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RESUMO: Trata das modificações ocorridas na organização da
produção.e na organização do trabalho em função da introdu-
ção de tecnologia de base microeletrônica em empresas indus-
triais. Estas modificações são associadas aos fatoreseconômj

cos, políticos e sociais que as .determinam, a partir de urna
dada base tecnológica potencial. No estudo da situação bra-
sileira di-se ~nfase i introdução e difusão de miquinas-fer-
rarnenta de comando numérico, hem como aos possíveis impactos
causados por este processo.

Palavras-chaves: Automação - Brasil - Comando Numérico - Mi-
quinas-Ferramenta - Microeletrônica - Pro-
dução - Trabalho - etc ••.



I N T R O D U ç Ã O

A automação.industrial é um fenômeno presente na

nossa sociedade desde antes da revolução industrial. Até o
I

início da década de 60, no entanto, a base tecnica da auto-

maçao era predominantemente eletro-mecânica.
A automação até então trilhava os caminhos abertos

pela divisão do trabalho, que através da simplificação das

operações permitiu a criação/utilização de equipamentos que

suhstituissem e/ou complementassem o trabalho humano.

Esta base técnica, entretanto, apresenta car acterãs

ticas de dedicação e rigidez. Esta situação, embora não af~

te muito significativamente as indústrias de fluxo contínuo,

nao se adequa completamente às indústrias do tipo intermi

tente, principalmente na produção de lotes pequenos ou me-

dios.
Com o advento damicroeletrônica, a miniaturização

de componentes promove uma grande redução do custo de proce~.

sarnento de informações e possibilita o desenvolvimento de má

quinas diferentes e complementares CN:áquinas-Ferramenta de

comando Numérico - M.F.C.N. ,robôs I etc ,), Estas máquinas, ba

seadas numa concepção integrativa do sistema informativo ao

sistema produtivo, permitem grande facilidade de reprograma

çio e consequentemente alta flexibilidade.
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No caso das M.F.C.N., a produção de uma peça ou
componente ocorre mediante informação graduada e numericame.!!
te codificada, podendo ser corrtro Lada por computador (Coman-
do Numérico Computadorizado- CNC1.

Os robôs são .equipamentos controlados por micro-
processadores capacitados a realizar tarefas com alta preci-
são, podendo movimentar peçq.s, manipular ferramentas ou mon-
tar equipamentos.

Os sistemas CAD/CAM (ComputerAided Design/Computer
Aided Manufacturing)., a partir de uma base de dados comum pe!
mitem, através do computador, integrar o projeto e a fabric~
.ção de peças, propiciando a .centralização do gerenciamento da
empresa.

A microeletrônica,portanto, propicia um salto qua-
litativona base técnica dos equipamentos industriais, abrin
do novas perspectivas para a automação industrial.

O processo de introduçã~ de equipamentos micro ele-
trônicos nas empresas não se dá simplesmente pela substitui
ção das máquinas convencionais ou dos trabalhadores. Ocorre
todo um processo de reorganização da produção e do trabalho
concomitantementeã introdução .destas novas tecnologias.

O primeiro obj,etivodeste trabalho, então, é o de
traçar um perfil das modificações mais significativas que
tem ocorrido., a .nível da organização da produção e do t raba-
lho,.a partir da introdução da tecnologia microeletrônica no
processo produtivo.

Ao se estudar a utilização de determinada tecnolo-
gia pelas indústrias, nota-se uma tendência de se apresen-
taresta tecnologia como decorrência única dodesenvolvimen-
to científico. .Considera-se desta forma, a tecnologia como
independente de fatores econômicos, políticos e sociais.
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o posicionamento ado t ado neste trabalho ,é o de que
nao-há um determinismo tecnológico, ou seja, a sociedade uti
liza a~tecnologiaque lhe convém por _razões de ordem politi-
ca. econômica e social; a partir de uma dada base tecnológi
ca potencial. cujo próprio desenvolvimento também é afeta-
do pelas variáveis anteriores.

Não se pretende, no entanto , defender a posição opo~
ta, ou seja, de um determinismo puramente social. Aceita-se
a exist~ncia de uma componente tecnológica de origem tecno -

cientifica.
Procura-se, portanto, evitar a compreensao do fe-

nomeno da automação a partir de uma redução puramente ideolô
gica. Desta forma, entende-se que a associação entre a tec-
nologia e a forma organizacional da produção e do t.rabaâho.ríen

tro de uma empresa é um vetor resultante da interação dos di
versos organismos sociais, ou seja: governo, empresários, sin

dicatos, etc.
o segundo objetivo, Je o de procurar identi-

ficar estas determinações a partir das transformações ocorri.
das na organização da produção e do trabalho quando-as empr~
sas passam a adotar a tecnologia de base microeletrônica.

Como se .pretende identificar algumas especificida-
des referentes ao B.rasil, onde a disseminação de equipamen-
tos industriais de base microeletrônica ainda é pequena, op-
tou-se por privilegiar dentre as diversas máquinas que incor
poraroa microeletrônica., as-M.F.C.N. Esta opção é determi-
nada pelo fato destes serem os equipamentos com componentes
microeletrônicos mais difundidos no pais.

Pretende-se, portanto. desenvolver uma dissertação
de anilise teórica, a partir das críticas aos modelos de de-
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terrninismo tecno16gico e socia~~baseada nas posições expli
citadas anteriormente. Para tanto .•recorre-se à ·análise da
literatura pertinente ao assunto. à dados obtidos· em publi-
cações especializadas~ às pesquisas realizadas sobre a ques-
tão e à documentos e -visitas em empresas que adotaram algu-
mas inovações tecnol6gicas e organizacionais.

Procurando atender estes objetivos .•no primeiro ca
pítulo desenvolve-se a conceituação do que vem a ser uma
máquina-ferrame~ta. passando-se a.seguir aum.histórico, a
nível mundial, da evolução do C.N.

Na análise descritiva do C.N., quando se apresen-
ta seus componentes funcionais., dá-se especial importância ã

entradas ..de dados, visto que~ esta unidade a responsável

pela comunicação entre o operador e a.máquina e, portanto,

de fundamental importância para a compreensao de um dos que-
sitos fundamentais do terceiro capítulo, quando trata da qua
lificação.profissional. associada i·nova tecnologia.

A segunda parte do primeiro capítulo trata da difu
sao das M.F.C.N. no Brasil. Basei a-e se em pesquisas efetuadas
por TAUILLE lI}, MACHLINE et alii (2) e SENAI/SP (3) sobre a
questão.

lI} TAUILLE, .Ios ê R.·Microe1etrônica •.automação e desenvolvi
mento.econômico: o caso das máquinas-ferramenta com
controle numérico no .Brasil. Tese de Doutorado, New
School for Social Research, Nova Iorque, 1984.

(2) MACHLINE., C1aude· et ali1. Máquinas-ferramenta de contro
le numérico; efeitos administrativos de sua introdu-
ção na indústria nacional. Revista de Admdn ist.raçâo .de
Empresas. Rio de Janeiro, 22(~): 5-21. abr./jun.1982.

(3) SENAI/SP. Relatório parcial do projeto Inovação Tecno-
lógica e Formação Profissional. São Paulo, 1985.
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Traça-se, então, um perfil do usuário de M.;f.'C.N.no
Brasil. incluindo .asrazões que levaram as empresas a adotar
esta tecnologia. as expectativas de resultados e as dificul
dades encontradas. Destaca-se. inclusive, algumas contradi
ções entre a introdução da M.F..C.N. e preparação das empre-
sas para a sua utilização. principalmente no tocante às que~
tões essenciais deste trabalho, ou seja. organização da pro-
dução e do trabalho.

A partir destes dados .desenvo1ve-se,em aspectos
gerais,os fatores econômicos, sociais e políticos que deter-
minam a difusão de M.F.C.N.no país~ bem como aqueles que im
poem limitações i aceleração desta difusão.

O segundo capítulo trata mais especificamente a or
,

ganização da produção em ambiente de C.N. Destaca-se aqui as
M.F.C.N. como sendo pertencentes a um dos grandes grupos de
inovações baseadas na microe1etrônica. ou seja, o de .• .

maqu i+

nas responsáveis pelos meios de .operação. Além deste grupo,
descreve-se também, os de meio de transferências e aquele li-
gado i informatização da geraçao, recepção e controle das in
formações no fluxo de produção.

A seguir é feita uma caracterização dos meios de
produção existentes para, em função disto, descrever-se as
situações de integração e fle.xihilidade associadas principal
mente à M.F.C.N.

Dedica-se,posteriormente. uma parte do capítulo -a
dicotomia,produtividade efle.xibilidade, e como a nova base
técnica colabora na superação desta problemática. Apresenta
se. ainda, fatores organizacionais que auxiliam esta supera-
ção, que podem ser exemplificados pela aplicação da Tecnolo
gia de Grupo - T.G. A partir da definição de T.G. e de modi
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ficações associadas i necessidade de flexibilidade, conbei-
tua-se o que vem a ser sistemaflexível de manufatura - S.F.M.

Posteriormente. cita-se algumas perspect í.vas sobre
a situação européia, .em especial. sobre a diferenciação en-
tre as novas linhas de fabricação e as linhas fordistas tra-
,dicionais do tipo "transfertl

•

A segunda parte deste capítulo refere-se à integr!,
çao do processo produtivo ligada i automação, desde a fase
de projeto até a confecção do produto final.

Na parte subsequente, trata-se de novas técilicasou
gestão .da produção, ou seja, Kanban e MRP-II. Procura-se ca-
racterizá-las, definir seu potencial de aplicação e, embora
tenham origem em conceitos diversos, a sua possível complemen
tariedade.

A quarta parte deste capítulo procura traçar, a
partir das inovações tecnológicas e organizacionais, uma ti-
pologia das novas formas de automação a partir de modelospro-
postos por CORIAT (4). Esta classificação obedece critérios
de utilização de novos equipamentos produtivos, de tratamen
to das informações -e de novas formas organizacionais da pro-
dução e do trabalho. Apresenta-se.,assim,a Linha de Fabrica
çao Rígida - L.F.R.,.a Linha Assíncrona de Montagem - L.A.M.
e a Linha Integrada Flexível - L.I.F.

(.41 CORlAT, Benjamin. Automação programâvel: novas formas
e conceitos de organização da produ~ão. In: Schi-
n i t z, Hubert; Carvalho. Ruy de Quadros (org.). Auto-
mação. competitividade e trabalho: A experiência Ln-
ternacional. são Paulo. Hucitec, 1988. p.13-61.
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Para cada uma destas formas de organizaçao da pro-
dução, procura-se distinguir até onde se mantém as lógicas O!

ganizacionais anteriores e onde se pode detectar modificações
inovadoras. Delimita-se, também. as inovações que sao provo-
cadas apenas pelo cunho tecnológico e aquelas que apresentam
novidades organizacionais " sej am elas restritas â organização
da produção 1 ou abrangendo também novas relações de trabalho.
Procura-se caracterizar as limitações do taylorismo e do for
dismo dentro destas inovações.

