 pessoas divididas nos seguintes 

centros: 

Bull Les Oayes-sous-Bois, região panslense, onde 

elaboramos nossa pesquisa. 

- Bull Echirolles, um outro centro próximo à região 

parisiense. 

- BulI Pregnana, Itália 

- Bull Phoenix, centro de desenvolvimento americano em 

Fenix, Arizona. 

o parque de grandes sistemas instalados, mantidos por estes 

centros, era o seguinte no fim de 1995: 

• 1100 sistemas de empresa grande porte ecos 8; 

• 3500 sistemas de empresa grande porte ecos 7; 

• 3800 processadores de comunicação Datanet; 

• 700.000 terminais instalados; 

·130.000 estações de trabalho multi funções Questar 400. 

3. A Tentativa de Conciliar "O Mundo UNIX" e "O 
Mundo dos Sistemas Proprietários" a Partir do 
Desenvolvimento de uma Tecnologia Mista 
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A fim de integrar os sistemas abertos UNIX à sua tecnologia 

proprietária, Bull criou em 1991 o "Distributed Computing Model", 

um modelo que leva em conta as necessidades específicas de cada 

cliente. Os sistemas DPS 7000 e DPS 9000, baseados no "software" 

ecos, tornam-se assim aptos a trabalhar com aplicativos dos 

sistemas abertos. Conseqüentemente, o cliente não perde o alto 

investimento feito anterionnente nestes grandes sistemas e pode 

adqüirir as inúmeras aplicações UNIX existentes atualmente no 

mercado a preços baixos. 

"O Distributed Computer Model" é na verdade um conjunto 

de soluções padrão para conciliar estes dois sistemas e adaptá-los a 

cada cliente. O trabalho é efetuado da seguinte maneira: o técnico 

profissional (engenheiro), após estudar a organização do cliente e 

definir as suas características (os "imperativos funcionais" ),106 

escolhe com este o tipo de modelo infonnático adaptado à sua 

empresa (o "hardware"). A partir deste plano, a equipe de trabalho 

concebe a arquitetura dos softwares e da solução específica, a partir 

de instrumentais e aplicativos já existentes. Integra-se então estes 

aplicativos a fim de instalá-los e testá-los no cliente, que assina em 

seguida um contrato de manutenção e assistência técnica com a BulI. 

Podemos observar porque o produto é considerado "semi

padronizado": todos os aplicativos, tipos de hardware e software já 

existem, já foram desenvolvidos. O que muda é a combinação destes 

elementos e sua adaptação a cada tipo de empresa-cliente, trabalho 

feito no momento da definição do projeto. 

Na primeira fase do trabalho, denominada "análise dos 

processos do cliente", define-se com este seus "imperativos 

funcionais" e suas necessidades organizacionais em tennos de 

infonnática e comunicação. Bull desenvolve nesta fase seu serviço 
de "consultoria em administração". 

1 06Segundo documento oficial. 
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Na segunda fase do trabalho," definição da infraestrutura " 

(ou "hardware") a ser instalado, a empresa vende os serviços de 

"consultoria em Informática ".1 07 

Na terceira fase do trabalho, os engenheiros de 

desenvolvimento de "softwares" estudam como combinar os 

sistemas e aplicativos já existentes, integrando-os, a fim de elaborar 

uma solução adaptada a este cliente. Definida a solução, assina-se o 

contrato e os engenheiros começam a desenvolver a integração 

destes "softwares". Desde que se assina o contrato, este projeto terá 

um prazo e um orçamento para ser desenvolvido, e os técnicos e 

"experts" serão controlados pelos "administradores" 108_ pelo chefe 

de projeto (marketing) e pelo representante do departamento de 

qualidade designado para este projeto. 

o software MOSIC ("Management Of System Integration 

Contracts"), desenvolvido por Bull, é um sistema informático de 

controle do andamento de seus diferentes contratos e projetos, em 

todas as suas fases: 

- A análise; 

- O desenvolvimento da solução; 

- A integração dos códigos de informação; 

- A preparação da instalação (ou teste final); 

- O projeto-piloto; 

- A instalação; 

- A assistência após-venda. 

Esta metodologia de controle informático é utilizada 

também no desenvolvimento de novos produtos e não apenas na 

integração dos já existentes, como no caso do "Distributed 

Computing Model" acima descrito. Existe um outro tipo de controle 

107Segundo documento oficial. 

l°Ssegundo denominação utilizada pelos próprios entrevistados. 

233 



denominado PRAM (Program Risk Management Analysis) cujo 

objetivo é detectar as falhas nos sistemas o mais cedo possível, a fim 

de eliminá-las, pois quanto mais tarde elas são detectadas, maior é o 

prejuízo da empresa, que deve anular o projeto ou corrigí-Io, após 

ter investido uma soma considerável em seu desenvolvimento. 

Todos estes processos estão ligados à busca de 

"transparência" 109na empresa, tendo em vista o controle de 

qualidade e a aplicação da norma ISO 9001. 

Os objetivos da unidade de negócios "Entreprise System", 

em resumo, são: 

• Assegurar o funcionamento e a manutenção dos sistemas 

proprietários durante os próximos 10 anos. 

• Desenvolver sistemas mistos e "mainframes" UNIX 

ajudando os clientes a "migrar" para o setor da Informática 

Distribuída; 

• Diminuir progressivamente os custos. 

A fim de cumprir estes objetivos, a unidade de negoClos 

desenvolveu recentemente os seguintes projetos tecnológicos: 

- O projeto "ArtemÍs" eCOS7 e "Jupiter" ecos 8, que 

utilizam o know-how" dos engenheiros de desenvolvimento de 

sistemas proprietários, os "antigos profissionais ".1 10 

- O Projeto Stella, soluções de "software" que garantem a 

compatibilidade entre os grandes sistemas ecos e os aplicativos 

UNIX, incluindo o processamento de dados entre o centro de 

produção e o centro de decisão ("Data Warehousing"), o acesso 

simultâneo aos dados de vários terminais e a cooperação entre os 

aplicativos, a troca de mensagens, os procedimentos de chamada à 

distância e a troca de dados informatizados EDI. 

109Segundo entrevista do diretor de qualidade da unidade e documento oficial. 

110Segundo denominação utilizadapelos entrevistados. 
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- o programa Madison (MAinframe DIScipline on OpeN 

Server), cujo objetivo é desenvolver grandes sistemas mistos, 

buscando as vantagens da linha DPS7000 e DPS 9000 e as vantagens 

dos sistemas abertos. 

- Desenvolvimento de sistemas mistos de estocagem de 

dados informáticos (discos de tecnologia Array e livrarias sob a 

forma de cartuchos) MVS e UNIX. 

- Alliance Packs, soluções e aplicativos que se apmam no 

"Distributed Computing Model" a fim de integrar as tecnologias 

proprietárias e UNIX. 
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4. A Tentativa de Conciliar "O Mundo UNIX" e "O 
Mundo dos Sistemas Proprietários" a Partir da Mudan~a 
Organizacional 

Em dezembro de 1995 a direção de BulI anunCIOU que 

abandonava a estrutura matricial e adotava a forma de uma 

burocracia divisionalizada, com seus próprios serviços funcionais 

(finanças, marketing etc.), antes comuns à todas as unidades 

técnicas. Conseqüentemente, a unidade de negócios "Entreprise 

Systems" passou a ser organizada da seguinte forma: 

Gráfico 1: Or;anizacão de ''Entreprise Systems" em dezembro 

de 1995 

Pessoal, Performanace, 
Desenvolvimento e 

artiei ação 

Finanças, SIG, 

Comunicação 
Relações Clientes 

Marketing Direto 

Marketing Indireto 

Satisfaçãop Oiente; 
Suporte 

GCOS8 

Telecomunicações 

Enterprise Systems Estocagen de dados 

Jean-Claude Albrecht Periféricos 

Nós elaboramos nossa pesquisa na unidade "GCOS 7", 

especializada no desenvolvimento do sistema operacional 

proprietário e de "softwares" para a plataforma DPS 7000, o menor 

"mainframe" fabricado pela BulI. Esta gama de produtos 

compreende a linha DPS 7000/400, que apresenta 6 modelos, 
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(dependendo do tamanho e da potência do sistema) e DPS 7000/800, 

sistema maior, contendo também 6 modelos, ambos utilizando a 

arquitetura CMOS/VLSI. Estes dois sistemas são fabricados em 

Angers, França, e em Contagem, Minas Gerais, pela ABC-Bull Brasil. 

Existem por volta de 3600 sistemas DPS 7000 instalados no mundo 

em 2500 empresas-clientes, totalizando o valor de 17 bilhões de 

francos (aproximadamente 3,4 bilhões de dólares). Os principais 

clientes são: o porto inglês de Felixtowe, a empresa estatal de energia 

elétrica holandesa Delfland NV, o serviço de contabilidade pública 

do estado francês, a EDF - Electricité de France, a empresa francesa 

Aerospatiale, o organismo da CEE Eurocontrol, o sistema de 

alfândega italiano, o hospital público da cidade de Strasbourg, a 

prefeitura da cidade de Birmingham, Inglaterra, além de algumas 

empresas privadas. Podemos observar que a maioria dos clientes são 

organismos estatais europeus ou franceses. 

Aproximadamente metade da unidade de negócios 

"Entreprise Systems" (1000 funcionários) está instalada em Clayes

sous-Bois, lugar onde efetuamos nossa pesquisa. A unidade técnica 

que estudamos, CGOS 7, possuía em dezembro de 1995 por volta de 

100 funcionários. Os outros funcionários da unidade "ES" (1000 

pessoas) estavam divididos nas instalações de Pregnana, Itália, em 

Echirolles, França, e em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 

totalizando desta forma 2000 pessoas. O prédio de Clayes-sous-Bois 

abrigava também uma parte de outra unidade de negócios da 

empresa, a unidade OSS -"Open Software Systems", especializada 

nos sistemas abertos UNIX. 

4.1. Os Conflitos Entre Os "Antigos Profissionais" e os 
"Novos Profissionais" 

Até o início dos anos 90, antes da crise e da intervenção 

estatal, como já explicamos, no período de abundância de recursos, 

dado os subsídios estatais, Bull possuía um sistema político de 
recursos humanos, baseado na negociação sob o arbítrio da gerência, 

caracterizando um "loosely coupled system" formado por vários 

grupos heterogêneos com uma forte autonomia. A empresa era 

formada por uma mão de obra altamente qualificada e consciente de 

sua importância para o desenvolvimento do setor. A lógica 

predominante na organização era a "lógica profissional ("de 
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métiers") descrita no capítulo lI, dentro do modelo da solidariedade 

democrática de Sainsaulieu. Os membros de cada um dos principais 

grupos organizacionais ( "os antigos profissionais", os "novos 

profissionais" e os executivos chefes dos serviços funcionais -

departamento de finanças, marketing e qualidade) eram unidos e 

solidários, agindo estrategicamente111 e sabendo negociar os seus 

interesses com os outros grupos e com a direção, até atingirem um 

compromisso aceitável. 

Como a estrutura de Bull na época era a de uma burocracia 

profissional, dada a estrutura do mercado da informática 

(estruturado pela oferta) e os produtos oferecidos, havia uma 

concentração de poder por parte do grupo de engenheiros da 

unidade "Entreprise Systems", os "antigos profissionais" 

especializados nos sistemas de grande porte proprietários, atividade 

tradicional de Bull e sua maior fonte de renda. Vinha em seguida o 

grupo dos engenheiros especializados em UNIX, os "novos 

profissionais" (grupo ainda emergente) e finalmente os 

"administradores" (marketing, finanças, departamento de 

qualidade), havendo, no entanto, "espaço para todos" na 

organização. 

Com a crise, a intervenção estatal em 1993 e a mudança do 

estilo de administração, a implantação de um sistema de recursos 
humanos "instrumental" (conforme histórico descrito no capítulo 

VI), este sistema democrático de negociação e busca de coesão entre 

os diferentes grupos (a arbitragem gerencial) foi sendo destruído 

pouco a pouco e substituído pela política da direção geral de 

homogenizar estes grupos através da implantação de procedimentos 

de decisão padrão, obtendo assim, através de um programa de 

mudança organizacional implantado de forma "top-down", uma 

maior convergência de objetivos na empresa. 