Em todo o capítulo) procura-se delinear as relações
entre as modificações ocorridas na organização da produção :com
os fatores de ordem econômica, política e social, de forma a
se atender aos objetivos expressos nesta introdução.

o terceiro capítulo procura estudar a organização

do trabalho a partir da. organização da produção. Parte do
entendimento, portanto~ de que a organização do trabalho é·in
fluenciada pelas características associadas a uma determina-
da forma .de produção ...Porém, não vincula totalmente o fator
organizacional ao tecnológico, de tal forma a permitir uma
visão totalmente determinadorade um sobre o outro.

Parte-se ainda de uma relação de dependência econo
mica, que desloca ,o eixo de grande produção ao menor custo
possível para .as exigências de qualidade e flexibilidade que.,
por consequência. influenciam a organização do trabalho.

Dentro deste contexto,' procura-se entender as ino-
vaçoesna organização.do trabalho que, se por um lado procu
ram diminuir a ação humana sobre o ritmo e qualidade do tra-
balho. por outro criam formas organizacionai.s baseadas na co

operaçao.
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A partir desta visio traça-se um breve perfil com-
parativo entre o taylorismo, o enriquecimento de cargos e os
grupos semi-aut5nomos. procurando-se. em sequ~ncia, discutir
os padrões de ut í Lí zaçâo da mio de obra no Brasil. Modifica
ções .neste padrio, ocorridos no final da d~cada de setenta.
sio associadas is possibilidades e limitações delineadas pe-
la nova base técnica.

Sobre a situação nos anos setenta. utiliza-se bis!
camente dos resultados obtidos por FLEURY C.5),em pesquisa
sobre a organizaçio do t rab.al.ho, contrastando-se com os re-
sultados obtidos por .FLEURY [61, CARVALHO (}) e MARQUES (8).

sobre a organizaçio· do trabalho nos anos oitenta.
Esta discussão ~ remetida para a introdução de

M.F.C.N. nas empresas brasileiras, baseando-se principalmen-
te em·pesquisas elaboradas por MACHLINE et alii (9), TAUIL-
LE ClU) e SENAI-SP C.ll}.

(5) FLEURY. Afonso CarlosCorrea. Produtividade e organização
do trabalho na indústria. Revista de Administração de
Empresas, Rio de Janeiro, 20(3): 19-28,jul/set.1980.

(6) FLEURY, Afonso CarlosCorrea. Organização do trahalho na
indústria: recolocando a ~uestão nos anos 80. In: Fis
che r , R.M.; Fleury, M.T.L. (o rg,'},Processo e rela-
ções de trabalho no B.rasil. São Paulo, Atlas, 1985.
p.5l-66.

(.1) CARVALHO, Ruy de Quadros. Tecnologia e trabalho
trial. Porto .Alegre, L & PM. 1987.

(~l MARQUES, Rosa M. Automação microeletrônica e organização
do trabalho - um estudo de caso na indústria automobi
1ística brasileira. Dissertação de Mestrado, PUC / SP •

indus-

1987.
(9) MACHLINE, C1aude et a1ii. Op , cit•• p ,5.2l.
ClO) TAUILLE. José R~ Op, cit.
(11)SENAI/SP. Op,cit ,



9.

Tomando-se por base os dados levantadosnestas pes-
quisas, discute-se a questão da qualificaçio/desqualificaçio
associada i.disseminaçio de M.F.C.N. no Brasil~ relaciona-
da .ao desaparecimento, criaçio ~ transformaçio de funções
produtivas. Outro aspecto discutido~~ o da influ~ncia das
M.F.C.N. sobre o volume do emprego. em funçio das caracterí~
ticas específicas envolvidas num país como o Brasil, apesar
do caráter ainda incipiente quanto à'amplitude da difusio de
M.F.C.N. no país.

O quarto e último capítulo procura sintetizar as
posiçõese conclusões expressas nos capítulos anteriores, de
tal forma a se formar,um quadro das relações de determinaçio
dos fatores econ6mico, social e político associados a intro
duçio de tecnologia microeletrônica nas empresas.
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CAPITULO 1

MFCN: CONCEITUAÇÃO.lHlSTÓRICO E DIFUSÃO

Este capítulo procura desenvolver sucintamente uma

conce i tuaç âodo que vem.a ser uma MFCN. bem como descrever um hi.s

t5rico de seu desenvolvimento. Essas conceituaç6es se fazem

necessárias na medida em que o objetivo deste trabalho res-

tringe-se ao estudo da reorganização da produção e do traba-

lho a partir da introdução deste equipamento nas indústrias.

em particular no parque industrial brasileiro.

Assim. na primeira parte deste capítulo. procura-se

descrever sinteticamente um hist5rico a nível mundial da evo-

lução do comando numérico, especialmente quando acoplado as

máquinas-ferramenta. Posteriormente, objetiva-se definir al-

gumas funções básicas e mecanismos de funcionamento das MFCN.

Apresenta-se. ainda, algumas das novas tendências de utilização

das MFCN a partir do desenVolvimento da microeletr5nica.

Na segunda parte do capítulo, procura-se demons-

trar o processo de disseminaçãodasMFCN no Brasil. tentando•. .relacionar este processo com ~uas causas e posslvels conse-

quências. a partir de pesquisas realizadas no Brasil sobre a

difusão desta nova tecnologia. Estas relaç6es são analisadas

a partir da hip5tese básica deste trabalho, que é a interação
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das variáveis econ6mica~ política e social sebre a base t~cni
ca utilizada na preduçie.

1.1. CONCEITUA~ÃO E DESENVOLVIMENTO DAS MFCN

As MFCN surgem em funçio de exig~ncias de usina-

gens de alta precisie,em peças de geemetria complexas. A id~ia
básica era a de substituir máquinas-ferramenta ·convencienais
per máquinas que pudessem seguir um modelo matemátice de gee-
metria atrav~s de uma s~rie de informações numéricas. Cerneos
sistemas mecãnicos de mevimentodas .máquinas nãe podem ser
comandados diretamente através de númeres, fei necessárie in-
troduzir uma unidade eletrônica de comande que recebe o pro-
grama da peça e e traduz emcemandes para .osmoteres damáqui
na. MACHADO (12) assim define e Comando Numérico:

"O Comande Num~rico é um equipamento e1etr6-
nico capaz de receber infermações per meio
de entrada própria, compi1arestas inferma-
ções e transmití-las em ferma de comando a
máquina eperatriz, de medo que esta, sem a
intervenção .do .operador,realize as
çõesna sequ~ncia programada!!.

epera-

(12) MACHADO, Aryelde. Comande numérice aplicade a máquinas
-ferramenta. Sio Paulo , Lcone, 1986. p.21.
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o Comando Num6rico, ainda segundo Machado, começou
a se.desenvolver em 1949" no laboratório de Servo-Mecanismos;do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (M.I.T.), associa-
do i U.S. Air Force e i Parsons Corporation of Traverse City
de Michigan. O trabalho. inicial consistiu na adaptação de uma
fresadora de 3 eixos Hydrotel. da Cincinnati Mi1ling Mach1ine
Company, cujos controles. de .copí agem foram removidos e subs-
tituídos por equipamento .de comando numê ri co .

Inicialmente, o grande fator que gerou este desen-
volvimento do comando num6rico, principalmente para a indús-
tria aeronáutica, foi a necessidade de um alto padrão de qua-
lidade. A demonstração da praticabilidade do experimento ocor
re em 1~52 e o re1atoriofinal 6 apresentado em 1953.

Este fator, ou seja, .ademonstração da viabilida-
de do comando numérico, associa-se ao desenvolvimento de tro-
cadores automáticos de ferramentas em 1956 e, a partir de
1957~inicia-se o desenvolvimento de máquinas próprias, e nao
adaptações, dotadas de comando numérico. ·li1I\CHLINE et alii
Cl31 relatam que em 19.58 no M.I.T. houve a demonstração de uma
nova máquina, parecida com uma fresadora vertical convencio

n al , .que a partir de uma chapa fabricava um cinzeiro, sem a
intervenção do operador, a nao ser para a alimentação inicial
e para a retirada do produto final. Este modelo experimental
realizava uma série de operações de usinagem em configurações
geom6tricas complexas, sem intervenção humana. Uma fita per-
furada introduzia as instruções .de caráter geométrico (posi-
cionamento,por exemplo) e tecnológico (velocidade, etc.).

C13} MACHLINE. Claude et alii. Op. cit., p . 15.
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Assim, comando numérico é um equipamento eletrôni-

co que permite a automação das operações de fabricação. levan

do a um aumento de p rodutí.ví.dade, com aIto grau de qualidade.

dispensando a açao do operador. que limita-se às tarefas de

alimentação e retirada do produto final.
Uma das unidades do comando numérico é a de recep-

çao de informações. A introdução dos dados pode ser realiza-

da por fitas, discos, cassetes ou diretamente através de uma

central de computação.
As informações necessárias para os processos de fa

bricação de uma peça são armazenadas em um programa que con-

tém as informações de controle na forma de códigos alfa-numé-

ricos. Dispositivos permitem a introdução de 'fatores de cor-

reçao no programa. As informações contidas no programa e os

fatores de correção, são decodificados pela unidade de contro

le e processados depois da separaçao dos.dados geométricos e

tecnológicos.
Uma análise descritiva do comando numérico mostra

que os dados geométricos providenciam as informações necessá-

rias à movimentação das ferramentas para a obtenção da geome-

tria desejada. Dados tecnológicos tratam da troca de ferra-

mentas, velocidades de corte, etc. As instruções são analisa

das ·e transformadas .em sinais de controle apropriados ao dis-

positivo especifico que se quer utilizar. A conexão tem meca

nismos de ..segurança que nao permitem operações que possam co-

locar em risco a miquina ou o operador. Até o desgaste do

ferramental pode ser corrigido através de'ajustes nos dados

geométricos. A Figura l.l.mostra o fluxo de informações no

Gomando numérico.



14.

DECODIFICADORA

MEMÓRIA DA
INSTRUCÃODE LIGA AO

I.
I
I
I
I.
I

COMPENSAÇÃO

MEDIDA DE
POSIÇÃO

DADOS GEOMÉTRICOS
-----_.-.------

MS - SISTEMA DE MEDIDA
M - MOTOR

Figura 1.1. Diagrama do fluxo de informações no comando numérico.
Adaptada de Weck. Manfred •.Handbook af machine tools,
vol. 3. Automation and controls. Inglaterra, Wi1ey
Heiden. 1984. p.127.
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A programaçao de usinagem de um contorno é deter-
minada por um sistema de coordenadas dos pontos inicial e fi-
nal do cont.o rno :e pelo tipo de conexão entre estes pontos. que
indica o tipo de movimento necessirio (linear, circular, etc).