A partir de 1993, dado o ambiente tenso na Bull e o aumento 

da competitividade interna, devido à insegurança no emprego, à 

política de mini-reorganizações "surpresa", à luta pelos recursos 

escassos (tendo em vista a política draconiana de cortes orçamentais) 

ll1Ver modelo de Leonardo Sayles, op. cit, e ver capítulo 11. 
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e à avaliação feita através da comparação sistemática entre as 

unidades, os diversos grupos passaram a "fechar-se" em si próprios, 

não negociando mais e defendendo através de uma ação 

coletivamente organizada (greves etc.) os seus interesses. 

Os "antigos profissionais" tinham uma solidariedade 

corporativa muito forte entre si. Os responsáveis pelos 

departamentos "administrativos", executivos com experiência 

política, aliaram-se também a fim de ocupar mais espaço na 

empresa, sobretudo porque agora a política da direção geral e a nova 

estrutura divisionalizada os favorecia. De fato, na reestruturação 

anunciada pela direção geral no fim de 1995, os diretores de cada 

unidade de negócios tinham sido nomeados de acordo com o 

seguinte perfil: antigos profissionais técnicos (a fim de terem um 

mínimo de legitimidade no meio), mas que tinham evoluído para 

os setores "administrativos", trabalhando durante anos como 

gerentes de produto ou em funções ligadas ao marketing. O seu 

objetivo era formar uma nova mentalidade de negócios em suas 

unidades, em consonância com os objetivos da direção geral, 

eliminando as resistência dos "antigos profissionais" e contando, 

para tanto, com um novo grupo emergente: "os novos 

profissionais", que podiam agora "virar a mesa" 112 e passar a ocupar 

posições de mais prestígio na empresa, substituindo os antigos 

profissionais. 

Diante deste clima organizacional tumultuado, pode-se 

compreender facilmente que a interação dos grupos pertencentes às 

unidades - "oss - Open Software Systems" e "ES - Entreprise 

Systems" no prédio de Clayes-sous-Bois não era fácil, formando-se 

verdadeiras facções. Era o departamento qualidade, que fazia a 

ligação entre as duas unidades, através da supervisão dos custos, 

prazos e defeitos dos produtos, que deveria diminuir (em teoria) a 

tensão entre os dois grupos, a fim de poderem elaborar projetos em 

comum, como os que visavam desenvolver tecnologias mistas para 
consolidar a migração de um sistema proprietário para o sistema 

aberto. Parecia-se mais fácil, todavia, conciliar as duas tecnologias 

112Segundo expressão utilizada pelo grupo dos "novos profissionais". 
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que obter uma cooperação eficaz entre os grupos dos "antigos" e dos 

"novos" profissionais. 

4.2. A Tentativa de Conciliar os dois Grupos: A 
Implanta,ão do Programa ISO 9001 

Foi neste momento que a direção geral resolveu implantar 

um programa de qualidade baseado na melhoria de processos e na 

formação de equipes interdisciplinares que deveriam analisar o seu 

trabalho, simplificá-lo, propor soluções e adotar padrões em comum. 

A certificação ISO 9001 exigia que cada departamento e cada unidade 

escrevesse os procedimentos de execução de seu trabalho em 

detalhe, segundo o princípio da transparência técnica total e 

intercâmbio da mão de obra. A idéia subjacente ao sistema de 

garantia de qualidade da ISO 9001 é que se o trabalho dos 

profissionais está expresso em procedimentos padrão simplificados, 

de forma mecânica (divididos em processos, subprocessos, 

atividades e procedimentos), a empresa fica menos dependente do 

"know-how" de cada especialista, pois o seu trabalho poderá ser 

padronizado e transmitido mais facilmente a outros profissionais. O 

objetivo é não depender do conhecimento ou da experiência de um 

técnico em particular, mas formalizar esta experiência e este 

conhecimento a fim de poder substituir este técnico em caso de 
necessidade. 113 

Estes pressupostos são completamente contrários à lógica de 

legitimação corporativa dos "antigos profissionais", baseada no 

conhecimento único de cada técnico, em sua experiência específica e 

em sua "honra" profissiona1.1 14 A lógica de ação que embasa este 

programa de qualidade corresponde ao pensamento dos 

"administradores" e dos engenheiros Unix, uma vez que a 

tecnologia e a disciplina na qual são especialistas (os sistemas abertos 

e o marketing) também são intercambiáveis, como explicamos no 

capítulo V. Os valores destes dois grupos estão ligados a um 

mercado flexível, estruturado pela demanda, que muda 

113segundo entrevistas com a direção. 

114Ver a este respeito o livro "La logique de l'honneur", de Philippe D'lrirbane, op.cit. 
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rapidamente, exigindo da empresa o desenvolvimento de produtos 

semi-padronizados (logo a necessidade de padronizar-se também os 

métodos de trabalho) e fabricados em grandes volumes. 

4.3. A Lógica de Decisão dos "Antigos Profissionais" e 
a sua Resistência ao Plano de Qualidade 

a) A Lógica de Decisão 

A lógica de mercado dominante na época dos "antigos 

profissionais" era diferente: o conhecimento deles não era 

intercambiável, mas limitado à técnica de uma empresa, ao sistema 

proprietário que tinham desenvolvido. Um dos principais valores, 

neste contexto, era o valor de fidelidade à empresa e da comunidade 

de trabalho. A lógica de ação dos "antigos profissionais", a lógica 

corporativa, baseia-se no seguinte esquema: existe o "mestre" e o 

"aprendiz" e somente após uma evolução que obedeça certas fases 

de aprendizado técnico, o aprendiz poderá ser considerado como 

apto a exercer sua profissão e poderá fazê-lo legitimamente, sendo 

aceito por seus pares115. Para eles, o trabalho de programação e 

criação de códigos é uma arte a ser desenvolvida sob a direção de um 

responsável experiente. Foi dentro desta lógica que durante 20 anos 

estes profissionais trabalharam desenvolvendo a "ciência da 

computação" 116 e da informática, o que permitiu o 

desenvolvimento tecnológico atual. Em nossas entrevistas 

observamos que a maior parte dos "antigos profissionais" 

apropriam-se do seu trabalho e dedicam-se muitas vezes 

exclusivamente a esta atividade, não obedecendo a horários fixos 

dado o alto nível de envolvimento pessoal com a sua profissãol17. 
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que reflete bem a lógica corporativa destes profissionais. 

116Termos utilizados pelo grupo dos "antigos profissionais", que apresentavam a sua lógica de 

ação e os seus valores. 

117Este fato também é reconhecido pelos "administradores", sobretudo pelos chefes de 

produto e pelos profissionais do departamento de qualidade, que trabalham no controle dos 



Diante da tecnologia que desenvolveram e de seus processos 

de trabalho, os valores e a identidade cultural que consolidaram 

durante anos de prática faz sentido: segundo estudos no mercado da 

informática, um programador experiente produz até 23 vezes mais 

rápido que um ini ci ante. Sua lógica profissional é desta forma 

comparável a dos médicos, artesãos e outros casos similares, onde 

apesar dos procedimentos serem padronizados, a experiência e o 

conhecimento específico de cada profissional fazem toda a diferença, 

não existindo um pressuposto inicial de igualdade entre eles, mas 

um sistema hierarquizado corporativamente, onde cada fase de 

evolução na "ciência", na tecnologia ou arte próprias à profissão são 

marcadas por símbolos de prestígio diferentes. A lógica acadêmica (a 

evolução profissional através de cursos de mestrado e doutorado) 

assemelha-se parcialmente a este caso. 

No decorrer dos anos, o trabalho dos "antigos profissionais" 

se profissionalizou e suas competências foram padronizadas a fim 

de serem mais facilmente transmitidas aos iniciantes. Foi o processo 

de padronização de suas qualificações que gerou a estrutura 

burocrática profissional, sob seu controle. Nesta estrutura o seu 

trabalho era formalizado e os profissionais tinham que aceitar em 

parte o controle e o suporte dos administrativos para poderem 

trabalhar, dado o aumento de complexidade do negócio: vários 

sistemas a desenvolver ao mesmo tempo, vários contratos a gerir, 

prazos e orçamentos a serem controlados, defeitos a serem 

diminuídos. Foi desta forma que o modelo de produção foi 

evoluindo para um sistema "semi-standardizado" como a "Software 

Flexible Factory". Enquanto conservavam, porém, o poder de decidir 

a evolução técnica dos produtos e influenciar na definição da 

estratégia da empresa, os "antigos profissionais" aceitaram grande 

parte deste controle administrativo, que consideravam necessário e 

útil ao seu trabalho. Desta forma o SEP A, "Software Engineering 

Process Architecture", metodologia de desenvolvimento de 

softwares e organização desenvolvida no fim dos anos 70 pela SEI, 

órgão americano de controle do setor, foi implantado com sucesso 
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desenvolvem, que eles pertencem à empresa. 



na Bull nos anos 80, sendo aprovado pelos profissionais, que 

consideravam esta metodologia um instrumento útil de trabalho. 

Nesta época, porém, os "antigos profissionais" eram ainda os 

principais atores organizacionais, assessorados pelos outros grupos, 

com quem negociavam soluções. 

b) A Resistência ao Programa ISO 9001 

A situação acima descrita transformou-se: diante da 

mudança do centro de decisão na empresa, a partir de 1993, efetuada 

através de um planejamento estratégico implantado "top-down" 

pela direção de Bull, que visava extingüir pouco a pouco os sistemas 

proprietários; diante da implantação do sistema instrumental de 

recursos humanos, da política de comunicação sobre a "Nova Bull" 

e a "Velha Bull" e da falta de novas perspectivas dentro da empresa, 

"os antigos profissionais" viram na implantação do programa de 

qualidade "Melhoria de Processos" e "ISO 9001 fI, em 1995, não um 

instrumental ou um suporte administrativo útil ao seu trabalho, 

mas uma tentativa de absorver o seu conhecimento, em nome de 

uma maior transparência organizacional, a fim de substituí-los, 

transformando-os em uma mão de obra intercambiável, negando o 

seu valor individual enquanto "experts". 

Segundo a maioria das entrevistas, estes profissionais, 

sentiram-se ameaçados pela implantação deste programa de 

qualidade pois consideraram que esta era mais uma ação estratégica 

do departamento de qualidade para reforçar o seu controle sobre o 

seu trabalho, diminuindo a sua autonomia (através das auditorias 

internas de controle implantadas pela norma ISO 9000, por 

exemplo). 

A lógica burocrática da igualdade formal entre os indivíduos 

na empresa, baseada na descrição da função e nas regras, que baseia o 
trabalho dos "administradores" e dos "novos profissionais", não é 

admitida por estes profissionais, que legitimam a sua autoridade 
através do nível de conhecimento técnico. 

Conseqüentemente os "antigos profissionais" resistiram, 

tentando sabotar o programa ISO 9001. Em dezembro de 1995 o 
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grupo anunciou que nao lna escrever seus procedimentos e rotinas 

de trabalho segundo exigência da ISO 9001, argumentando que não 

tinham "tempo a perder", que era "impossível dividir em processos 

e subprocessos, de forma mecânica " o seu trabalho de criação e 

design de códigos, único e particular a cada indivíduo.1 18 Segundo 

eles, a norma ISO 9001 adaptava-se bem a uma fábrica de 

"hardware", cujos procedimentos são inteiramente padronizados, 

mas não adaptava-se a um laboratório de desenvolvimento de 

"softwares". "Não se pode descrever e padronizar o processo de 

criação ".1 19 

Diante de sua negativa em colaborar, os membros do 

departamento de qualidade tiveram que escrever às pressas os 

procedimentos e rotinas de trabalho dos "antigos profissionais" a 

fim de apresentar aos auditores externos um programa coerente, 

elaborando a partir de um sistema minimamente aceitável. Eles 

correram assim o risco, devido à resistência dos "antigos 

profissionais", de perder o certificado ISO 9001, cuja auditoria 

externa seria feita pelo orgão oficial de certificação AF AQ -

Association Française d'Assurance Qualité, em fevereiro de 1996. 

No último momento o departamento de qualidade da unidade de 

negócios "Entreprise Systems" conseguiu "salvar "120 o processo de 

auditoria e obter a certificação ISO 9001, apesar da recusa dos "antigos 

profissionais" em colaborar. 

Além de quase perder o seu programa, o departamento de 

qualidade falhou também em fazer a ligação entre as unidades "ES" 

e "055", conciliando os dois grupos a fim de melhorar o clima 

organizacional, como pretendia, a partir da formação das equipes de 

trabalho multidisciplinares que deveriam ter sido implementadas 

no programa ISO 9001. 

llBsegundo expressões literais utilizadas nas entrevistas. Tradução da autora. 

119Segundo entrevistas com os "antigos profissionais". 

120termo utilizado nas entrevistas dos "administradores". 
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4.3. As Razões que Possibilitaram a Resistência Aberta 
dos "Antigos Profissionais" ao Programa ISO 9001 

Segundo as entrevistas, os "antigos profissionais" puderam 

"se dar ao luxo" de desafiar abertamente o programa do 

departamento de qualidade devido a vários fatores: 

a) Este grupo tem consciência que a sua atividade, mesmo 

em vias de desaparecer, ainda é fundamental pela organização 
durante os próximos anos, para assegurar o período de transição 

tecnológica. Tal fato deve-se aos seguintes fatores: 

• Atualmente ainda é a manutenção dos sistemas 

proprietários instalados e a sua venda, sobretudo aos orgãos 

governamentais, que asseguram a maior parte do rendimento da 

empresa, tendo em vista a alta margem de lucro por unidade 

comercializada; 

• Estes sistemas deverão ser ainda mantidos nos clientes 

durante 10 anos, mesmo que a sua fabricação seja extinta a partir de 

1998 ; 

• A empresa necessita do conhecimento especializado dos 

"antigos profissionais" para organizar a migração dos sistemas 

proprietários para UNIX, desenvolvendo sistemas mistos; 

• A empresa necessita de seu conhecimento especializado 

para tentar desenvolver um "mainframe" totalmente baseado na 

tecnologia distribuída (sistemas abertos); 

b) A resistência ostensiva deste grupo ao programa ISO 9001 

também foi possível porque este programa era implantado por um 

"staff" administrativo inferior: o departamento qualidade. Caso este 

programa fosse diretamente implantado pela direção geral, a 

resistência ao mesmo poderia gerar retaliações imediatas. 

Apesar disso, segundo os entrevistados, a resistência ao 

programa foi também uma mensagem à direção geral: "nós 

existimos ainda enquanto grupo "; "nós temos ainda um poder de 
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ação considerável li. Pretendia-se forçar a direção geral a rever o seu 

planejamento estratégico ou ao menos a começar a negociar com o 

grupo. As conseqüências deste movimento de resistência, no 

entanto, não se fizeram esperar, como relataremos posteriormente 

neste capítulo. 

Nós apresentaremos em seguida, em detalhes, a unidade na 

qual estes fatos aconteceram, os diversos grupos, o inter

relacionamento entre eles e o seu trabalho, a fim de permitir uma 

melhor visualização da situação acima descrita. 

5. O Trabalho de Criação e Desenvolvimento de 
"Softwares" 

Um sistema operacional de grande porte como o CGOS 7 ou 

CGOS 8 é composto de milhares de linhas de código integradas. 

Existem engenheiros especialistas em cada tipo de linhas de código e 

um engenheiro não conhece sozinho a totalidade do sistema, dado o 

seu tamanho e complexidade. O trabalho é complexo porque existem 

várias etapas para o seu desenvolvimento, segundo o processo de 

fabricação SEP A "Software Engineering Process Architecture" 

adotado por Bul1.121 

Ele se compõe das seguintes fases: 

- Fase O - Definição dos objetivos do produto. Faz-se um 

estudo de mercado para definir-se a qual público o produto será 

dirigido, para definir as necessidades deste público e as características 

do produto, estimando-se os custos de produção, os prazos e a 

tecnologia a ser utilizada. Participam desta fase, que dura por volta 

de 1 a 2 meses, os executivos ligados ao planejamento estratégico da 

empresa, bem como os profissionais de marketing e os profissionais 

técnicos (engenheiros de desenvolvimento). No fim desta fase, 
organiza-se uma reunião formal ("DMl - Decision meeting"), da 

qual participam os membros da equipe multidisciplinar ("core 

team") que trabalhou no projeto. No fim da reunião, seus 

121Segundo documentos oficiais. 
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participantes devem redigir um documento oficial apresentando o 

projeto, onde constem as principais características do produto, os 

tipos de cliente e mercado a atingir, além dos prazos e do orçamento 

previstos. 

- Fase 1 - Definição do produto num alto nível de designo 

Nesta fase, que dura por volta de 3 meses, a equipe multidisciplinar 

responsável pelo projeto, formada na "DM1", propõe ao setor 

técnico a idéia de lançar-se este produto no mercado, definindo as 

suas primeiras características. Forma-se uma equipe multidisciplinar 

maior, composta por profissionais de marketing, finanças, 

fabricação, assistência ao consumidor, representantes dos 

engenheiros de desenvolvimento (representantes dos "antigos 

profissionais", dos "novos profissionais", ou de ambos, dependendo 

do tipo de tecnologia a ser utilizada). Esta nova equipe 

multidisciplinar deverá realizar estudos aprofundados no seu setor 

(estudos de mercado - marketing; estudos de custos de produção -

finanças e setor técnico; estudos tecnológicos de software e hardware 

- profissionais técnicos); a fim de verificar se as características do 

produto, os prazos e o orçamento iniciais previstos na DMl são 

viáveis e realistas. O setor técnico tem um papel fundamental nesta 

fase, pois é ele que deverá confirmar ou não a possibilidade de 

desenvolver-se tecnologicamente o produto dentro dos prazos e do 

orçamento propostos. Os membros da equipe deverão em seguida 

discutir e chegar a um compromisso, elaborando um plano de ação 

e um primeiro documento oficial - um contrato - onde as condições 

de desenvolvimento do projeto serão fixadas. É neste momento, em 

geral, que verificam-se os maiores conflitos entre os setores de 

marketing, finanças e os técnicos. 

Esta fase encerra-se através de uma reunião formal chamada 

DM2, na qual o contrato é assinado pelas partes, dando-se o sinal 

"verde" para o andamento do negócio e nomeando-se um chefe de 

projeto "administrativo" (marketing) e um chefe de projeto técnico 

(produção) que deverão verificar o cumprimento dos prazos, dos 

custos e da qualidade do produto. Eles serão ~ssessorados nesta tarefa 

por um assistente designado pelo departamento de qualidade. 

Entra-se na fase 3 - A nomeação dos fornecedores internos e 

o desenvolvimento inicial 
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Nesta fase, a equipe multidisciplinar responsável pelo 

projeto definida na DMl consultará os chefes de cada departamento 

técnico a fim de formar a equipe responsável pelo desenvolvimento 

deste projeto específico. 

o sistema de produção funciona do seguinte modo: em nível 

vertical, a organização é dividida em competências técnicas 

específicas: cada equipe de engenheiros de desenvolvimento é 

especializada em um tipo de código. Existem, por exemplo, a equipe 

especializada no código "A", no código "B" e no código "C" e cada 

uma delas é supervisionada por um chefe, responsável pelo 

desenvolvimento da capacidade de seus subordinados em trabalhar 

com o tipo de código no qual são especializados. 122 

Para formar a equipe de desenvolvimento deste projeto 

específico, definido na DMl, o chefe técnico do projeto falará com os 

chefes das diferentes equipes de especialistas a fim de recrutar 1 ou 2 

membros de cada uma e constituir a equipe multidisciplinar de 

técnicos que desenvolverá o seu projeto. Desta forma, alguns 

membros da equipe "A" , "B" e "C" estarão trabalhando em um 

projeto enquanto alguns de seus colegas de equipe estarão 

trabalhando em outro projeto. Estes especialistas possuem assim 

dois níveis de chefia: o chefe de sua equipe técnica, em caráter 

permanente, e o chefe do projeto no qual trabalham durante um 

certo período. Podemos constatar que apesar da direção de Bull ter 

adotado a forma divisionalizada, substituindo a antiga estrutura 

matricial, a Fábrica Flexível de "Softwares" conserva ainda uma 

estrutura "quase-matricial", pois o processo de fabricação de seus 

produtos assim exige. 

A fabricação de um "software" efetua-se inicialmente através 

de um processo mental dedutivo para em seguida finalizar-se 

através de processo indutivo: em uma primeira fase, após definir-se 

as características gerais do produto, transforma-se estas características 

em especificações técnicas escritas em linguagem de código de alto 
nível "English-like". Em seguida deve-se "traduzir" esta linguagem 
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de alto nível para uma linguagem de baixo nível formada pelos 

códigos "O" e "1 ", que serão lidos pela máquina. Computadores 

especiais como "assemblers" e compiladores ajudam nesta transição. 

Programa-se inicialmente na linguagem de máquina e depois faz-se 

o caminho inverso: deve-se integrar as milhares partes de código em 

um todo que será transformado em liguagem de "alto nível" 

novamente. 

Cada engenheiro é especialista na programação de um tipo 

de código, que deve conhecer profundamente. Ele receberá os tipos 

específicos de código que deve desenvolver e se concentrará neste 

trabalho, não tendo a visão do todo, apenas conhecendo as 

especificações gerais do programa. Em geral, a programação de sua 

parte do código já apresenta uma dificuldade técnica considerável, 

envolvendo um alto nível de formação profissional e anos de 

experiência.123 

Outros engenheiros integrarão posteriormente as partes de 

código que recebem de seus colegas de desenvolvimento, em um 

nível de generalidade mais alto. Finalmente estes "pedaços" de 

código integrados serão testados, podendo voltar várias vezes para o 

pessoal de desenvolvimento e integração para serem corrigidos. No 

fim do processo, eles constituirão um sistema operacional ou um 

software formado a partir de milhares de linhas de códigos 

diferentes integrados. 

Os engenheiros de "softwares" têm assim 3 tipos de trabalho, 

classificados por ordem crescente de generalidade: - os engenheiros 

especializados em desenvolver pequenas partes de código de um 
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tipo específico; os engenheiros especializados em integrar diversos 

tipos de código diferentes; os engenheiros especializados no teste 

dos códigos. 

Estes engenheiros, em seus diferentes níveis de trabalho, são 

supervisionados, como já falamos, pelo seu chefe de equipe técnica, 

pelo chefe de seu projeto (um "administrador") e pelo seu assessor 

pertencente ao departamento de qualidade. De acordo com sua lógica 

corporativa, eles se identificam com o primeiro, o chefe técnico de 

sua especialidade, um engenheiro mais experiente, considerado 

como o "mestre" que os orienta em seu oficio. Os chefes de projeto e 

o pessoal do departamento qualidade são percebidos como 

indivíduos que possuem outras prioridades e que não têm 

legitimidade para opinar, dada a sua falta de conhecimento técnico 

em informática. Neste particular, sobretudo após a intervenção 

estatal na BulI em 1993, o relacionamento entre o setor técnico e o 

administrativo mostra-se especialmente complicado.Verifica-se aqui 

o choque entre duas lógicas de decisão diferentes: "produção" X 
"marketing "124 

No fim do desenvolvimento e integração dos códigos, a 

equipe técnica, o chefe de projeto e o pessoal do departamento de 

qualidade fazem uma outra reunião formal - a "DM 3" - onde 

anunciam que os códigos estão desenvolvidos e integrados, prontos 

para serem testados. 

Passa-se então para a fase 4 - Desenvolvimento final, 

qualificação, testes beta e piloto, incluindo a validação total. 

O "software" será testado por engenheiros especializados 

nesta atividade, através de métodos que simulam o sistema 

informático da empresa-cliente (teste "Beta Site"). O teste-piloto, 

cujo objetivo é de aperfeiçoar o produto e validá-lo, será também 

implementado nesta fase. No final, as partes envolvidas fazem uma 

reunião formal - "DM4" a fim de anunciar que o produto já foi 

testado e validado e está pronto para ser fabricado em massa e 

distribuído no mercado ou instalado, conforme o caso. A equipe 

124segundo termos utilizados pelos entrevistados. 
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inicial, nomeada na "DMl tI, faz então uma reunião final de 

validação do projeto - a "DM5". 