Esta programação é realizada através de comandos
cuj a complexidade .varia de acordo com o tipo de mov âmen t.açào,

As principais classificaç5es dos tipos de comando são: coman-
do numérico ponto a ponto e comando numérico contínuo.

o comando numérico ponto a ponto, mais simples,pe.!.
mite o posicionamento dentro de intervalos de precisão e rep~
tibilidade previstos, rapidamente, porém. sem uma pré-determi
nação e consequentemente sem um controle da trajetória. São

empregados em miquinas simples onde o requisito suficiente -e
o posicionamento exato da peça, ou quando se tem a repetição
de um grande número de ciclos de operaçao. As furadeiras se
constituem num caso típico. Com o desenvolvimento da micro-
eletrônica, que possibilita dotar os comandos numéricos de
mais recursos, este tipo de comando tende a deixar de exis-

tiro
o comando numérico contínuo garante além do posi-

cionamentoe.xato, o controle sohre a trajetória, tanto sobre
a sua forma quanto sobre -a rve Loci.dade do avanço.

Alguns autores, ao discutir a classificação dos co
mandos numéricos admitem, ainda, um terceiro tipo de comando,
quando os pontos iniciais e finais são unidos através de uma
linha reta. Este tipo de comando é denominado por'WECK (14)
como comando linear. A Figura 1.2 sintetiza os tipos de co-
mando.

(14) WECK, Manfred. Handbook of machine tools. VoI. 3. Auto-
mation and controls. Inglaterra, Wiley. He i.den , 1984.
p.128 ..



16.

X3
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-ao eixo
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Figura 1.2. Tipos de sistemas de controle.
Adaptada de Weck, Manfred. Handbook af machine
tools, vaI. 3. Automafion and cont.rals. rnglate.,!:
rra, Wiley Heiden, 1984. p.128.



17.

o desenvolvimento da microeletr5nica, aliado i dis

seminação do comando numérico e às necessidades de uma maior

flexibilidade por parte dos usuários, resultaram numa tendên-

cia de substituição dos comandos projetados para funções es-

pecíficas por comandos numéricos computadorizados C.N.C. Esta

tendência procura eliminar os custos referentes às adaptações

necessárias a cada tipo de aplicação. O C.N.C •.incorpora, eg

tão, um minicomputador ou.microcomputadores, de tal forma que

quando se quer acrescentar recursos ao sistema, estes se con-

cretizamna forma de um programa. .Estes sistemas hoje tem se

mostrado economicamente mais vantajosos que os C.N. especiali

zados. Sobre isto diz MACHADO (15).

"Os Comandos Numéricos .com Computador co-

meçaram a ser usados por volta de 1970, sen

do que hoje é perfeitamente viável e econo-

micamente vantajoso em todos os aspectos".

Ao se analisar o desenvolvimento do comando numéri

co observa-se,ainda, que é possível conectar diversos MFCN di:.

retamente ligadas a um computador central. Estes sistemas que

começaram a ser instalados simultaneamente nos E.U.A. e Japão

no final da década de 60 procuram .atender particularmente a

dois objetivos. Um é a administração centralizada do banco

de dados e o outro a automação da entrada de informações. Nas

MFCN convencionais os programas são distribuídos à cada mâqui:.

na de acordo com a sua necessidade. Quando controlados por

um computador central os programas armazenados estão prontos

para serem transmitidos e utilizados.

(IS} MACHADO, Arroldo. Op. cit •• p.28.
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Segundo MACHADO (16) ,o comando numérico controla-
do por uma unidade central de computador pode atuar de duas

formas:
1. Comando Numérico Distribuido: O computador cen-

tral tem arquivado todos os programas feitos para as máquinas
que estio cQnec~adas a ele. Quando o operador requisita o
programa é transferido para a memória do C.N.C. e executado co

mo se fosse uma fita.
2. Comando Numérico Direto: Difere do anterior pe-

lo fato do computador central também controlar diretamente ca

da máquina.
Desenvolveu-se também, a partir da década de 60, o

comando numérico adaptativo - C.N.D. Neste caso existe um sis
tema que integra as funções doCN com a funçio de correçio de
uma série de variáveis que possam ter mediçio continua. sio
dotados, portanto, de servomecanismo que fazem a mediçio, com
paraçao com o modelo e a vco rre ç ao necessária. A Figura 1.'3de

monstra este esquema de açio.
Detalhando um pouco mais os componentes do C.'.N.:,p~

de-se visualizar este equipamento como sendo composto, de acor
do com MACHADO (J7) , por cinco unidades:

- Unidade de processamento (calculadora)
- Unidade de força (motores e circuitode acionamento)
- Unidade de ligaçio (interface)
- Unidade de retorno de informaçôes (feedback)
- Unidade de entrada e saida de dados.

(161 MACHADO, .Aryoldo. Op , cit .. p . 28-9.
(17} ~~CHADO, Aryoldo. Op. cit., p. 31.
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A unidade de entrada e saída de dados é de fundamen

tal importância pois é ela que permite a comunicação entre o

operador e a máquina. A entrada do programa. como descrita

anteriormente, pode se dar através de fita perfurada, fita ou

disco magnético ou ainda diretamente pelo computador, seja de

forma distribuída ou nao. Para exemplificar este processo ve

jamos o caso da fita perfurada, que é um dos principais meios

de acesso ao C.N.
Primeiramente, deve-se considerar que é necessário

uma padronização em função do intercâmbio entre o grande nume

TO de fabricantes e usuários. A padronização para es-

se sistema foi regulamentada em.196l pela Electronics Indus-

tries Association - E.I.A., através da instrução RS-244, que

viria a ser modificada em 19_67 pela RS-244A (JHN 66016). A co

dificação adotada pela norma ISO foi regulamentada pela RS-

358.

Esta fita padronizada com uma polegada de largura

apresenta 8 canais de perfuração e I canal de arraste. Os ca

naisde perfuração são responsáveis pelas informações e o ca-

nal de arraste não representa nenhuma informação. O digito

'de informação é escrito em uma .linha que comporta, portanto,

no'.máximo 8 furos, além do furo de arraste, no sentido perpendicular

ao dos canais. O furo de arraste é menor e está compreendi-

do entre os canais 3 e 4.
As informações sao introduzidas e executadas emblo

co. ou seja, a máquina só inicia uma função determinada em um

bloco.após ter executado todos os comandos do bloco anterior.

No C.N. os c6digos utilizam-se do sistema binário •

.Para compor 'qualquer número utiliza-se os dígitos O e I combi

nados com potência de 2. No C.N. se associa o número um ao

furo na fita e o número zero à ausência de furo.
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A introdução de informações no C.N. através de fi-

ta perfurada exemplifica um caso de programaçâo automática de

M.F.•C, N. Esta programação poderia ainda se dar de forma ma-

nual. A programação manual pode se dar através de uma atua-

ção direta na interface ou na unidade de força do C.N .• resul

tando numa ação direta. Pode ainda,manualmente~se dar atra-

vés da introdução de um programa. No primeiro tipo de progr~

mação manual normalmente executam-se funções como ligar o mo-

tor, ligar fluído de corte, etc. No segundo tipo pode-se rea-
,

lizar todas as funções da .programação automática, ou seja, as

informações que estariam contidas em uma fita são introduzidas

manualmente.
Após essa descrição.mínima da conceituação, histó-

rico e desenvolvimento do comando numérico, a segunda parte

do capítulo tratará do processo de difusão das M.F.C.N. no

Brasil.

. .. .1.2, DIFUSÃO DAS f1,F.C.N, NO BRASIL

A introdução e respectiva disseminação de M.F.C.N.

no Brasil está associada a um movimento de transformação da

base técnica da economia brasileira, como consequ~ncia de sua

vinculação ã dinâmica atual. do capitalismo mundial.
A capacidade de geração de tecnologia, quando se

comparam países desenvolvidos e em desenvolvimento, sem dúvi-

das é assimétrica. Deve-se compreender no entanto que a par-

tir de uma interdepend~ncia das economias industriais ocorre

um processo de reorganização espacial da.produção industrial,

principalmente através das empresas multinacionais. Portanto1
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a inserçio do Brasil dentro da divisio internacional do traba
lho nio e determinada exclusivamente por uma dotaçio de fato-
res locais ou por políticas de desenvolvimento econ5mico de
caráter nacional. Existe uma associaçio com :a própria estra-
t êgí a de .divisiodo trabalho dentro das empresas mu ltinacio -
nais. Esta associaçãocontribui para.o repasse e/ou utilização de tecnol~
gia a indústriaslocais para a produção de bens de consumo mundial. Sobre
Lsto diz MICHALET (18):

"O processo de deslocamento da produção nao
pode ser dissociado da transferência de tec
nologia. Na verdade. as empresas mu It.inacic
nais se tornaram o principal veículo desta.
Segundo as estimativas de relatórios ameri-
.canos o valor da tecnologia transferida in-
ternacionalmente pelos canais de investime~
tos diretos, das joint-ventures e das fir-

mas locais com participação estrangeira .-Ja

supera o montante relativo aosprocedimen-
tos tradicionais-licenças e patentes. A di-
fusão da tecnologia se realiza mediante a
sua incorporação em bens de capital, em
missões técnicas, em normas de gestão adota
das pelas filiais e na própria
da fábrica".

construçio

Esta situaçio, no entanto, e caracterizada mais

intensamente nesta última década e consequentemente as altera

(18) MICHALET, Charles-Albert. O capitalismo mundial. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1984. p.204.
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çoes da base t~cnica da economia brasileira, com especial de!
taque para os equipamentos microeletrônicos, ainda são inci-
pientes. Vivemos uma fase de transição para a nova tecnolo-
gia que se caracteriza por um baixo grau de difusão, com maior
concentração na indGstria metal-mecinica e de materiais de
transporte. Em pesquisa sobre os efeitos administrativos das
M.F.C.N. na indústria nacional, MACH1INE et alii (19) desta-
cam em suas conclusões que:

irA decisão de.adquirir maquinas foi muitas
vezes favorecida pela perspectiva de rece-
ber vultosos contratos governamentais nos
campos de transporte coletivo, geração hi-
drelétrica, aeronautica.e armamentos".

Pesquisas realizadas sobre a questão apontam ainda
para umaut1lização do comando numérico em pontos estratégi-
cos do complexo produtivo, com a finalid.ade de solucionar pr9.
blemas especfficos, tais como melhoria da qualidade, redução

de estoques, etc.
No caso especifico da introdução de M.F.C.N. no

Brasil, apesar de sua existência ter sido constatada desde a
década de 60, sua difusão em maior escala so começa a ocorrer
na década de 70. Segundo TAUILLE e20) em 1972 foi vendido a
primeira M.F.C.N. fabricada no país, um torno convencionalpr~
duzido pela ROMI- empresa de capital nacional e adaptado para

(19) MACH1INE, Claude ~t alii. Opa cit., p.14.
(2O) TAU ILLE, José R. Op • cit., p. 52•
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funcionar com comando numirico. s6 a partir de 1975 i que a

ROMI voltaria a fabricar e comercializar M.F.C.N. A pà!:tir
de:1984 o .processo de difusão de"unidades C.N.C. acelera - se

bastante, prevendo-se que até o final de 1988 o número de uni

dades instal~das atinja .maisde 4.000 equipamentos. A Figura

1.4 apresenta o número de unidades C.N.C. no Brasil, por ano

de instalação.
A seguir, procura-se traçar um:perfil do usuirio

de M.F.C.N. no Brasil, a partir dos dados obtidos em pesqui-

sas realizadas por TAUILLE (21) e MACHLINE et alii (22).

Com relação ao tamanho das empresas usuirias, medi

do pelo número de empregados, é característica a concentração

da utilização de M.F.C.N. nas empresas de maior porte. Segun-

do TAUILLE (1984: 61) 42% das empresas usuirias tem mais de

1.000 empregados, 24% tem entre 500 e 1.000, 22% de 100 a 500

e apenas 7% tem menos de 100 funcionarios. Estes dados, no

geral, estão de acordo com pesquisa realizada por MACHLINE et

alii 0982: 6) que constata um percentual de 80% para empre-

sas com 501 funcionariosou mais, 16,7% para empresas com 101

a 500 .e apenas 3,3% para aquelas com até 100 empregados. Caso

as pesquisas citadas acima tivessem tomado como base o número

de M.F.C.N. instaladas, é possível que os númerosrepresenta~

sem uma .maioria ainda. mais .expressiva para as empresas de

grande porte, caracterizando-as, assim, como as maiores usuárias

de M.F.C.N. no Brasil.

(21) TAUILLE, José R. Op. cito

(22) MACHLINE, Claude et alii. Op. cito
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Uma das explicações que auxiliam o ent erid imento des
ta situação é o custo de investimento coma .aquisiçãoe oper~
çao desta nova tecnologia, que faz com que sua utilização fi-
que mais restrita ao âmbito das grandes empresas.

Um outro aspecto que procura caracterizar o ~usua-
rio de comando numérico é o controle acionário das empresas

- que se utilizam dessa tecnologia. Os resultados obtidos nes-
sas pesquisas quanto a este ponto também se mo.stram bastante
próximos. De acordo com TAUILLE(19.84: 60) 62% destas empre-
sas são controladas por capital estrangeiro. No mesmo senti-
do MACHLINE et a1ii (1982: 6) indicam um percentual de 60%.
Estes dados parecem contribuir para a idéia de uma homogenei-
zaçao das técnicas produtivas, a partir da internacionalização
da produção sob o enfoque do capitalismo mundial, através das
empresas multinacionais.

Com relação ã classificação das empresas por sua
posição setorial de ramo de atividades temos os seguintes da-
dos, 6Q% na área mecânica, 16,6% na de materiais de transpor-
te, 7% em metalurgia e 5% em material elétrico (vide TAUILLE
(J9B4: 62). MACHLINE et alii verificaram uma distribuição
de 46,7\ na área mecânica, ZQ% na de material de transportes,
13,3% na Metalurgia, 13,3\ na Eletro-eletr6nica e 6,7\ na
de produtos químico-farmacêuticos.

Quanto às razões que levaram estas empresas a adc-
tarem esta tecnologia . nota-se uma variada gama de indicações,
incluindo questões .de ordem técnica e de cariter econ5mico. No
entanto. o que ambas pesquisas demonstram ê que não houve por
parte da grande maioria das empresas, um estudo apr-ofundado s9.

hre a viabilidade econômica de implantação destes nOITos equi-
pamentos. Também parece nao ter havido um acompanhamento sa-
tisfatório dos resultados da implantação.



27.

Assim. nota-se que as razoes da decisão do investi
mento baseou-se mais nas potencialidades da nova tecnologia,a
partir de dados fornecidos pelos fabricantes de M.F.C.N. ou
pela literatura existente acerca de M.F.C.N. a que os usua-
rios tenham tido acesso, do que em projetos específicos desen
volvidos pelas pr6prias empresas. E de se notar ainda que
14,3% das empresas, .segundoMACHLINE et alii (1982: 7), deci-
diram-se pela implantação por orientação da matriz, recolocan
do-se, novamente, a questão da internacionalização das técni
cas de produção.

Algumas respostas de empresas usuárias mostraram-se
contraditórias com .alguns princípios geralmente adotados como
recomendados nas literaturas especificas sobre o assunto. As-
sim é que 21,4\ das empresas, segundo MACHLINE et alii (1984:
71. optaram por M.F.C.N. visando um aumento de produtividade.
No entanto, a maioria das empresas consultadas relataram que
nao ocorreram adaptações administrativas em função das M.F.C.N.,
seja no planejamento e controle da produção, na gestão de es-
toque e suprimentos ou.no controle de qualidade. Acontece que
a eficiência na introdução dest.as novas tecnologias está di-
retamente ligada à -reorganizaç.ão da produção. Para se obter
resultados favoráveis então, é necessário aliar a mova base t~c
nica a novos padrões de organização da produção e do traba-
lho, o que não parece que tenha ocorrido na maioria das empr~
sas usuárias de Mo. F.C.N. no Brasi1.0 caráter introdutório e
incipiente da introdução de M~F.C.N., muitas vezes com a.penas
uma ou poucas máquinas, amenizam esta problemática.. A ques-
tão da união de uma nova base t ê cn i.ca com implicações sobre a
tecnologia organizacional das empresas será desenvolvida pos-
teriormente nos dois próximos capítulos.
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De forma geral, as razoes que levam as empresas a
adquirirem M.F.C.N., e os benefícios referentesã sua utiliza
ção enquadram-se dentro das expectativas e resultados previs-
tos. Neste particular destacam-se os aspectos referentes -a
qualidade, especialmente no tocante à complexidade e precisão
das peças, principalmente quando se pretende atingir o merca-
do internacional.

A produtividade, embora com as restrições expostas
anteriormente, destaca~se principalmente quando associada ao
cariter de flexibilidade de nova tecnologia e, em
quando se trabalha com pequenos lotes.

E apontado ainda, como .fat or favorivel,

espe cí.a l ,

a menor
depend~ncia de torneiros, fresadores, etc, qualificados pelas
características de não interferência dos operadores no proce~
so de produção e também pela possibilidade de um maior contro
le sobre este processo.

Diversos fatores • portanto. devem ser levados em·
consideração na avaliação dos ohjetivos e resultados da lm-
plantação de uma nova tecnologia. Dentre estes pode-se desta
car o desconhecimento dos custos associadosã inovação, ne-
cessidades de .adap t açôe s adm i.n i strat ivas e instabilidade do
mercado, cuja conjunturaecon5mica muitas vezes é mais deter-
minante nos resultados da empresa do.que sua competência orga
nizacional. Todas essas questões .tornam difícil essa avalia-
ç ao , A efi.ciência da' automação depende portanto de uma série
de variáveis que vão desde-a .s i tuação econômica mais geral até
a necessidade de se encontrar formas de mediação dos conflitos
existentes dentro da organização, que não são, automaticamen
te, extintos pela substituição do operário qualificado e pelo
aumento do controle sobre a fibrica a partir dos escrit6rios.
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A principal razao, no entanto. para a introdução
e disseminação de M.F.C.N. parece ser aprimeiTa~ seja a in-
serçao do país dentro de um quadro geral de reorganização es-
pacial da produção a nivel mundial. Segundo MICHELET (23), o
fenômeno de dependência mútua nas economias industriai·s .est â

associado a .uma reorganização espacial da produção industrial.
Para este autor, as empresasmultinacionais, sediadas em pai-
ses desenvolvidos, não se limitam apenas a vender no exterior
uma parcela crescente de seus produtos. Elas deslocam também
o seu aparelho produtivo. Desse movimento de internacionali
zaçao da produção, que se superpõe.ao do intercâmbio comer-

cial, resulta que os espaços econômicos nacionais nao mais co
incidem com os territórios políticos. Este fato implica em
que os principios da divisão internacional do trabalho sejam
modificados. assim como a dotação de fatores. de cada país, res
ponsável pela sua posição frente ã produção'e ao comércio in-
ternacional. O .fenômeno da internacionalização econômica atra
vés da exportação' de capitais associa-se ,ã internacionaliza-
çao do próprio processo de ·produção.

A empresa multinacional, desta -forma r.ê .figura cha-
ve no processo de implementação de .novas tecnologias nos paí-
ses periféricos. Apesar de poder ser encarada como uma unida
de organizacional. ela 'não .supri.me as disparidades -n ací.oria i.s
onde atua , embora não se apoie totalmente nestas d í sparádades:

Utiliza mão de obra barata - utiliza~ãoda5 disparidades, e
homogeneiza as técnicas de produção-negaçã.o c1as disparidaàes.
Quanto'a estas questões dizMULLER (24):

(23) MICHALET. :Charles-Albert ..Op , cit.
"(24) MULLER, Geraldo. Introdução à ecorwr";.ia JT.íuJ!l'{ia.l conte;TI;p~

rânea. São Paulo, EDUC/ÁTICA, 1987. p.76.
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"Mais recentemente ainda. a partir da última

d~cada, desenha-se uma estrat~gia de divi-

são do trabalho dentro das companhias trans-

nacionais a n!vel global, redirecionando a

acumulação de capital para o aprovei tamen-

to das vantagens comparativas dinâmicas e p!

ra os ganhos do com~rcio internacional. Mani

festações dessa estratégia seriam tanto a

intensificação relativa do repasse de tecno-

logia e convênios tecnológicos a indústrias

locais como'a produção de bens de consumo rm.m

dial com itens fabricados internamente aos oli

gopolios em vários países.

E nesse contexto que se esboça a atual ten-

dência na indústria brasileira de automatiza

ção da produção em vários setores".

Essa perspectiva econômica auxilia. portanto. a

compreensão sobre o processo de reorganização da produção que

se identifica hoje no parque industrial brasileiro. especial

mente nos setores oligopolizados da economia.
Deve-se notar, no entanto, que a disseminação da

tecnologia de base microeletrônica associada a produ.ção ind.uE:

trial, no B'r asi.L, encontra-se ainda num grau introdu.tório. E:

ta situação ocorre devido a diversos fatores. Dentre eles

podemos destacar. desde o desconhecimento com ma ior profund.i-

dade da própria t ecnoLog íe . mesmo com reLaç ào ·à sua utilizaçã.o,

até as necessidades de reor garri.z ação da produção e do trF...bá-

lho, que necessariamente impõe uma velocidade de disseminação

tecnológica lenta.
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Apesar destas dificuldades, é de se esperar que e
precesso de automação. se acelere, cencorrendo para isto diver
sos fatores ,desde o barateamento dos equipamentos bas..eados na
micreeletr~nica. at~ questEes de erdem pelítico-social, tal
cemo uma melher organização. sindical, que possibilita cenqui~
tas salariais. Nesta Ultima perspectiva deve-se entender que
até a década de 70 as cendições pelíticas propiciavam uma pr~
funda expleraçãe da força de trabalho, seja pela rotativida-
de de mãe de obra, a ·nível de empresa, sej a pela repressao aes
sindicates a nível geral.