A fase 6 consiste no lançamento do produto no mercado, na 

sua venda, instalação e adaptação às necessidades específicas do 

cliente (produto semi-padronizado), após o que a empresa assina 

com o comprador um contrato de assistência técnica por um certo 

número de anos até a obsolência do produto e sua substituição por 

um novo. Estas fases, correspondentes ao ciclo de vida do produto, 

são esquematizadas nos gráfico 2 e 3 abaixo representados: 
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Ciclo de vida do produto 

Fase O 

Definição 
dos 
objetivos 
do 

Fase 1 

Definição do Produto 

Como o Produto 
pod e atingir os 
objetivos? 

Fase 2 

Desenvolvimento 
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6. Procedimentos da Pesquisa Realizada 

o departamento GCOS 7, onde efetuamos nossa pesquisa, 

fazia parte da unidade de negócios "Entreprise Systems" (que foi 

posteriormente extinta) possuindo por volta de 100 empregados em 

novembro de 1995, data do início de o estudo, que durou até o mês 

de outubro de 1996. Visitamos a empresa 2 a 3 vezes por semana, 

em um programa de estágio não remunerado de 1 ano de duração, 

no qual tivemos a oportunidade de efetuar 65 entrevistas formais, 

além de desenvolvermos trabalhos em conjunto com os 

funcionários sobre a implantação da norma ISO 9001 e participarmos 

como observadores de uma série de reuniões e atividades, entre elas 

a auditoria ISO 9001 feita pela AFAQ - Association Française 

d'Assurance Qualité em fevereiro de 1996. Pudemos observar 

também a reação dos funcionários em relação às mini

reestruturações e às duas grandes reestruturações anunciadas pelo 

diretor-presidente de BulI em novembro de 1995 e em maio de 1996. 

Como podemos ver no gráfico abaixo, a unidade tem 7 

atividades principais: 

1) Gestão de dados - esta atividade é responsável pelo 

desenvolvimento de métodos de arquivamento e acesso às 

informações dentro do sistema operacional GCOS 7. 

2) Supervisão - esta atividade une as diferentes equipes de 

engenheiros de desenvolvimento, cada uma especializada em um 

tipo de código. 

3) Telecomunicações - une os engenheiros especializados no 

desenvolvimento de códigos para sistemas ligados à 

telecomunicações. 

4) GCOS 7/Unix é a eqUIpe responsável pelo 

desenvolvimento de sistemas mistos, favorecendo a "migração" do 

sistema proprietário GCOS 7 para o sistema aberto UNIX. 

5) Integração - é formada pela equipe de engenheiros 

especializada na integração de códigos elaborados pela equipe de 
desenvolvimento. 
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6) Validação - é formada pela equipe de engenheiros 

especializada no teste dos códigos desenvolvidos e integrados. 

7) Unidade de suporte - engloba os outros serviços citados, 

ligados à instalação dos "softwares" e sua manutenção no cliente. 

Nós efetuamos as seguintes entrevistas: 

10 no departamento de gestão de dados, onde 

entrevistamos os "antigos profissionais"; 

-10 do departamento de supervisão, onde entrevistamos os 

"antigos profissionais"; 

- 25 no departamento GCOS 7/ Unix , onde entrevistamos 5 

"antigos profissionais" e 20 "novos profissionais"; 

- 5 no serviço de Integração, onde entrevistamos os "antigos 

profissionais"; 

- 5 no serviço de Validação, onde entrevistamos os "antigos 

profissionais" . 

Fizemos, em nosso estágio, uma observação participativa no 

departamento de qualidade e trabalhamos na implantação das 

normas ISO 9001, entrevistando 10 profissionais de marketing e 

controle de qualidade. Pudemos então acompanhar de perto a 

reação dos grupos técnicos a este programa de qualidade, como 

descrevemos no item 4 deste capítulo. 

Em resumo, as 65 entrevistas que realizamos foram 

elaboradas da seguinte forma: entrevistamos 5 chefes técnicos de 

projeto, 3 chefes de projeto ligados ao serviço de marketing bem 

como 5 assessores destes últimos, responsáveis pelo controle de 

qualidade dos projetos. Entrevistamos também o diretor-presidente 

do departamento GCOS 7 e o chefe do departamento de qualidade. 

As outras 50 entrevistas foram feitas com subordinados: os "antigos 

profissionais" - engenheiros programadores especializados em 

desenvolvimento, integração, teste; os "novos profissionais" -

engenheiros especializados em UNIX, e os "funcionários 

administrativos" (marketing e qualidade), divididos em diferentes 

serviços, segundo classificação acima. 
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7. Problemática do Estudo 

Diante do desafio aberto dos "antigos profissionais" 

pertencentes aos sistemas proprietários CGOS 7 e CGOS 8 de "ES -

Entreprise Systems" ao Programa de Qualidade "Certificação ISO 

9001" descritos no item 4 deste capítulo, a direção da empresa, ao 

invés de negociar, tomou uma nova decisão unilateral, anunciando 

em maio de 1996 uma nova reestruturação: a unidade a qual eles 

pertenciam, "ES", foco de tensão, seria extinta e fundida à unidade 

OSS - "Open Softwares System", onde trabalhavam os "novos 

profissionais", formando a unidade "EIS - Entreprise Information 

Systems", sob a direção de um profissional recrutado na A TI 

americana, Kaled Marrei. Conseqüentemente o antigo diretor de 

"ES" (um engenheiro especializado nos sistemas proprietários 

altamente respeitado por seus pares) foi demitido do grupo BulI. 

Pretendia-se, segundo os entrevistados, quebrar a resistência 

à mudança da unidade de sistemas proprietários, colocando-a sob 

controle dos "novos profissionais" técnicos e do pessoal de 
marketing, dentro da lógica de "dividir para dominar "125, 

aperfeiçoando-se também nesta reforma a estrutura divisionalizada 

anunciada em novembro de 1995. 

Esta mudança - a extinção de sua unidade - foi vista pelos 

"antigos profissionais" como uma resposta da direção à sua recusa 

em colaborar com o plano ISO 9001, quase comprometendo o 

sucesso do mesmo. Ao invés de mudar de atitude e negociar com 

eles, a direção de Bull decidiu "endurecer" mais ainda sua política e 

"cortar o mal pela raiz "126, extingüindo a sua unidade, fundindo-a 

com outra e colocando-a sob a direção de alguém exterior à empresa, 

um profissional competente mas não influenciável pelos antigos 

membros do sistema. Diante desta medida da direção, os "antigos 

profissionais" perceberam que a manifestação aberta de seu 
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descontentamento e suas ações ostensivas de oposlçao à política 

oficial implicavam graves riscos para o grupo, pois a direção reagia 

imediatamente, identificando o foco de resistência e punindo. 

A maior parte dos "antigos profissionais" que entrevistamos 

(sob garantia de confidencialidade e anonimato) nos revelaram que 

em resposta às retaliações da direção, eles tinham decidido 

desenvolver uma política de "resistência velada" onde "fingiam" 

colaborar e incorporar as propostas da direção em seu trabalho, mas 

na prática não as executavam, procurando freiar o processo de 

mudança organizacional que os prejudicava e atrasar os projetos 

ligados aos novos produtos. Segundo as entrevistas, diante de uma 

política intransigente da direção geral, este grupo se considerava em 

um "beco sem saída", entre duas opções ruins: 

- colaborar com um plano de mudança organizacional que a 

médio prazo traria o desaparecimento de sua profissão e, 

conseqüentemente, a sua saída da organização; 

- resistir abertamente e correr o risco de perder o emprego, 

sofrendo retaliações, uma vez que as negociações estavam 

encerradas. 

Não vendo perspectivas no futuro, estes profissionais não 

aceitavam serem classificados pela cultura organizacional como 

parte do passado, da "Velha Bull", empresa que tinha fracassado e 

que deveria ser substituída pela "Nova Bull". 

Diante de tal situação, voltaram-se para o presente, 

escolhendo a tática de sobreviver como podiam no dia-a-dia, 

resistindo "como os gauleses irredutíveis da aldeia de Asterix 

reagem à invasão dos romanos ou como a resistência francesa 

resistiu aos alemães durante a segunda guerra mundial". 127 

Em cada projeto ou atividade em que participavam existiam 
sempre ambigüidades técnicas que poderiam ser usadas por um 

profissional a fim de justificar um erro ou um fracasso, utilizando 

razões válidas para legitimar, na verdade, o resultado de uma 

127Frase retirada de uma das entrevistas, traduzida pela autora. 
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politica de frenagem organizada. Esta política desenvolvia-se mais 

por omissões - ações que deixavam de ser tomadas a fim de se evitar 

ou corrigir um problema qualquer - do que por ações cujos 

responsáveis poderiam correr o risco de serem responsabilizados. 

Instalou-se assim um ambiente de guerra na organização, 

ao seu desenvolvimento". 

" . nocIVO 

Do ponto de vista da direção geral da Bull e dos 

"administradores"128, a situação também não era fácil. 

o interventor, em 1993, tinha negociado os primeiros planos 

"sociais" de demissão em massa com os sindicatos e grupos 

organizacionais. Estes individuos, no entanto, sabendo negociar, 

atrasavam as conversações até obterem ao menos em parte as 

concessões que queriam, pois sabiam que a direção geral não podia 
"esperar para agir"129 (o mercado mudava rapidamente) e acabava 

cedendo parcialmente. A partir de um dado momento, porém, a 

direção declarou que não podia mais financiar as condições exigidas 

pelos funcionários para realizarem um acordo e parou de negociar, 
"a fim de não entrar mais neste jogo" 130 

Diante deste problema, Jean-Marie Descarpentries decidiu 

não negociar mais, adotando uma política autoritária e partindo do 

pressuposto que obter a coesão através da negociação política com os 

diversos grupos, em uma época de crise, não era fácil; ele preferia 

assim correr o risco de enfrentar uma resistência parcial aos seus 

projetos que "perder tempo" e dinheiro em longas discussões antes 

de poder agir, sobretudo em um mercado como o da informática, 

que muda rapidamente. Ele decidiu assim implementar o seu 

planejamento estratégico através de "uma política firme" e levá-lo 

adiante, mesmo que esta atitude provocasse descontentamentos, 

pois "não se pode deixar o barco à deriva, sem rumo; enquanto a 

tripulação discute, deve-se ter uma direção, pois qualquer direção 

128termo utilizado pelos próprios entrevistados. 

129Segundo entrevistas com os "antigos profissionais" .. 

130Segundo entrevistas com os chefes de projeto pertencentes à direção geral. 
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ainda é melhor do que não ter nenhuma "131 Segundo a direção, 

negociar com o grupo dos "antigos profissionais" não era fácil, pois 

eles eram as crianças mimadas, os "enfants terribles 11 da antiga 

organização, na qual tinham vantagens, e não aceitam o fato que o 
mundo mudou e que temos que nos adaptar para sobreviver". 
Quanto à escolha de uma estratégia convencional a direção a 

justificava dizendo o seguinte: 11 em meio a uma tempestade, no 

mar, no melO de um nevoeiro, quando não sabemos que rumo 
seguir, devemos nos manter atrás dos barcos que mostrem que estão 
conseguindo navegar e enfrentar a tempestade. Mesmo que nós não 
possamos identificar de onde vem o vento, talvez estes barcos, de 
sua posição, possam fazê-los, e diante da incerteza, imitar quem 
sobrevive é a estratégia mais segura" .1 32 

A decisão geral justificava assim a sua decisão de manter o 

seu planejamento estratégico inalterado e a sua decisão era 

defensável e justificável dentro de uma linha "tradicional" de 

administração, o paradigma burocrático o conservador (ver capítulo 

I, IH e V). 

Apesar desta argumentação, existiam fatos que mostravam 

que a sua estratégia não era a"melhor solução", como propunha a 

direção. A implantação de um sistema instrumental estava custando 

um alto preço à empresa, que possuía agora graves problemas 
internos (como a política de "frenagem" dos "antigos profissionais"), 

que poderiam diminuir ainda mais as suas possibilidades de 

sobrevivência. 

Estes profissisonais, ainda indispensáveis ao funcionamento 

da empresa, tinham um grande aliado: o tempo. O seu objetivo não 

era que a "Nova Bull" (empresa que os ignorava e que não lhes 

oferecia perspectivas para o futuro) fizesse sucesso, o seu objetivo 
era apenas o de 11 sobreviver" alguns anos na organização, 

131Frase retirada da entrevista com o diretor-presidente da unidade EIS - Entreprise 

Information Systems, traduzida pela autora. 

132Frases literalmente retiradas das entrevistas feitas com membros da direção geral, 

traduzidas pela autora. 
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mantendo ao menos em parte a sua autonomia, até aposentarem-se. 

Freiando porém os projetos da "Nova BulI", dado o clima de guerra 

interno, eles poderiam atrapalhar bastante os planos da nova direção 

sem expor-se mais, no entanto, às retaliações desta, através sua 

estratégia de "resistência velada". Eles pretendiam mostrar que 

ainda existiam, que não eram apenas "um grupo de velhos inúteis" 
133 

o resultado da política instrumental da direção de BulI 

parecia custar à organização mais tempo e dinheiro que a politica 

de negociação, não sendo, desta forma, uma boa opção estratégica 

para a empresa. Ela favorecia perfeitamente, no entanto, os grupos 

organizacionais no poder. 

Constatando o clima social conflituoso acima descrito, 

formulamos algumas questões de pesquisa que procuraremos 

responder no próximo capítulo, quando apresentaremos nossas 

conclusões aplicando os nossos referenciais teóricos (capítulo H e IH) 

ao caso concreto: 

- Porque "os antigos profissionais" foram levados a 

desenvolver esta atitude de resistência; 

- Porque os outros grupos ("administradores"; "novos 

profissionais" e a direção) se uniram contra esta resistência; 

- Quais poderiam ser as soluções para este impasse? 

133segundo entrevistas. 
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Por um momento vê-mo-nos realmente como 

fantoches. De repente , porém, percebemos uma 

diferença entre o teatro de bonecos e nosso próprio 

drama. Ao contrário dos bonecos, temos a 

possibilidade de interromper nossos movimentos, 

olhando para o alto e divisando o mecanismo que nos 

moveu. Este ato constitui o primeiro passo para a 

liberdade. Peter Berger134" 

134 Peter Berger, Perspectivas Sociológicas - Uma Visão Humanística, Petrópolis, Vozes, 
1986, Pgs 193-194. 



CAPíTULO VIII - CONCLUSÃO 

Apresentamos no fim do capítulo VII as três principais 

questões que gostaríamos de responder nesta pesqUIsa. 

Responderemos a cada uma delas neste capítulo, sob forma de 

dissertação, utilizando elementos teóricos e factuais apresentados 

anteriormente neste trabalho. Este procedimento nos obrigará a 

repetir várias passagens, citações e raciocínios que constituirão os 

elementos do mosaico a ser composto e analisado. Pedimos ao leitor 

a sua compreensão e paciência no que se refere à releitura dos 

diversos textos necessários à elaboração desta conclusão. 

1. Resposta à primeira questão 

A primeira questão a ser respondida é a seguinte: 

- Porque "os antigos profissionais" foram levados a 
desenvolver esta atitude de resistência? 

a) O contexto histórico, a crise e as transforma,ões na 
empresa 

Como pudemos verificar na descrição da evolução histórica 

da empresa (capítulo VI), BulI, até 1989, tinha a estrutura de uma 

burocracia profissional (Mintzberg)135, sendo dirigida pelos 

profissionais da Informática especializados nos sistemas 

proprietários ("os antigos profissionais"), dentro de uma lógica 

voltada para a produção. Enquanto a empresa foi mantida pelo 

estado francês, o grupo dos "administradores" (executivos de 

marketing e finanças) viviam em harmonia relativa com o grupo 

dos "antigos profissionais", tendo em vista a administração de 

recursos humanos democrática (Arbitragem Gerencial)136 e a 

abundância de recursos dos quais BulI dispunha. Até 1993, a 

empresa não sofria pressões para dar lucro, sendo vista pelo governo 
francês como um setor estratégico a ser desenvolvido, tendo apenas 

o compromisso de desenvolver bons sistemas de Informática e não 

135ver capítulo V 

136ver descrição deste modelo no capítulo III e o livro de Julienne BRABET, op. cit. 
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dar grandes prejuízos. Havia, pois, " espaço para todos" na 

organização e os setores administrativos clássicos aceitavam mais ou 

menos bem o fato dos "antigos profissionais" concentrarem o 

poder, sobretudo porque dentro de uma lógica estratégica 

tradicional, este fato fazia sentido em um mercado estável 

estruturado pela oferta. 

A partir do começo dos anos 90, com a regulação do mercado 

passando a ser feita gradualmente pela demanda, provocando uma 

crise e uma progressiva escassez de recursos na empresa, a direção, 

seguindo uma lógica de administração tradicional, tentou adaptar

se, adotando a estrutura matricial, a fim de conciliar os "antigos 

profissionais" com os "administradores", buscando um equilíbrio de 

poder maior entre as correntes "produção" e "marketing" a fim de 

adaptar-se à nova situação de mercado. Diante do grande prejuízo 

da empresa, no entanto, a reestruturação proposta pela direção não 

foÍ suficiente. Tendo em vista as fortes pressões governamentais, a 

equipe de direção pediu demissão e, em 1993, o governo francês 

nomeou um interventor, Jean-Marie Descarpentries, encarregado de 

privatizar a BulI. 

Com o objetivo de atrair capitais, a nova direção da empresa 

decidiu "reformá-la" adotando uma lógica própria ao setor privado, 

mudando a organização consolidada durante o período em que BulI 

era controlada pelo estado. A direção decidiu, assim, instaurar uma 

"evolução conservadora"137, seguindo os modelos instituídos no 

setor em relação à organização, ao sistema de produção e à política 

de recursos humanos. 

No que se refere ao modelo de produção, a nova direção de 

Bull decidiu consolidar o modelo produtivo da "Software Flexible 

Factory"138. No que se refere à organização, a direção decidiu mudar 

a empresa, na época, uma burocracia profissional, transformando-a 

em uma burocracia divisionalizada (Mintzberg)139 . Finalmente, no 

137ver descrição detalhada no capítulo III e no capítuto V. 

138ver descrição detalhada no capítulo V. 

139y er descrição do modelo no capítulo V. 
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que se refere à política de recursos humanos, a direção decidiu 

extingüir o sistema de Arbitragem Gerencial e instaurar um sistema 

mais próximo do modelo Instrumental140. A "evolução 

conservadora" adotada pela direção seguia assim os pressupostos da 

corrente burocrática de administração que descrevemos no capítulo 

lil. 

Nós encontramos em nossa pesqUIsa, desta forma, duas 

propostas diferentes para solucionar a crise de confiança que se 

instaurou nas organizações do setor da Informática, tendo em vista a 

crise e as transformações do mesmo: a corrente burocrática e a 

corrente pós-burocrática141 

A corrente burocrática (ou "conservadora") seguida pela 

nova direção de Bull propõe o aperfeiçoamento da burocracia, que 

ainda é vista como a estrutura organizacional mais eficiente, uma 

vez eliminadas suas principais disfunções. Esta proposta é 

freqüentemente associada a uma visão neotaylorista pela da qual se 

busca a convergência de objetivos na organização através da redução 

da diversidade cultural na empresa e da implantação de um método 

de decisão que obedece a um padrão único, considerado superior, 

implementado a partir de uma política instrumental de recursos 

humanos e do reforço de controles sociais burocráticos, gerando-se 

um sistema próximo ao "tightly coupled system" descrito por 

Weick. [Weick, 1976] 

Desta forma, a partir de 1993, Bull incorporou e "adqüiriu" 

os modelos instituídos no setor da informática, predominantes nas 

empresas líderes desta indústria, em uma ação de mimetismo 

organizacional, conforme descrição de Powell e DiMaggio [Powell & 

DiMaggio, 1991]142, consolidando a tendência de Isomorfismo 

Estrutural existente na maioria dos setores institucionais. O que era 

inédito, no caso de BulI, era o fato desta ser uma empresa estatal, 
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140ver descrição detalhada dos dois modelos - Arbitragem Gerencial e o modelo instrumental 

no capítulo III. 

141Yer descrição detalhada no capítulo III e no capítulo Y. 

142Yer descrição detalhada no capítulo III. 



uma das únicas do setor, além de ter tido até bem pouco tempo um 

sistema de recursos humanos democrático, que admitia a negociação 

entre os grupos técnico e administrativo, dentro de uma relativa 

abundância de recursos. 

A fim de desestimular resistências e consolidar suas 

reformas, o interventor decidiu negociar o mínimo possível, o que 

caracterizou de modo especial a evolução desta empresa em relação 

à outras do setor. 

No caso de Bull, podemos compreender a reação dos 

diversos grupos e atores sociais em relação às transformações 

sofridas pela empresa. Tanto a nova direção, quanto o grupo dos 

"antigos profissionais", dos "novos profissionais" (engenheiros 

recém-formados especializados em UNIX) e dos "administradores" 

tinham razões válidas, justificadas dentro de suas lógicas respectivas 

de ação, para agirem como agiram, defendendo os seus pontos de 

vista e os seus interesses na organização. A fim de compreendermos 

a resistência dos "antigos profissionais", reveremos pois as reações e 

as lógicas de ação respectivas de cada grupo organizacional. 

b) As diferentes lógicas de ação dos diversos grupos 
organizacionais 

• O ponto de vista da nova direção da empresa 

A nova direção justificava as suas decisões utilizando dois 

argumentos: 

• A necessidade de privatizar a empresa rapidamente, 

adotando-se para tanto formas de organização e de produção 

compatíveis com a das maiores indústrias do setor, a fim de atraí-las 

como novos acionistas em potencial. Bull não tinha capitais para 

investir e inovar, criando um novo tipo de organização. Deveria, 

então, adaptar-se rapidamente aos modelos predominantes na 

Indústria da Informática, consolidando uma evolução 
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"conservadora"143, a fim de elevar o preço de suas ações no mercado 

e transmitir aos investidores uma imagem de viabilidade 

econômica. 

• Segundo a direção, a busca de uma maior convergência de 

objetivos e a criação de um clima de confiança na organização 

através do debate e da negociação política exige investimentos em 

tempo e dinheiro, sobretudo em uma época de crise, onde deve-se 

agir rápido. Uma política instrumental de recursos humanos e a 

instauração de um método comum de decisão, bem como a 

homogenização cultural dos grupos organizacionais e a sua adesão a 

um projeto de empresa seriam úteis à Bull em sua reconstrução. 

A direção ilustrava os seus argumentos mostrando como era 

difícil a negociação com os sindicatos e com alguns grupos 

organizacionais e como a demora provocada por estas negociações 

era prejudicial à empresa tendo em vista as rápidas transformações 

do mercado da Informática. Pretendia "provocar dentro da empresa 

a mesma tensão, incerteza e insegurança existente no mew

ambiente de negócios, a fim de manter a organização sempre 
vigilante, voltada para os desafios do presente, dando o máximo de 

si" Esta política, executada através de mini-reorganizações 

"surpresa", atingiu o objetivo desejado: os diversos grupos 

organizacionais mostravam-se tensos e fechados em si mesmos 

diante das incertezas e das contínuas transformações. Podemos 

compreender a lógica dos argumentos da direção se levarmos em 

conta os pressupostos da "corrente conservadora". 

Não se pode esquecer, contudo, que caso o interventor e sua 

equipe tivessem êxito na privatização de Bull, isso teria um impacto 

positivo nas suas carreiras políticas, aumentando o seu prestígio no 

governo dominado por seu partido o RPR ("Rassemblement pour la 

Republique'1 um partido de direita que pretendia privatisar todas as 

empesas públicas a fim de reagir à antiga política do governo 

socialista de François Mitterand. O diretor-presidente de Bull tinha 
assumido publicamente o compromisso de levar a termo este 

projeto e parecia disposto a atingir este resultado a qualquer preço. 