Cem a modificação. desse quadro nos anes 80, atra-
ves de um precesso deredemecratização, associado ã dissemi-
nação. de equipamentes.microéletr5nicos e i necessidade de com
petiçãones mercades internacionais, ocorre um estímulo para
a introdução. destas nevas tecnelogias dentro do parque indus-

trial hrasileire.
Outro. fator que ecorre para a aceleração. deste pro

cesse tem origem na dificuldade ·de obtenção. de fina.ncia.men-
te externe. devido. aos impasses na negeciação da dívida. exter
na~ que reforça a necessidade de incrementar o saldo da ba-

lança cemercial e per censequência implicam na ad.oçã.ode pa-
drões internacionais de produção e qu.alidade~ Este e um pro-
cesso que ecorre com as montadora.s de automóveis no B.rasil.s~
hre o qual diz Carvalho (251;

"Em primeiro lugar, as mudanc as no mer-cao.o.,

no. sentido de um peso cada vez maior d.2.S ex

pertações, tem feito. com que o padr~o de

(~5) CARVALHO. Ruy de Quadros. Op. ci t ; , p. 9:6.
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concorrincia entre as montadoras venha se
caracterizando pela exigincia de um' al-

to grau de·competitividade. relativo nao

apenas aos custos, mas também ã qualida-

de dos produtos. Estas exig~ncias indu

zem a adoção da automação de base micro -

eletrônica. reforçadas pelo fato de que os

padr5es de competição no mercado externo

tendem a se transferir para o mercado in-

terno".

Uma síntese das motivações que levam as empresas.

a adotar M.F.C.N. pode ser encontrada em um relat6rio do SE-

NAI l261.quando explici ta as razóes .da maior difusão de

M.F.C.N. no .setor mecânico:

"Esta constatação nao chega a surpreender,

à vista da complexidade e especialização

dos processos produtivos na mecânica, as-

sim como de sua forte dependência em rela

ção ao trabalho qualificado, cujo alto

custo pressiona negativamente a rentabi-

lidade setorial. Tais características ia

zemda mecânica um setor particularmente

sensível aos atrativos potenciais da

M.F.C.N. t tais como aumento de produtivi-

dade. precisão e qualidade, assim corno

economia de trabalho qualificado. Além

(26) SENAI/SP. Op. cito p. 07.
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disso o setor revela decisiva p art í c.íp açâo

de empresas estrangeiras, supostamente mais
propensas a adotar tecnologias imperantes
em .seus países de origem".

Sobre os principais obstáculosã utilização das
M. F .C_NM, levantados pelos us uâr í.os ,.pode-se evidenciar a di-
ficuldadede manutenção eletr6nica~ ocasionada pela falta de
mao de obra especiali zada .e pe.La divers idade das máquinas. mui:.
tas delas importadas de diversos países. Estas dificuldade
alia-se a um desconhecimento sobre a tecnologia de C.N. e pri.!!
cipalmente ao custo elevado do investimento necessário para

a implantação eoperacionalização -do sistema. Se gur.do MACH-

LINE et.ªlii ~7) estes custos são considerados pelos -usua-

rios. e fabricantes o principal obstáculo ã expansão do C.N.
no Brasil.

A importação de C.N. é proibida em função das nor
mas regulamentadoras da S.E. r. - Secretaria Especial de Infor
matica. que visam buscar uma capacitação nacional na área de
informática, tanto a nível de ha'rdware quanto de software. Es

tas regras incluem a imposição de que as empresas produtoras
de C.N. sej am de capital nacional. Isto implica que o C.N.
fabricando no país seja várias vezes mais caro que o preço do

mercado internacional. A reserva de mercado impóem também uma
defasagem entre os C.N_s nacionais e os similares de outros
países, além de aumentar os ímpecilhos hurocrã.ticos rela:.tivos
ã importação .de equipamentos e componentes.

(27) MACHLINE. C'Laude et alii. Op. cí.t , p , 11.
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A partir dessa descrição do que vem a ser o C.N.,
especialmente quando associado às máquinas-ferramenta., e da
análise da difusão das M.F.C.N. no Brasil, os Capítulos 2 e 3
passarao a abordar, respecti varnente, os aspectos relacionados
à reorganiz.ação da produção e do trabalho. associado à nova tec
nologia.
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CAPíTULO 2

ORGANIZAÇÃO DA PRODUCÃO.EM AMBIENTE DE CO~~NDONUMÉRICO

Inicialmente é necessário dizer que a reorganiza-
çao da produção não é ·um fenômeno restrito à introdução
das M~F.C.N. :E um processo mais abrangente, ligado ao de-
senvolvimento da tecnologia de base micro eletrônica como um
todo.

Destaca-se aqui mais' estrei tamente a relação com as
M.F.C.N. em função dos objetivos propostos, ou seja, de pri-
vilegiaresta nova tecnologia no processo de reorganização da
produção e do trabalho •.em função de sua disseminação no Bra
si L,

As M.F.C.N ..podem ser consideradas dentro deste no
\TO processo de automação como pertencentes a um grupo de ma-
quinas responsáveis pelos meios de operaçao. Estas seriam

as máquinas dotadas .de ferramentas e'capazes de executar um
programa de operaçao .. Nestemesmo grupo, ou seja, de maqui-
nas representativas dos meios de operação. pode-se destacar
ainda os manipuladores, cujo exemplo mais conhecido é, ro-
bô.

Além dos meios de operaçao deve-se apresentar ain-
da os meios de transfer~ncia. ou seja, as maquinas que nao
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intervem no processo de transformação do material, mas sim

na transferência de peças. de um local para outro, ou na armaze-

nagem destas mesmas pe~as. Neste grupo se destaca a estação

móvel de trabalho. Trata-se de uma malha de circulação fle-

xivel de trajetória aleatória como objetivo de superar a ri

jidez das linhas tradicionais de origem taylorista e fordis

ta. A Figura 2.I.demonstra esta situação .

.Aos meios de operação e de transferência automati-

zados,associa-se uma base informatizada de geração, recep-

çao e controle de informaç5es no fluxo de produção. Esse con

junto de equipamentos permite, então, desde a,realização de

projetos auxiliados por computador, até o comando de - .maqul-

nas e ferramentas através de controles lógico-programáveis.

Este trabalho procurajnó entant~,.restringir-se mais

especificamente, como· já exposto anteriormente, aos aspectos

.da organização da produção que sofrem alteraç5es em função

da introdução de M.F.C.N. - ~ .Para tanto e necessarlO, primei-

ramente, caracterizar os modelos de produção existentes. Es-

tesmodelos podem ser definidos, de forma geral, como contí-

nups ou intermitentes. Sobre ·esta classificação diz BUFFA

cz 8}:

"As situaç5es de produção por meio de fluxos

continuos são aquelas, em que os equipamen-

tos são padronizados com relação ao .encami-

nhamento eao fluxo das entradas, que, tam-

bém são padronizadas. Consequentemente, um

(28) BUFFA, E.lwood S. Planejamento e Controle da Produção.
são Paulo, Atlas, 1979. p.32.
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Figura 2.1. Sistemas de produçio rfgida e flexfvel.
Retirada de Weck., Manfred. Handbook of machine tools, vol. 3. Automatión and corrt rols ,
Inglaterra, Wiley Heiden, 1984. p.378.
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conjunto padrão de processos e sequ~ncias

de processos pode ser adotado... As si-

tuaçEes de produção intermitentes sao

aquelas, em que os equipamentos devem ser

bastante flexíveis para tratar uma ~larga

variedade de produtos e de característi-

cas importantes do elemento de entrada (mu

dança de projeto do produto".

Pode-se então, identificar como produção do tipo

contínuo as linhas rígidas de produção e montagem em massa,

as operações baseadas em reações químicas, etc. A fabricação

do tipo intermitente pode ser:exemplificada pela fabricação

de produtos por encomenda, produção em pequenos lotes, etc.

Na produção em massa, a produtividade ~ a princi:.

paI cara~terística, enquanto para a produção em pequenos lo-

tes, o importante ~ a flexibilidade.
Flexihilidade e produtividade, que sao considera-

dos cíit~rios essenciais para a instalação de uma unidade de

produção, no .entanto, tendem a ser comportamentos contradi-

t ô r í.o s entre si.

Assim, de forma geral, quando se procura para um da
-do sistema, aumentar sua 'flexibilidade, e comum comprometer

sua produtividade e vice-versa. A Figura 2.2. procura retra

tar a dualidade deste comportamento.
Com a instabilidade gerada pela passagem de um mer

cado globalmente regido pela procura para um mercado deter-

minado pela oferta, ocorre.um ;reforço ã produção em pequenos

lotes.
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PRODUÇÃO·
EM

MASSA
LOTES

~DIOS
LOTES

PEQUENOS

///11 \\m/\\~Y//\\'"
Grupo L Máquinas transfer

automáticas
Grupo 2. Linhas de transferência- .reprogramavel.S
Grupo 3. .Sistemas de produção CN
Grupo 4. M.F.C.N.1

2 3

4

FLEXIBILIDADE

Figura 2.2. Produtividade e flexibilidade dos sistemas de pr~
dução.
Adaptada, _de Weck, Manfred. Handbook of machine
tools, vol. 3. Automation and controls. Inglater-
ra, Wiley Heiden, 1984. p.380.
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Segundo pesquisa citada por AGOSTINHO (29), de 75t
a 80\ da produçio mundial de bens i feita em lotes de at€ SO
peças.

Esta situaçio leva a umainadequaçio crescente dos
parques industriais. Isto ocorre quer por uma orientaçio p~
ra produçio em massa, que gera um acúmulo de estoque de ma-
terial em processo, quer pelo baixo nível de produtividade
associado i produçio do tipo intermitente.

O significativo avanço da utilizaçio de M.F. C.N. de
ve ser compreendido dentro .deste panorama. Ocorre que some~
te a introduçio deM.F.C.N. dentro de sistemas organizados de
forma tradicional nâó resolve pLenamen te a situaçio. As
M.F.C.N., individualmente, oferecem·alto grau de flexibilida
de para execuçio de pequenos lotes, mas sua viabilidade eco
nômica ainda é limitada pela produtividade.