143Este ponto está bem explicado no capítulo V. 
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A direção da empresa estava claramente convencida que sua 

estratégia era a única maneira possível de atingir os seus objetivos e 

que ela era superior à qualquer outra sugestão. O seu trabalho era de 

convencer os outros deste fato, se possível, ou de impor as suas 

decisões, se necessário. A negociação não tinha lugar dentro deste 

contexto. 

• O ponto de vista dos "novos profissionais" 

Com a mudança no setor da informática e a valorização de 

seu conhecimento técnico (UNIX), os engenheiros recém

contratados viam nas transformações implementadas pela direção 

uma oportunidade de ganhar espaço na empresa, consolidando suas 

posições. O seu perfil era exatamente o que a nova direção 

valorizava: jovens, especializados na nova técnica, sem a ilusão de 

estabilidade no emprego (este ideal era visto como irreal na atual 

situação de crise). Conseqüentemente este grupo adaptava-se 

perfeitamente ao projeto da "Nova BulI", sentindo-se valorizados 

pela nova cultura organizacional e pelos planos da direção. O seu 

perfil enquadra-se no modelo de Exclusão ("Afinidades Seletivas") 

proposto por Sainsaulieu.144 

Jovens recém-contratados (trabalhando em média há 5 anos 

na empresa), com idade entre 25 e 33 anos, estes "experts" se 

mobilizavam contra a manutenção de um plano de carreira rígido, 

baseado em critérios de progressão ligados ao tempo de trabalho na 

organização. Individualizando seus planos de carreira, estas pessoas 

desvinculavam-se progressivamente do seu grupo, aproximando-se 

dos chefes e membros da hierarquia e discutindo diretamente com 

estes suas possibilidades de ascensão. Desenvolvendo 

posteriormente relações pessoais em diversos níveis hierárquicos, 

seja com colegas ou superiores; selecionando seus contatos na 

organização entre pessoas com o mesmo tipo de perfil, estes 

indivíduos lutavam pela instauração de uma maior mobilidade de 

carreira na empresa. A sua lógica de ação não era pois compatível 

com a lógica corporativa dos "velhos profissionais", aos quais se 

opunham, apoiando o projeto da direção, que lhes era favorável. 

144Ver descrição detalhada no capítulo 11. 
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Como tentamos mostrar no capítulo lI, a partir de uma ação 

podem surgir novos valores e padrões culturais, bem como os 

valores podem pré-existir a uma dada ação. Conseqüentemente, a 

mudança nas normas e regras de distribuição de recursos em um 

sistema gera novas formas de comportamento e valores 

correspondentes, bem como a mudança ideológica pode gerar novas 

formas de conduta que levam à constituição de um novo sistema de 

regras [Sainsaulieu, 1977]. No caso da Bull, a mudança de estratégia 

ocasionou uma mudança na ideologia oficial da empresa, que 

passou a valorizar um novo perfil de "expert" (os "novos 

profissionais"), recusando o perfil dos "antigos profissionais" que 

tinha sido até então valorizado, bem como os valores a ele 

associados (perfeição técnica, estabilidade de emprego, comunidade 

de trabalho e corporativismo, fidelidade à organização, valorização 

da antigüidade no trabalho, segurança). Esta mudança correspondeu 

às transformações do setor: estes valores foram mantidos enquanto 

existia uma fidelização da clientela obrigatória dentro de um 

mercado estruturado pela oferta. Em sua nova política de 

comunicação, a direção passou a associar a "Nova Bull" à nova 

tecnologia e aos "novos profissionais" e a "Velha Bull" à antiga 

tecnologia proprietária, orgulho dos "antigos profissionais" que a 

tinham desenvolvido durante anos. Esta política de comunicação, às 

vezes um pouco doutrinária, provocou reações na organização. A 

direção de Bull favorecia os "novos profissionais" não apenas do 

ponto de vista ideológico, mas também no que se refere à 

distribuição de recursos, pois a empresa transferia uma parte do 

lucro obtido com os "mainframes" proprietários (produto 

considerado como "a vaca leiteira" da empresa de acordo com a 

lógica da matriz BCG)145 para o desenvolvimento de produtos UNIX 

("Distributed Computing Model")146 ou produtos mistos 

(Madison147 e outros projetos), reduzindo o número de "antigos 

profissionais", que tinham altos salários, e contratando "jovens 
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145 Matriz de análise de portfólio de produtos desenvolvida pela empresa de consultoria 

"Boston Consulting Group". 

146Ver descrição capítulo VII 

147Ver descrição detalhada no capítulo VII. 



profissionais" especializados em UNIX por salários mais baixos. Esta 

situação era percebido como injusta pelos "antigos profissionais", 

pois ainda eram os "mainframes" que garantiam a maior parte do 

lucro da empresa.148 

Tendo em vista estes fatos, é claro que os "novos 

profissionais" apoiavam o projeto da diretoria, que os valorizava e 

favorecia, criando empregos em sua área e garantindo o seu espaço 

na organização. Estes profissionais não só apoiavam o projeto da 

Nova BulI, mas lutavam por sua concretização, dedicando-se ao seu 

trabalho e à empresa, opondo-se logicamente ao grupo dos "antigos 

profissionais", que rejeitava esta mudança organizacional, como 

mostraremos mais tarde. O desenvolvimento de projetos em 

comum entre os dois grupos (necessário para a criação da tecnologia 

mista) mostrava-se difícil e a convivência deles nas unidades "ES -

Entreprise Systems" (sistemas proprietários) e "055 - Open Software 

Systems" (sistemas abertos UNIX)149 no mesmo prédio, em Les 

Clayes-sous-Bois mostrava-se particularmente difícil, aumentando 

mais ainda o clima de tensão150. 

Como nos mostram os trabalhos de Enriquez e os trabalhos 

de Pages e alii, a introjeção pelos indivíduos dos princípios, tipos de 

prazer e ameaças oferecidos pela organização se deve ao fato de que 

esta lhes oferece defesas psicológicas que lhes ajudam a canalizar 

suas pulsões de vida e de morte para a atividade externa organizada, 

protegendo-os do confronto interno destes sistemas, da agonia e do 

medo da morte. Dependendo da organização e da estrutura que esta 

lhes oferece, os indivíduos não desenvolvem em si próprios a 

capacidade de estruturar sua própria ação e de enfrentar suas 

contradições internas. [Pages, 1967; [Enriquez, 1978; [Enriquez, 1991; 

[Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 1991] 

148Ver descrição detalhada desta situação no capítulo VI 

149yer descrição detalhada no capítulo VII. 

274 

150Esta política era resumida no "slogan" da direção "Se Debatre pour Croltre", ou seja, "Se 

Debater para Crescer", conforme descrito no capítulo VI. 



A partir da compreensão desta dinâmica, podemos 

compreender porque os "novos profissionais" aderiram com 

entusiasmo a um projeto de empresa que os valorizava e que os 

colocava como atores principais no trabalho de reconstrução da 

organização. Não só este projeto dava um sentido à sua atividade, 

como era fonte de recompensas psicológicas e materiais. Dentro 

desta mesma linha de argumentação, podemos também 

compreender a resistência dos "antigos profissionais", rejeitados 

pela nova ideologia e pela política de distribuição de recursos da 

BulI. 

Q ponto de vista dos "anti,os profissionais" 

Como discutimos no capítulo lI, os indivíduos que 

conseguiram atingir um grau de diferenciação maior e possuem 

uma capacidade cognitiva e analítica mais desenvolvida terão mais 

facilidade de criticar o discurso oficial, encontrando contradições e 

formulando sua própria interpretação da realidade, seja 

individualmente, como mostra o modelo da Exclusão ("Afinidades 

Seletivas"), ou em grupo, como nos mostra o modelo da 

"Solidariedade Democrática". [Sainsaulieu, 1977; [Sainsaulieu, 1983; 

[Sainsaulieu, 1987]. 

No caso da Bull, tanto o grupo dos "novos profissionais" 

(que enquadra-se no modelo da "Exclusão" ou "Afinidades 

Seletivas"151) como o grupo dos "antigos profissionais" (que 

enquadra-se no modelo da "Solidariedade Democrática") possuem 

uma grande autonomia e uma boa capacidade crítica. Os primeiros, 

porém, possuem uma lógica individual de ação, enquanto os 

segundos agem em grupo. 

O grupo dos "antigos profissionais", composto por 

especialistas na tecnologia proprietária, engenheiros altamente 
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qualificados, com mrus de 10 anos de trabalho na organização, 

possuindo entre 45 e 55 anos, foi o responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico do sistema Bull durante os últimos 20 

anos, sendo, portanto, extremamente valorizado pela empresa, que 

dependia, até então, de seu conhecimento. Com a mudança da 

diretoria, em 1993, e a crise, esta situação alterou-se. Apesar da 

mudança, a antiga política de recursos humanos democrática, 

baseado na negociação, tinha possibilitado a este grupo de 

desenvolver e consolidar uma grande habilidade política. Gozando 

de um alto reconhecimento social na organização e tendo voz ativa, 

este grupo assumiu, no decorrer dos anos, um perfil "vencedor", 

compatível com o perfil ideal valorizado pela antiga cultura 

organizacional. Em decorrência deste passado, os "antigos 

profissionais" que entrevistamos são, em sua maioria, indivíduos 

orientados "para o sucesso", que evitam assumir riscos muito altos, 

caracterizando-se por uma atitude ofensiva controlada. Eles são 

capazes de viver relações interpessoais diferenciadas no plano 

afetivo e cognitivo, se libertando das identificações horizontais e 

recusando a autoridade que se exerceria sobre eles em determinados 

casos. [Sainsaulieu, 1977]. 

Este grupo é capaz de desenvolver por si próprio uma ação 

estratégica, caracterizada por uma pressão contínua e planejada e 

por uma forte capacidade de negociação, sem depender para tanto da 

existência de um líder ou do apoio sindical [Sayles, 1958]. No caso 

atual, contestando a posição da diretoria, eles assumem uma 

posição conservadora, orientada para a defesa de seus interesses 

particulares, que são contrários à mudança organizacional. 

Após a mudança da diretoria, estes profissionais passaram a 

ser associados pela nova política de comunicação interna a uma 

imagem ultrapassada. Estes grupo identificava-se anteriormente 

com a empresa porque esta lhes valorizava e lhes oferecia segurança. 

O projeto da "Nova BulI" os ameaça não apenas no que se refere à 

segurança no emprego ou a distribuição de recursos materiais, mas 

em nível mais profundo, no que se refere à representação que eles 

possuem de si próprios e da validade de seu trabalho. A perda do 

reconhecimento social anteriormente conquistado, a associação do 

seu perfil com o passado, traz a tona, nas entrevistas, Imagens 
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associadas com a "velhice ", com "um mundo que desaparece", onde 

eles "não têm mais lugar", onde eles "não podem ser mais úteis" .. 

Após as suas várias tentativas de negociação serem recusadas pela 

direção geral, o grupo decide mostrar a sua força ostensivamente, 

não colaborando com o Programa ISO 9001 e recusando-se a 

descrever o seu trabalho segundo os padrões exigidos pela norma e 

pelo departamento de qualidade, o que quase provoca o fracasso do 

programa152. Os "administradores", executivos do departamento de 

qualidade, são assim colocados em cheque e conseguem obter o 

certificado ISO 9001 no último momento, escrevendo eles mesmos 

os procedimentos que os "antigos profissionais" tinham se recusado 

a descrever. Vendo nesta atitude uma provocação, a direção geral 

"endurece" ainda mais o jogo e decreta a extinção da unidade de 

negócios "ES - Entreprise Systems", fundindo-a com a unidade "OSS 

- Open Software Systems" , criando a unidade de negócios "EIS -

Entreprise Information Systems", submetida à direção de executivos 

de marketing , encarregados de consolidar a nova cultura 

organizacional na empresa, submetendo os "antigos 

profissionais" .153 

A "guerra" estava desta forma declarada. Em suas 

entrevistas, os "antigos profissionais" fazem alusão à imagens como 

"não submeter-se à nO'l1a ordem, da forma que a resistência francesa 

fez, durante a segunda guerra mundial, diante da invasão dos 

alemães ". Ou ainda "serem um grupo de velhos irredutíveis como 

nos livros de Asterix".154 Estas imagens mostram como o grupo se 

sentia ameaçado psicologicamente pela nova política de 

comunicação da empresa e materialmente pela distribuição de 

recursos, uma vez que o lucro gerado por sua unidade de negócios 

era reinvestido nos novos projetos, enquanto a sua unidade era 

progressivamente reduzida. A nova organização, associando o seu 

perfil ao passado, retirava-lhes o reconhecimento social com que 

estavam acostumados, questionando o seu perfil de "vencedores". O 

152Ver descrição deste fato no capítulo VII. 

153Ver descrição em detalhe no capítulo VII. 

154Reproduzimos aqui as expressões utilizados pelso entrevistados. 
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fato de não ter mais voz ativa na organização não lhes permitia 

mais "existir" politicamente como antes. A transformação de uma 

administração de recursos humanos democrática baseada na 

"Arbitragem Gerencial" em um sistema "Instrumental" era vivido 

como um retrocesso. O grupo encontrava-se em uma situação difícil: 

- colaborar com um plano de mudança organizacional que a 

médio prazo traria o desaparecimento de sua profissão e, 

conseqüentemente, a sua saída da organização; 

- resistir abertamente e correr o risco de perder o emprego 

nos planos de demissão em massa e sofrer retaliações, uma vez que 

as negociações estavam encerradas. 

Decidiram então recusar um projeto organizacional que os 

negava e os "ameaçava de extinção".1 55 Negando a ideologia que os 

associava a um perfil "ultrapassado" e" perdedor", estes 

profissionais preservavam a validade de sua cultura, de suas práticas 

sociais e da identidade que tinham consolidado durante anos de 

trabalho. Sendo indispensáveis ao funcionamento da empresa, eles 

tinham um grande aliado: o tempo. 

O seu objetivo era o de "sobreviver" alguns anos na 

organização, mantendo ao menos em parte a sua autonomia, até 

aposentarem-se. Freiando porém os projetos da "Nova Bull", dado o 

clima de guerra interno, eles poderiam dificultar bastante os planos 

da nova direção sem expor-se mais às retaliações desta, através sua 

estratégia de "resistência velada". Em cada projeto ou atividade em 

que participavam existiam sempre ambigüidades técnicas que 

poderiam ser usadas por um profissional a fim de justificar um erro 

ou um fracasso, utilizando razões válidas para legitimar , na 

verdade, o resultado de uma política de frenagem organizada. Esta 

política desenvolvia-se mais por omissões do que por ações diretas 

cujos responsáveis correriam o risco de serem responsabilizados.1 56. 

155Reproduzimos aqui as expressões utilizadas pelos entrevistados. 
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c) Resposta à pergunta a partir dos elementos acima 
apresentados: 

Finalmente podemos responder maIS especificamente à 

pergunta colocada: o que levou estes indivíduos a chegarem a este 

nível de resistência? 

Existem vários aspectos a serem considerados nesta análise. 

• Eles resistiram porque queriam preservar a sua identidade, 

e, para tanto, lutavam pela permanência dos meios sociais do 

reconhecimento de si, através dos quais conseguiram atribuir 

sentido à sua experiência e consolidar um perfil ''vencedor''. 

Como discutimos no capítulo lI, a luta entre os desejos dos 

indivíduos envolve uma relação social cujo objeto é o 

reconhecimento de si próprio pelos outros. A identidade e a 

autonomia não são pontos de partida sobre os quais se constrói o 

mundo social, mas ao contrário, são resultados do jogo de relações 

socialmente definidas pelas experiências de luta e conflito. 

o acesso à racionalidade, à capacidade de expressão simbólica 

e à capacidade de análise da própria experiência passaria então pela 

possibilidade do indivíduo obter o reconhecimento social que 

necessita, tendo acesso a recursos que lhe permitam enfrentar e 

vencer ao menos em parte os conflitos que vivencia. 

o conceito de identidade designa desta forma a luta pela 

permanência dos meios sociais do reconhecimento de SI e a 

capacidade do sujeito de atribuir sentido à sua experiência. 

A luta pelo poder não é então um fim em si, mas o sinal de 

um jogo mais profundo que envolve a personalidade dentro de 

uma relação social que se prolonga no tempo e no espaço. 

A resistência dos "antigos profissionais" expressa a sua luta 

pela permanência dos meios sociais (ideológicos e materiais) de 

reconhecimento de seu valor enquanto grupo organizacional. A sua 
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atitude exprime aSSIm a tentativa de preservar a sua identidade 

"vencedora", desenvolvida durante os anos de trabalho anteriores. 

• A nova cultura organizacional os ameaça e os inspira 

sentimentos de angústia, provocados pela "morte simbólica" de seus 

valores no imaginário da empresa. [Pages, Bonetti, Gaulejac et al., 

1991] 

Conseqüentemente, o grupo deixa de se identificar com a 

ideologia oficial, rejeitando o projeto da "Nova Bull", pois sente 

que não tem lugar nesta organização. 

Isto acontece porque os recursos intelectuais, afetivos e 

cognitivos por eles desenvolvidos no passado, a sua visão de 

mundo, não são mais suficientes para ajudá-los a obter 

reconhecimento social na situação presente. Revendo a sua lógica de 

ação, estes indivíduos buscaram no projeto da "Nova Bull" uma 

proposta que integrasse as suas experiências passadas, oferecendo

lhes um lugar no novo sistema. Esta proposta não se concretizou 

porque a direção, em seu discurso oficial, rompeu oficialmente com 

o perfil valorizado pela antiga ideologia, defendendo um novo tipo 

de profissional. 

o fato de ter existido uma ruptura tecnológica no setor não 

implicaria necessariamente uma ruptura na política de comunicação 

da empresa, porém, no caso da Bull, foi o que ocorreu. Os valores 

deste grupo, símbolo de um passado a ser rapidamente superado, 

eram vistos como disfuncionais para a nova organização. 

• O grupo resistiu ao que considerou um processo de 

"alienação cultural" imposto através do Programa ISO 9001. 

Todas as técnicas de comunicação e de administração 

utilizadas propunham aos antigos profissionais abandonar o seu 

perfil (visto agora como "disfuncional") e voltar-se para o futuro, 

incorporando os novos procedimentos e moldando-se à nova 

realidade. Eles rejeitaram em bloco o programa ISO 9000, porque ele 

foi implantado através de um discurso" doutrinário" e "messiânico" 

cujo objetivo (segundo os entrevistados) era "obrigá-los a mudar ", 
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157 padronizando os critérios de decisão e representação da 

experiência na empresa, a fim de reduzir a diversidade cultural na 

organização. Este tipo de decisão estratégica, bastante freqüente, 

corresponde à corrente burocrática descrita no capítulo lII. 

"Além do objetivo de obter uma padronização do 

funcionamento interno da empresa, estes dispositivos participativos 

têm às vezes o objetivo mais sofisticado e sutil de engajar uma 

batalha identitária a fim de metamorfosear os empregados". 

[Linhart, 1992]. 

o objetivo é padronizar as formas de "fabricação da 

realidade" organizacional. O grupo pode resistir à mudança de seus 

"padrões perceptivos" e "óculos sociais", que constituem os seus 

estereótipos de percepção, [Blikstein, 1990], a fim de preservar sua 

identidade ou pode, ao contrário, querer mudar ou aceitar a 

mudanca, incorporando em maior ou menor grau o modelo 

proposto. Neste caso, o modelo terá sobre ele uma influência 

proporcional ao seu grau de incorporação dos princípios e técnicas 

propostos. 

No que se refere à BulI, verificou-se que se a tecnologia e a 

cultura organizacional podem evoluir rapidamente, os "antigos 

profissionais" mostraram ter dificuldades em acompanhar esta 

mudança brusca, negando valores e práticas sociais consolidadas 

durante anos de trabalho estável. A exploração cultural consiste, 

neste caso, na difusão de formas de alienação relativas, forçando as 

pessoas à se moldar segundo os modelos impostos pelo sistema 

como necessários ao seu funcionamento [Sainsaulieu, 1977; [Linhart, 

1992] 
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Seeman158 mostra que a alienação revela vários aspectos da 

despossessão de si mesmo: falta de poder, de sentido, de normas, 

isolamento e perda da identidade [Seeman, 1967]. O autor descreve 

as conseqüências da alienação, analisadas como uma insatisfação 

profunda do indivíduo em relação ao seu trabalho. Esta situação 

pode gerar no trabalhador uma frustração agressiva ou uma atitude 

radicalmente hostil, baseada em sentimentos de impotência que 

saem da esfera profissional e atingem a sua família e a sua vida 

social. Esta interpretação, compatível com as entrevistas, confirma o 

fato de que o grupo dos "antigos profissionais" lutava contra o que 

sentia ser um processo de alienação de sua identidade social, 

manifestando um alto grau de agressividade. 

A força das imagens utilizadas - "criar um movimento de 

resistência como o da segunda guerra mundial"; "ser um grupo de 

velhos irredutíveis"; os atos praticados (resistência aberta ao 

programa, sabotagem organizada) confirmam esta interpretação. 

• Esta atitude é fruto de um processo de dissonância 
cognitiva 

A auto-percepção que o grupo possuía anteriormente na 

empresa, a partir da antiga cultura organizacional, era expressa 

através de uma imagem positiva, segura, que o valorizava. A nova 

organização proposta produz uma imagem negativa do grupo, 

questionando a sua adaptação ao presente e ao futuro. No processo 

de adaptação à mudança, o grupo vivenda um confronto entre estas 

duas formas de cognição e estas duas imagens de si próprio, o que 

produz uma dissonância. 

Os trabalhos de L.Festinger159 sobre a dissonância cognitiva 

são muito importantes dentro deste contexto. Em um livro 

publicado em 1957, o autor define cognição como todo 

conhecimento, opinião ou crença do indivíduo a respeito de si 
mesmo e de seu comportamento ou dos fatos relativos à um 
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contexto de decisão. O indivíduo enfrentaria em várias ocasiões 

uma dissonância ou oposição entre várias cognições, encontrando-se 

em uma situação de impasse que provocaria uma sensação de 

"desconforto" psicológico que ele tentaria reduzir através da adoção 

de várias estratégias possíveis, como contestar seus valores de base, 

adotando novos valores, ou conservar estes, mudando sua ação. 

Neste caso, para preservar a sua auto-imagem positiva, o grupo 

negou a nova organização, reforçando os seus antigos valores. 

Os pressupostos do modelo instrumental de recursos 

humanos adotado pela direção da Bull - o fato de que os indivíduos 

incorporarão naturalmente novos modelos propostos a partir de 

certos estímulos, mostra-se ingênuo160. A estratégia de "resistência 

velada" desenvolvida pelo grupo dos "antigos profissionais" 

confirma a conclusão de Chris Argyris161: os indivíduos não 

incorporam automaticamente outros modelos de pensamento e 

ação através da simples repetição do trabalho. Descrevendo as 

"rotinas defensivas de ação" de cada grupo e a resistência destes à 

mudança de sua forma de cognição e organização da realidade, 

Argyris mostra como estas "rotinas defensivas" bloqueiam a adoção 

efetiva de outros modelos de cognição pelos indivíduos. Ele fala da 

diferença entre a "doutrina professada" e a "doutrina efetivamente 

praticada", fenômeno que explica a estratégia de "resistência velada" 

adotada pelo grupo dos "antigos profissionais. 

2. Resposta à segunda Questão 

Tendo respondido à primeira questão, apresentaremos a 

posição de um outro grupo organizacional, os "administradores" 

(profissionais de Marketing e Finanças) a fim de respondermos à 

segunda pergunta que efetuamos no capítulo VII: Porque os 
"administradores", os "novos profissionais" e a direção se uniram 

contra a resistência dos "antigos profissionais"? 

160yer descrição detalhada deste modelo no capítulo III. 

161Yoir ARGYRlS, c., & SHON, D., " Organizational Leaming: A theory of Action 

Perspective", reading, Mass., Addison-Wesley, 1978. 
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o grupo dos "administradores", como o grupo dos "antigos 

profissionais", consolidou durante os anos de administração de 

recursos humanos democrática na BulI uma boa capacidade de ação 

estratégica e política. Este grupo enquadra-se então no perfil da 

"solidariedade democrática" [Sainsaulieu, 1977]. 