Com a finalidade de procurar responder a estes im-
passes desenvolvem-se novas tecnologias organizacionais que
se associam à nova base técnica microeletrônica, em especial
às M.F.C.N. Esta .associaçio visa conjugar a flexibilidade
dos 'sistemas produtivos do tipo intermitente a uma maior pr~
dutividade. Esta é a questão central tratada no próximo item
deste capítulo.

lll: FLEXIBILIDADE E PRODUTIVIDADE

A flexibilidade deve ser vista sob dois aspectostem
porais: flexibilidade de longo prazo ~ flexibilidade de cur-

Q9} AGOSTINHO. Oswaldo L. Estudo da Flexibilidade dos Sis-
temas Produtivos. Tese de Doutorado~ EESC-USP, sio
Carlos. 1985. p.54.
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to prazo. A flexibilidade de longo prazo deve ser associada
aos custos incorridos e ao tempo dispendido para promover mo
dificações. quando um ou mais produtos são eliminados de pro
dução. e novos produtos introduzidos. A flexibilidade de
curto prazo trata dos produtos que ainda estão em produção.
Refere-se aos custos oriundos da variação de demanda do mer-
cado•.seja esta variação fruto da sazonalidade, .ou de uma va
rlaçao aleat6ria qualquer.

Dentro desta perspectiva pode-se adotar. como fez
AGOSTINHO (30). uma classificação das flexibilidades a par-
tir das pr6prias necessidades que a originam, ou seja: flexi
bilidade em montagens de miquinas para novas peças, flexibi-
lidade para mudanças .do produto, flexibilidade para operaçoes
sazonais que determinam flutuações na carga de trabalho, fI!
xibilidade para compensar mau funcionamento do sistema produ
tivo e flexibilidade para suportar erros de previs~o.

Estas diferentes dimensões da flexibilidade, den-
tro de uma perspectiva econômica, procuram maximizar a utili
zação da capacidade instalada numa empresa. Porém, para se
atingir os objetivos de produtividade, é necessirio asso-
ciar a introdução de novas tecnologias organizacionais com
a base técnica representada pelas M.F.C.N.

Adota-se aqui ·0 termo tecnologia organizacional co
mo equivalente a forma com que se organiza a produção . e o
trabalho, assim definida por CORIAT (31):

(30) AGOSTINHO, Oswaldo L. Op. cit., p. 112.
(31) CORIAT.Benjamin. Op, cit. p.56.
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"Consiste num princípio de .materia1ização
dos postos e .das funções, das sequências e
arranjos de distribuição de' tarefas~ as-
sim como das modalidades de economia de
tempos e de controle aplicadas i produção
de mercadorias".

Uma das inovações fundamentais quanto ã tecnologia
organizacional é a da fabricação, em células, de peças que
pertençam a uma mesma família. Esta família é constituída
por análise da similaridade entre as peças. Esta forma or-
ganizaciona1 demoninada Tecnologia de Grupo - T.G., é assim
definida por Arn em GONÇALVES (32):

"O termo Tecnologia de Grupo significa um
método que tenta analisar e arranjar o
"spectrtim" de peças eos processos de fa-
bricação aplicáveis 'de acordo com as simi
laridades de desenho :e usinagem, tal que
uma base de grupos e famílias possa ser
estabelecida para a racionalização dos
processos de produção na área da produçio
em lotes médios e pequenostt

•

(32) GONÇALVES F9. Eduardo V. Introdução à tecnologia de
grupo: um novo enfoque em sistemas de produção. Dis-
sertaçãode Mestrado, EESC-USP, São Carlos, 1982.
p , 08.
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Assim a T~G. consiste na fabricação por família de
peças, família esta que se utiliza do mesmo grupo de máqui-
nas, do mesmo ferram~ntal~ etc.

Segundo GONÇALVES FILHO (33), o desenvolvimento da
T.G. inicia-se com o conceito de "componente composto", cria
do por Mitrofanov. Este componente composto seria uma peça
imaginária que apresentasse todos os detalhes existentes nas
peças componentes de uma família. Procurar-se-ia, então,
criar uma máquina operatriz que fosse capaz de produzir o com
ponente composto e, consequentemente, todas as peças da famí
lia. Com isto se atingiria os objetivos de minimização do
tempo de preparação de máquina, quando da mudança de peça a
ser produzida.

Um segundo estágio de desenvolvimento da T.G. vem
a ocorrer quando se procurou .levar em consideração nao ape-
nas os aspectos geométricos das peças a serem produzidas, mas
tamõêm os processos de fabricação necessários. :E nesta fase
que surge o conceito de célula ·demáquinas, ou seja, um con-
junto de -mâqu í na.snecessárias e suficientes para a fabricação
de todas as peças da família.

Promove-se então modificaç5es a n!vel de arranjo
físico da fáfirica, com os tradicionais lay-out em linha e
lay-out funcional dando origem ao lay-out em grupo. O equi-
pamento e então dividido em grupos, sendo que cada grupo -e
constituído de todas as máquinas necessàrí.a s vâ fabricação das
respect âvas famílias de peças.

(33} GONÇALVES F9. Eduardo V. Op, ci.t , , p. 09.



44.

Ocorre então uma mudança na perspectiva organizaci~
nal da produção, abandonando-se a enfasenaespecialização por
processo .para .a especialização por produto. A Figura ·2.3.
mostra os tr~s tipos de lay-out aqui mencionados.

Deve-se notar ainda que tanto o lay-out em linha

quanto o lay-out em grupo sao organizados a partir de uma fa
mí1ia de peças. No entanto, no 1ay-out em linha todas as p~
ças de uma mesma família usam os equipamentos na mesma se-
qu~ncia, o que nao é necessário no lay-out em grupo. O 1ay-
out em grupo ainda possibilita uma simplificação do controle
da produção quando comparado com o lay-out funcional, uma
vez que as famílias serão sempre produzidas no mesmo local.

O desenvolvimento desta tecnologia organizacional,
aliado ã tecnologia de base microe1etrônica leva ã criação
do conceito de Sistema Flexível de Manufatura - SFM, que bu~
ca aliar alta produtividade com alta flexiBilidade. Segundo
Dolezaleck, citado por WECK Q41 o S.F.M. é assim constituí-

do:

" .•.um sistema que consiste de máquinas e
instalações técnicas conectadas entre si
por um controle comum e por um sistema de
transporte de tal forma que por um lado

propicia a automação da produção e por
outro permite que um grupo de máquinas ex~ .

cute diferentes operações em - diferentes
peças dentro de uma dada família de pe-
ças".

(34) WECK, Manfred. Opa cit., p. 376.
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(a) Layout em linha

B EJ EJ EJ 6
EJ EJ B EJ
0 0 E1 8

(b) Layout funcional

ElE]
G
El

EJ
EJ
E1

(c) Layout em grupo

Figura 2.3. Tipos de layout.
Retirada de Burbidge, JohnL. Planejamento e
Controle da Produção. São Paulo, Atlas, 1983.
p.57.
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E necessário dizer que os sistemas flexiveis ainda
sao poucos em todo o mundo, nio tendo sido resolvido de todo
a questio da produtividade. Apesar da terceira ~arte deste
capitulo tratar .mais especificamente a questio, procurando
descrever modelos básicos de automaçio. pode-se adiantar que
essàs novas tecnologias, inclusive organizacionais, propor-
cionam no entanto uma ampliaçio dos horizontes da substitui
çio da automação rígida por outra de caráter mais flexivel.
Sobre esta situação na indústria automo b í.Lf stí.ca européia, diz
DINA (35):

"Assim, na produção automobilistica, se é
verdade que nas usinagens mecânicas ainda
domina alinha "transferI! especializada ,
trata-se de "transferslt que diferem bas-
tante das primeiras e que passaram pela
crise da·automação rígida. O controle dos
ciclos não é mais feito com aparelhagens de
rel&s eletromagnéticos, mas com controla-
doreslógico-programãveis. aparelhagens e

letrônicasbaseadas em microcomputadores,
que fazem corresponder os comandos as vá-
rias situações da linha,· de acordo com um
programa independente de sua configura-
çio físic~ que pode ser facilmente modifi
cado. A pr6pria parte mecânica é muito
mais versátil, tolerando parcialmente rit

(35) DINA, Angelo. A fábrica automática e a organização do
trabalho.. Petrópolis, Vozes, 1987. p.46.
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mos irregulares e peças diferentes, e ne-
la encontram empreg.ocada vez mais amplo
as unidades de comando numérico".

A microeletrônica permite portanto que a automação
deixe de ser restrita i produção em massa. Isto ocorre na
medida em que a microeletrônica possibili~a uma flexibiliza
ção do processo produtivo pela diminuição da porosidade, ou
seja, do tempo improdutivo.

Pode-se exemplificar este aspecto pela diminuição
do tempo de preparação de máquinas quando se comparam as
M.F.C.N. com as máquinas-ferramenta convencionais. Assím e
possível dispensar a estratégia tradicional de economia de
escala.

Pode-se portanto aliar características tais como
diversidade de produtos e ciclos de vida menores a sistemas
de fahricação que apresentem alta produtividade e qualidade,
embora trabalhando com pequenos lotes.

A microeletrônica, ao mesmo tempo em que permite a
diminuição do tempo improdutivo, faz com que técnicas tradi-
cionais da Administração Científica, baseadas em métodos tay
loristas, acabem perdendo sua relevância. Agora, neste pro-
cesso de automação, o ritmo do trabalho passa a ser predomi-
nantemente comandado pelas máquinas. Quanto a isto diz CO-
RIAT (361:

(36) CORTAI, Benjamin. Automatos, Robôs e Classe Operária.
Novos Estudos - CEBRAP, 2(2): 31-38, .Ju1. 1983, p ,
34.
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"No limite extremo, porém, quando nos de-
frontamos com um conjunto integrado de au
tõmatos e robõs em certos segmentos espe-'
ciais.de urna fábrica os primeiros asseg~
rando a automaçio das transfer~ncias,os
segundos a das operaç6es - pode-se dizer
que prevalece aí urna economia de tempo mui:
to pr6xima daquela que regula os proces-
sos de trabalho do tipo "process". Nes-
ta situação limite nio é mais D ritmo in-
dividual de operaçao dos operários que de
termina a quantidade de produtos".

Outra característica. essencial na organização da
produçio a partir das tecnologias de nase microeletrõnica e
a integraçio, que constitui o eixo central da pr6ximaparte
deste capítulo.

~.2.INTEGRAÇÃO E PRODUTIVIDADE

A tendência à integração nasce dos próprios prin-
cipios tayloristas e fordistas da economia de tempos. Trata
se enfim de procurar -a eliminaçio de tempos mortos reduzindo
se os tempos de circulação e elevando a taxa de ocupação das
máquinas e dos hOmens.