Atualmente, a luta pela consolidação de uma "cultura de 

marketing" que os favorece não parece ser fácil, sobretudo após a 

extinção da unidade de negócios dos sistemas proprietários "ES

Entreprise Systems" e a sua fusão com a unidade "OSS - Open 

Software Systems", constituindo a "EIS - Entreprise Information 

Systems", sob direção destes executivos, encarregados de submeter os 

"antigos profissionais", eliminando a fonte de sua resistência na 

nova unidade de negócios. 

o conflito entre os "antigos profissionais" e os 

"administradores" pode ser explicado pelo caráter estrutural da 

evolução de Bull, que transforma-se de uma burocracia profissional 

em uma burocracia divisionalizada. Mintzberg descreve a seguinte 

dinâmica das organizações burocráticas 

organizações são como uma pirâmide 

profissionais: estas 

invertida, onde os 

engenheiros de desenvolvimento, "experts" e técnicos ocupam o 

topo e os "administradores" formam apenas uma estrutura de 

suporte de sua atividade. Segundo o autor, este tipo de estrutura 

consolida-se quando a atividade principal da empresa é efetuada 

através de procedimentos difíceis de serem transmitidos a terceiros, 

mesmo que sejam bem definidos, como era o caso de BulI. 

Conseqüentemente a dificuldade técnica do trabalho executado, 

sobretudo em um mercado estruturado pela oferta, aumenta o poder 

dos profissionais técnicos na empresa. No entanto, uma vez que 

este sistema atingiu um certo nível de padronização e o 

conhecimento pode ser dividido em etapas mais simples de 

trabalho, os profissionais técnicos perdem pouco a pouco sua 

autonomia e a estrutura tende a transformar-se em uma burocracia 

mecânica ou divisionalizada. No caso da indústria da informática, o 

elemento que transformou a estrutura das empresas foi a ruptura 
tecnológica, mudando o tipo de regulação predominante no 

mercado. O conhecimento profundo do mercado passou a ser um 

elemento importante para o sucesso das empresas, valorizando o 
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papel dos profissionais de marketing. A necessidade de cortar-se 

drasticamente os custos levou também a um aumento de poder do 

setor financeiro, principalmente no caso de Bull, que deixou de 

receber subsídios regulares do estado francês. A decisão da direção 

da empresa em adotar uma "evolução conservadora", dividindo a 

organização em várias unidades de negócio e extingüindo a antiga 

estrutura burocrática profissional favorece os "administradores", 

pois transfere o poder de decisão, antes concentrado na produção, 

para os setores de marketing e finanças. Podemos compreender 

assim, a fim de responder à pergunta formulada, porque os 

"administradores", os "novos profissionais e a direção se uniram 

contra a resistência dos "antigos profissionais". 

Em resumo, a "Nova Bull" favorecia os interesses dos 

"novos profissionais" e dos "administradores", valorizando-os, bem 

como permitia aos membros da direção tentarem privatizar a 

empresa rapidamente, o que teria impacto positivo sobre suas 

carreiras políticas. Estes grupos tinham razões suficientes para 

aderirem ao projeto da "Nova Bull", opondo-se ao grupo dos 

"antigos profissionais" que resistia ao mesmo, conforme vimos na 

resposta à primeira pergunta. 
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3. Resposta à terceira questão 

Tentaremos responder agora à última pergunta formulada 

no capítulo VII: Quais poderiam ser as soluções para este impasse? 

Independentemente de concordarmos ou não com os seus 

pressupostos, entendermos a lógica dos argumentos da diretoria, 

mas consideramos a sua opção estratégica arriscada, uma vez que a 

passagem de um sistema de recursos humanos democrático para um 

sistema instrumental implica uma perda de liberdade de expressão 

dos grupos organizacionais que pode ser vivida por estes como um 

retrocesso, como foi o caso. Mesmo querendo reduzir as 

negociações, tendo em vista a necessidade de agir rapidamente, a 

direção não devia ter adotado um sistema radicalmente oposto ao 

antigo sistema democrático. A escolha de um sistema misto, que 

conservasse parcialmente a negociação com os grupos 

organizacionais talvez tivesse sido melhor aceito, gerando menos 

resistências. O que dificultou mais ainda a ação da diretoria foi o fato 

de que os grupos organizacionais anteriores tinham uma forte 

autonomia e capacidade crítica, questionando as proposições e 

sabendo defender os seus interesses. 

Como nos mostram Pages e alii, empresas como a Bull 

("hipermodernas") são caracterizadas pela intelectualização das 

tarefas, pela valorização da formação técnica dos indivíduos em 

todos os níveis, pela interdependência das tarefas e pela mudança 

constante. Segundo o autor, estas mudanças transformam 

profundamente as condições do confronto social, no sentido 

hegeliano. Paralelamente ao desenvolvimento de sua cognição, 

necessário à execução das tarefas exigidas pela empresa 

hipermoderna, os trabalhadores adquirem a capacidade de 

questionar a realidade que os cerca, propondo mudanças e 

politizando-se. Este segundo aspecto não é funcional para a empresa, 

porque gera a contestação. A questão que se coloca para o "status 

quo" é como permitir a autonomia e ao mesmo tempo manter o 

controle sobre as ações contestatórias do grupos organizacionais? A 

redução da diversidade cultural e a instauração de controles 
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burocráticos são medidas defendidas pela corrente tradicional 

neotaylorista como respostas a este problema. 

A democracia, dentro deste contexto, pode ser vista como 

uma "instituição de luxo" e a competência de "jogar bem" no 

regime democrático (ou seja, o exercício da cidadania) é reservada 

aos indivíduos que tiveram a oportunidade de desenvolver a sua 

cognição e a sua capacidade de análise das conseqüências de cada 

ação, estando também preparados seja intelectual ou 

emocionalmente, a assumirem em sua vida quotidiana riscos 

freqüentes, ainda que limitados. O desenvolvimento desta 

capacidade parece ser cada vez mais raro nas organizações, que 

adotam, em sua grande parte, modelos instrumentais. No caso da 

BulI, o passado estatal da empresa e o acesso a recursos abundantes 

explica o fato desta organização ter tido um regime parcialmente 

democrático consolidando grupos organizacionais com identidades 

fortes como os "antigos profissionais" e os "administradores". Estes 

últimos aderem ao projeto da nova empresa porque este os favorece. 

Os primeiros resistem pela razão oposta, por sentirem-se ameaçados, 

o que nos leva a salientar os outros erros da direção da empresa: 

- O aspecto maniqueísta, doutrinário e messiânico de sua 

política de comunicação, que passou a valorizar rapidamente um 

outro perfil de profissional, rompendo bruscamente com o antigo 

perfil, visto como disfuncional. Este erro foi provocado pela 

transposição da ruptura tecnológica para a política de comunicação, 

provocando conseqüentemente uma ruptura entre os grupos 
. . . 

orgaruzacIOnaIs. 

- A sua inflexibilidade diante dos conflitos, negando-se a 

negociar mesmo questões menores que poderiam acalmar em parte 

o grupo dos "novos profissionais" e diminuir as resistências destes. 

A evolução "tradicional" adotada pela direção pode ser 

defendida como uma opção estratégica válida dentro de um certo 

paradigma "burocrático" o "conservador", apesar de não ser a única 

solução possível para o caso de BulI, além de não ser, talvez, a mais 

adaptada a esta situação conflituosa. 
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Diante da mudança das condições de trabalho, muitos 

resistem pois sentem-se ameaçados por transformações que poderão 

dificultar a sua adaptação a um novo ambiente onde as capacidades 

rei acionais, hábitos e estratégias desenvolvidas na situação anterior 

não sirvam mais como meio de integração ou de sobrevivência na 

nova estrutura. Estamos falando neste nível de estruturas profundas 

no que se refere à identidade do indivíduo, ou seja, sua forma de 

relacionar-se com os outros; sua capacidade de percepção, análise e 

ação política; a sua propensão a seguir ou não um certo tipo de 

liderança etc. 

A anomia, ou a incapacidade de reconstituir um novo 

universo de normas e interações é freqüentemente a consequencia 

de uma mudança radical na estrutura de poder e nas relações 

quotidianas de trabalho. 

Como não se mudam rapidamente estruturas internas frutos 

de uma ação adaptativa desenvolvidas as vezes durante anos, a 

resistência à mudança organizacional aparece como um fenômeno 

comum e pode ser diminuída à medida em que se dê possibilidades 

de ação ao indivíduo, dentro da nova estrutura, onde ele possa 

"existir", utilizando os meios de decisão e cognição desenvolvidos 

por ele na estrutura organizacional anterior. 

• Caso a direção de Bull aceite negociar em parte algumas 

decisões menores, que não comprometam o processo de mudança 

organizacional mais amplo, mas que permita ao grupo dos "antigos 

profissionais" terem ao menos em parte voz ativa na organização, 

como antes; 

• Caso a direção mude a sua política de comunicação, 

valorizando os "antigos profissionais" não apenas como os "heróis 

do passado", mas como um grupo profissional ainda válido e 

necessário à sobrevivência da empresa e ao processo de transição; 

• Se a direção organizar em torno do desenvolvimento de 

um produto como Madison, que utiliza a tecnologia mista (e que 

necessita o "know-how" dos dois tipos de profissionais - "antigos e 

"novos"), um programa tecnológico que recompense simbólica e 

materialmente os dois grupos, oferecendo-lhes iguais perspectivas 
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na "Nova Bull", talvez consiga-se diminuir o clima de competição e 

tensão predominante na organização. 

Caso contrário, a estratégia da direção terá provocado uma 

conjuntura política cujas conseqüências serão a perda de mais 

dinheiro e tempo que a manutenção do sistema democrático de 

recursos humanos, a nosso ver, mais desejável por promover a 

emancipação dos grupos organizacionais. 

Talvez fosse o momento de rever esta política, favorecendo a 

criação de novas práticas sociais a fim de estimular a integração dos 

diversos grupos em tomo de um projeto comum que pudesse 

beneficiar a todos. 

4. Recomenda,ões Gerais a Partir do Estudo de Caso 

Hannah Arendt constrói uma tipologia da ação humana 

onde considera o labor a atividade metabólica vital do ser humano; 

o trabalho, por sua vez, é a imposição do homem à natureza através 

da criação do artificial (técnica) e a ação é a atividade social e 

relacional, a condição da vida política e da história. Seguindo esta 

definição, este estudo de caso nos mostra que o grupo dos "antigos 

profissionais" não aceitou ser limitado em sua ação política e 

obrigado a concentrar-se apenas no aspecto técnico de sua profissão. 

A participação nos processos decisórios e a ação política são variáveis 

importantes a serem consideradas pelos líderes e dirigentes de 

empresas. [Arendt, 1991] 

De modo geral, acreditamos que para um processo de 

mudança organizacional concretizar-se satisfatoriamente, a 

mudança não deve ser dirigida de modo autoritário e implantada 

unilateralmente. Os atores organizacionais não são apenas 

"agentes", ou indivíduos passivos que incorporam os novos 

modelos automaticamente, mas eles possuem um espaço de reação e 

contestação, mesmo se a expressão de sua insatisfação se faça 

secretamente através de ações de frenagem organizada, como no 

caso de Bull. Os dirigentes devem estar a.tentos e "à escuta" dos 

diversos grupos, a fim de identificarem as suas reações às políticas 

implementadas e negociarem novas soluções com todas as partes 

envolvidas. 
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Sentindo-se ameaçados por um eventual processo de 

alienação de sua identidade, os grupos desenvolverão respostas 

agressivas para manter a estrutura que lhes garantia maior 

segurança e estabilidade. 

A atitude autoritária da hierarquia pode impedir o processo 

de mudança organizacional de concretizar-se, uma vez que nós 
estamos convencidos que "não se muda a sociedade por decreto li. 

fCrozier, 1979]. 

Sugerimos, em pesquisas futuras, a análise crítica de casos de 

mudança organizacional que tenham se concretizado de maneira 

satisfatória, a fim de verificar quais foram as características 

responsáveis por este sucesso e em que medida as reflexões acima se 

aplicam a estes fatos. 
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