A integração ê baseada na aplicação de sistemas com
putacionais desde o proj eto do produto até a sua finalização,
ou seja. envolvendo todos os estágios de sua produção. Com
este objetivoê que se destacam os sistemas CAD/CAM e outros
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de planejamento e centrele da preduçãe que se aliam aes meca
nismos de transferência e me í os de operação autematizados, etc,
que se con s t ituem no s .me í.o s de aut omaç âo do" chãe·llda fábri
ca. Esta base cemportacional prepicia .deis impertantes re-

sultades:
o p r âme i r o é a o t âmi z aç âo no s t empo s de c í.rcuIaçâo,

Esta pessibilidade é gerada pelas estações móveis, quepermi
tem circulaçãe em malha, asseciadas às características de
pregramabilidade das nevas maquinas. Um exemple'é e da
M.F.C.N. que, enquante realiza urna eperaçãe, pede ser pesi-
cionada para receber uma nova peça. Na erganizaçãe integra-
da da produçãe, então, estes tempos nao sãe semades, cemo na
organização anterier •. Asatividades ocerrem
te.

simultaneamen

o segunde é uma. econemia nos fluxos, obtida atra-
ves de conexões ..eletrônicas, que propiciam troca de informa-
ções entre os pestos de trabalho e e almoxarifado. Assim, os
pestos informam seu consumo aoalmoxarifado'que, simultanea-
mente, expede mater;lais aos postes e remete .ordens de fábri-
cação'às .outrasunidades. eU'pedidos a fernecederes, para a
reconstituição de nívelõtime de estoque.

A integração. portanto. na sua base t êcn í.ca, impli
ca na util;lzação desde microcomputaderes ate cemputadores de
grande porte, hem~omodeoutras tecnologias de
ne centrelede tode o .processo de preduçãe.

Um s;lstemaintegrado então e :essencial para aliar
a flexibilidade exigida com a necessária produtividade. A i!!

comunicação

tegração, no entanto, prevoca um grande aumente nos custos
fixos, com o objetivo de diminuição do custe variável.

O desenvelyimento deste sistema precura censiderar
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a produção como um processo único associado a um fluxo de in
formaçôe s, Pode-se assim vislumbrar uma reorganização da em
presa no sentido de'uma menor departamentalização e maior
centralização do poder decis6rio.

Esta integração possibilita tamb.ém a eliminação ou
minimização dos estoques intermediários. Quanto aos resul-
tados desta integração, diz CORIAT (27):

"a) no plano tecno16gico, ela resulta na
utilização combinada da automação de fa-
bricações e da informatização da gestão
.de produção; b) do ponto de vista econo-
mico, ela permite realizar um salto quali
tativo na economia de tempos taylorista e
nos fluxos fordistas; c) no plano organi-
zacional, o funcionamento desses "novos
princípios de economia de tempos ede flu
xos ocorre, em geral, através das inova
ções-chave constituídas pela circulação
em malha. e não erolinha, e pela modific~
ção das relações entre gestão de esto-
ques , .alimentação e funcionamento da fa-
bricação [tanto dos produtos finais '.qllan-
to dos componentesl".

A integração, embora fruto de princípios tayloris-
tas e fordistas sobre a economia de tempo, busca, dentro da

(27) CORIAT. Benjamin. Automação programâvel: novas formas
e conceitos de organização da produção. In: Schi-
nitz, Hubert; Carvalho, Ruy de Quadros (org.). Auto-
mação. competitividade e trabalho: A experiência in-
ternacional. são Paulo, Hucitec, 1988. p.31.

DJEDE(I{ER
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gestão do capital fixo. a otimização do tempo de máquina e
do trabalho morto. isto passa a ser muito mais importante do
que a intensificação do trabalho vivo, que se constitui no
objetivo central do taylorismo. Quanto ao capital circulan
te, busca-se uma ·nova gestão dos fluxos de materiais. A oti
mização da alimentação de peças intermediárias ,apesar de sua
base fordista, não trata apenas de procurar definir asequen
ciação do ritmo de trabalho, mas principalmente da minimiza-
ção do capital circulante.

A terceira parte deste capítulo procura tratar, de
novas técnicas de gestão da produção e suas relações com o
processo de automação de base microeletrônica.

2.3. NOVAS T~CNICAS DE GESTAO DA PRODUÇAO

As novas técnicas de gestão da produção aqui abor-
dadas procuram principalmente ordenar o processo de fabrica-
ção., dentro das expectativas j á apontadas neste trabalho de
maximiz ação do capital instalado e minimização do capital ci,!
culante.

Destaca-se aqui as técnicas MRP-11 ou Manufactirríng

Resource Planning e o Kanban, associado ao sistema J.1.T.
Just in Time.

Tanto o MRP-11 quanto o Kanban podem ser consider~
dos técnicas que contribuem para uma melhoria do fluxo de pr~
dução e,emboraoKanban não implique necessariamente em au-
tomação da .produção ou do fluxo de informações, ambos podem
contrihuir para o processo de reorganização da produção asso
ciado imicroeletrônica.
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Apesar de Kanbane de MRP-Il se basearem em f i Loso
fias distintas 'I utilizande-se de t.êcn í cas diferentes. nao

necessariamente devem ser v í stos come ,técnicas- mutuamente.ex
clusivas. Existem pessibilidades de que ambes sejam ut~liza
des de ferma cemplementar. Para tante é necessárie entender
e MRP-II cerne instrumente de planejamente -e e Kanban cerne m~
tedelegia de execuçio. Esta integraçie implica em medifica
ções ne sistema MRP-II, perém fege ae escepe deste trab.alho
um detalhamente da questie.

2.3.1. MRP-II

o MRP-II surge nes E.U.A~ cerne desenvelvimente de
Planejamente das Necessidades de Materiais - MRP - MateriaIs
Requirement Planning,criade na década de 60. Trata-se de
um sistema de gerenciamente des recurses eperacienais de fa-
brí.caçâo. baseado na infermatizaçie das infermações relati-
vas às '.ordensde serviçe e aes recurses dispeníveis, quante
-a esteque, pesseal,e equipamentes.

O .objetive central deste sistema é e de preduzir
as quantidades cerretas no memento necessárie, bas ean.do+sep~
ra iste nas previsões de venda. Seu caráter adaptative pes-
sibilita a minimizaçie'des esteques, principalmente de mate-
rial em precesse, bem ceme a otimizaçie des equipamentes.

Trata-se portanto , dentre da lógica da automação IDl

croeletrônica,daminimizaçie de .capital circulante e da maximi
zaçie de capital fiÃe. principalmente pela reduçie de este-
ques e pela hierarquizaçie e distribuiçie das .ordens de ser-
viçe que precuram aumentar a eficiência da utilizaçie das
máquinas.
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Segundo .RUSSOMANO (38), o MRP-II consiste em qu a-
tro etapas, ou sej a, o Plano Global de Demanda, o Plano Mes-
tre de Produção, o Planejamento das Necessidades de Material
e a Verificação da Capacidade de Produção.

O Plano Global de Demanda determina os níveis de
produção a partir das possibilidades .de demanda. Através de-
le pode-se fixar os níveis de estoque e os recursos produti-
vos necessários dentro de seu horizonte de previsão, que nor
malmente se estende até um ano. O Plano Meste de Produçao
delimita a produção dentro dos limites do Plano Global de De
manda, acionando o planejamento de materiais. Seu horizonte
.temporal é inferior ~o Plano Global de Demanda e normalmen
te baseado em períodos semanais.

O Planejamento das Necessidades de Materiais con-
substancia-se na forma de programas computacionais que deter
minam a emissão de ordens de fabricação ou a sua reprograma
çao a partir da "explosão" dos itens que compõem a estrutura
do produto. As necessidades de componentes são comparadas
ao estoque existente e aos pedidos em carteira para que se-
ja feito o pedido de compra das necessidades líquidas.

A Verificação da Capacidade de Produção é a compa-
raçao entre os recursos disponíveis e os necessários dentro
das unidades de tempo. Esta fase possibilita a programaçao
efetiva ·da produção ou a reprogramaçao dos planos ante rio-

res.

(38) RUSSOMANO. Victor H. Comparação entre MRP-I I e J. r.T.
Anais do VIII Encontro Nacional de Engenharia de Pro
dução. vol. 1. São Carlos, 1988. p.130.
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Portanto o MRP- II é uma técnica que permite a par-
tir das informações sobre estoque:- estrutura dos produtos.re
cursos produtivos e demanda futura; aloca:r ordens de produ-
çãoe de compra nas quantidades, e nos momentos necessários pa
ra atender a uma programação otimizada que também é determi-
nada pelo sistema. Deve-se. no entanto, .aler tar que sua apl.!.
cação obtem melhores resultados nos sistemas de produção in-
termitentes. repetivivos ou sob encomenda.

2. 3. 2. Kanban

.O Kanban é um sistema de gestão do fluxo de fabri-
caça0 em que as ordens ou produção, ou seja, o fluxo de in-
formações, tem sentido inverso ao fluxo real de produção. Os
postos de trabalho, a partir do final do processo de fabrica
ção, emitem instruções aos postos imediatamente anteriores,ba
seadas nos produtos efetivamente vendidos.

Desta forma, nos diversos postos de trabalho os
estoques se aproximam da quantidade 'exata necessária para sa
tisfazer as ordens de produção. Esta situação traduz, o prin
cípio do t1estoque zerot1 do Kanban.

A circulação das informações é realizada através de
cartões (Kanb an no sentido estrito) que representam as or-
dens de produção ou requisição de materiais.

Para seu funcionamento é necessário uma linearida-
de na disposição das maquinas. ausência de quebras e fabrica
ção sem defeitos. Desta forma, o controle de qualidade .•

e

exercido pelos próprios operadores, o que constitui um rom-
pimento do princípio taylorista da separação entre execuçao
e controle.
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o Kanban portanto, ,é um ..sistemaque apresenta bai
xo custo de controle~ sistema de .operaçãoe informação sim-
ples e 'eficiente. No entanto, o sistema não é adequado para
assimilar grandes variações na demanda ou no mix de .produ-
tos finais.

Além disto requer um elevado grau de disciplina,exe.!
cida inclusive pela pressão a que estão sunmetidos os operá-
rios~ na medida em 4ue qualquer quebra do fluxo produtivo -e
facilmente identificável. Trata-se de uma .t êcn í ca que alia
um grande controle sobre o aparelho. utilizando-se contudo
de uma estrutura mínima de supervisão e gestão da produção.

O Kanbanportanto é um sistema de estrutura infor-
mal, ao passo que o MRP.,..IItem por ênfase uma base computa-
cional. b um sistema interno à produção, enquanto o MRP-II
é um sistema paralelo. b prático e reativo, apesar de nae
permitir uma visãe cempletade fluxe, enquanto o MRP-II im,...
põem um planejamento antecipado, processando informações que
vão desde o mercado até ,amatéria-prima.

A partir dahase microeletrõnica e das novas for-
mas or-gani.zacâ ona í s , pode-se montar uma tipolegia das nevas
f ormas de automação ,.que será tratada a seguir.

2.4. NOVAS FORMAS DE AUTOMAÇAO

A partir das características descritas ant eri.ormen
te, em especial da associaçãe entre flexibilidade e integr~
çae no desenvelvimente da predutividade, é pessível montar-
se módules que representam as nevas formas de automaçãe. Elas
são concretizadas a partir da base técnica de .origem micre-
eletrônica e das nevas tecnelogias erganizacienais.
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Esta, por assim dizer, classifica~io tipol~gica da
automação. obedece basicamente oscritêrios utilizados por
CORlAT (:39)em trabalho apresentado "â Or-garrí.z açâo Irrt ernací.g

nal do Trabalho dentro ,do.projeto BRA-82j024. sobre os impac
tos sociais do desenvolvimento.

Desta formaestac1assificaçio leva em considera-
çao a utilização de novos equipamentos produtivos ou de tra-
tamento de informações em conjunto com formas organizacionais
da produção e do trabal.ho•.sejam elas de características in~
vadoras ou baseados em princípios fordistas e t ayLorist.as,Tr~
ta-se então de um exercício de isolamento de tipos básicos.
embora a realidade demonstre que formas complexas baseadas
na interpenetraçãodos diversos .modelos possam existir.

2.4.1. Linha de Fabricação Rígida - L.F •.R.

Surge nos anos 70~ na Europa, especialmente nas ln
dfistriasautomobilísticas. principalmente nas areas de usi-
nagem.

Trata-se de um desenvolvimento da linha fordista
clássica, na medida em ··que trata da organização dos pos-
tos de trabalho em linha, com alimentação sob um rítmo pré -
determinado. Neste caso os postos de trabalho saodotados
de maquinas capazes de operar automaticamente. substituindo-
se assim os operadores de produção.

O que hi de novo. então é que, ao contrario da dis
tribuição de peças a um ritmo fixo aos operarios. que teriam

[391 CORIAT. Benjamin. Op, cit.., p.13-61.
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um tempo de fabricação imposto, ocorre uma distribuição para
as mãquãnas, que realizam automaticamente as operaçoe s,

Trata-se então, neste caso, de uma inovação tecno-
lógica e não organizacional. Esta inovação é baseada também
na mudança do tratamento das informações. Esta mudança pode
ser detectada napr6pria diferenciação entre a linha fordis-
ta e a linha de fabricação rígida. Esta diferenciação é as-
sim definida por DINA (40):

liA esta altura, podemos definir a automação
como a elaboração automática em tempo real
da maior parte das informações relativas ao
processo produtivo. Elaboração automáti
ca significa que. se antes a informação pa~
sava pelo cérebro e pelas operações manuais
do operador da máquina. agora tenta-se fa-
zer tudo isto automaticamente, evitando a
intervenção do homem".

o processo de integração da linha então, tem ori-
gem na utilização da informática e microeletrônica. bem co-
mona procura de uma maior compactação das sequências de op~
raçoes. A programação das .máquinas é rígida e, portanto. não
se superam os problemas de adaptabilidade ao mercado.

A diferença entre esta forma de automação e a li-
nha fordista pode ainda ser assim resumida, segundo
(41) :

CORIAT

C.4Q} DINA, Angelo. Op , .ci t , , p. 13.
(41) CORrAT. Benjamin. Op , c í t ,, p. 38.
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".•.••no tocante ao trabalho vivo, a diferen
çaentre a forma LIF ea forma clássica do
fordismo consiste apenas no fato que se
transita de .um sistema baseado no princí-
pio -um posto/um homem/urnatarefa para urna
organização do tipo um posto/um homem /vá-
rias máquinas/um pequeno grupo de tare-
Eas, Esse "alargamento .de tarefas" é de-
'corrente do fato de que o trabalho de exe-
cuçao, ao sersuprimido~u encurtado, tor-
na a carga de trabalho individual acresci-
da pelo lado da supervisãotl•

o Sistema L.F.R. então introduz novas tecnologias
utilizando-se dos conceit6s organizacionais clássicos fordi~
tas/tay10ristas. Integra fabricação automatizada e informa-
tização com instalação em linha. -tarefas parcelizadas e ali-
mentação rígida.

2.4.2. Linha Assíncrona de Montagem - L.A.M.

Esta -forma de organização da produção nasce na FIAT
nos fins da década.de 7Q. .Procuraap1icar os novos desenvol
v:tmentos da tecnologia numa gestão informatizada das circula
ç5es e dos suprimentos através de uma organização em malha
e sob um ritmo flexível. O sistema L.A.M. é assim apresenta
do por DINA (~2):

(42) DINA, Angelo, Opa cit.~ p. 41.
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"Ne Las o sistema de transporte constitui a
armação de uma linha que. segundo umrela-
tório da Fiat, "desenvolve-se em módulos
manuais de trabalho em série - 'cada um com
postopor.vários bancos fixos -.e em gru-
pos de trabalho automático. ligados uns-com
os outros por meio de almoxarifados inter-
operacionais~ Estes concedem aos operado
res a liberdade de poder administrar indi-
vidualmente os tempos de trabalho e de des
canso. sem em nada afet'ar.aprodução". O
controle da movimentação é efetuado por
uma série de computadores centrais de pro-
cesso.que deveriam ficar encarregados tan-
to de administrar as variaç5es dos módu-
los Cmix). quanto de compensar com o míni-
mo prejuízo de produtividade. fato~es de
distúrbios tais como ausências. etc.".

Esta nova forma .de organização da produção então,
temcaracterísticas'opostasã anterior. A montagem, propria
mente dita, é manual e a forma anterior é automatizada. A
organização da linha naquele caso era rígida, unidimensional
e de cadência fixa. Agora ela passa.a ser em malha com esta
çoes móveis programáveis e soh cadência variável.

No entanto, mantem-se ainda aqui a lógica'taylori~
ta, seja pela manutenção do trabalho parcelizado, seja pela
lógica de maximização do tempo operacional do trabalhador.

Aqui o papel central de controle do trabalho cabe
aos meios de comunicação informatizados. que por'decorrência,
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passam .neste caso a controlar também a produção. Sobre esta
questão diz CORIAT (43):

"O computador recebe informações em tempo
real de uma série de micro-processadores:des
centralizados~ relativas i circulação dos
trolleys automáticos (posicionamento, co-
bertura ••.)~ situação dos meios circulan-
tes, dos fluxos de mateiiais e nível dos
estoques no decotrer da produção .•. Essas
informações são atualizadas ininterruprnrnen
te e encontram-se disponíveis na - .memorla
do computador. Dessa forma, o pessoal de
supervisão [mestres, em particular) pode
a qualquer momento "consultarlt o computa
dor para a tomada de decisões necessárias
ao bom desenrolar da produção".

A L.A~M. consiste portanto, b~sicamente, num pro-
tesso informatizado de gestão logística, ou seja, das circu-
lações internas da fábrica, que, se por um lado rompe com
a rigidez dos princípios.da linha fordista, por outro
mantem a lógica' de economia de tempos taylorista.

lado

2.4.3. Linha Integrada Flexível - L.I.F.

Este modelo apresenta características de associa-
çao entre alguns aspectos das formas anteriores, procurando
manter os pontos favoráveis eve Lâ.mi.nar os desfavoráveis.

C.43} CORIAT. Benj amin. Op , cit•• p ,43.
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A L.I.F. procura automatizar as operaçoes nos pos-
tos de trabalhos e adotar circulação baseada em estações m6-
ve í s, programadas em malha. O complexo fabricação/circulação
é gerenciado por computadores.

Apesar de ter sido inicialmente introduzida para
se trabalhar na usinagem de pequenas ~éries. a possibilida
de de alta prodUtividade proporciona sua utilização em diver
sos outros setores da fábrica bem como em lotes maiores.

'Peça chave deste processo é ·aM.F.C.N.. em espe-
cial a dotada de C;N.C •• que permite uma produção quase que
contínua de peças diferentes, com um baixo custo de reprogra
maçao.

A extensão de sua ut.ilizaçãopara séries maiores
b.aseia-se no fato de que máquinas automatizadas não program~
veis tornam-se obsoletas quando se introduzem modificaçõés.nos
produtos. A necessidade de uma competitividade que leve em
consideração a evolução de um mercado de consumo para um mer
·cado de oferta. leva entãoã necessidade de um aumento da
flexibilidade, mesmo para as grandes séries. Esta situação
determina a utilização de equipamentos programáveis que, em-
hora imponham a necessidade de um.maior investimento inicial
de capital fixo, permitem sua reutilização quando ocorrem mo
dificações no produto. A comparação econômica entre as li-
nhas rígidas e flexíveis, é assim descrita por CORIAT (44):

"No essencial, a economia das Linhas Inte-
gradas Flexíveis se baseia na ponderaçãoque

C44.} CORIAT. Benjamin. Op. cí.t , , p. 49.
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pode .ser.obtida entre as exigências da pro
dutividadeeas exigências da variabilida-
de. g evidente que a linha rígida permite
uma produtividade muito maior por "unidade
física. desde que não haja interveniênciade
uma diferenciação. de produt.os e exigir re-
programação .dos potos de.trabalho na linha.

Em contrapartida. quando essa diferencia-
ção é importante, a linha flexível permi-
te produzir por lotes, sem reorganização. o
que 'é efetivamente mais rentável".

Uma alternativa para as empresas poderia ser o
estabelecimento de segmentos .rígidos e flexíveis em suas li-
-nhas. de tal forma a conciliar 05_ .menores custos de instala-
ção de automação rígida. com as economias resultantes da oti
mização do capital fixo e do capital circulante· propiciada pe
la automação flexível.

Esta última forma de automação, ou seja, através
de linha integrada flexível, identifica-se com o que é deno-
minado Sistema Flexível Manufatura, associado a uma integr~
ção que permite a troca automática de informações com as
áreas de engenharia de projeto ede métodos da empresa. B
constituído de postos de trabalho dotados de comando ..• .numerl
co, robôs. etc, interligados por um sistema de transporte
flexível em rede, e controlados por um sistema de computado
res ligado is unidades de comando de cada máquina.

Este sistema permite direcionar as pe.çaspara as
diversas máquinas de acordo com a programação da produção e
disponibilidade de recursos. Pode inclusive realimentar a
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programaçao de acordo com a variação da demanda. Sobre este
sistema de controle, inerente a este tipo, de automaçio. diz
DINA (45):

"Esse sistema de controle. que via de regra
é distribuído por vários níveis hierárqui-
cos; como já disse, desempenha várias fun-
çoes. A principal delas é a de memorizar,
enviar e distribuir os programas de usina-
gem das peças para cada máquina de controle
numérico (Corrt roLe Numérico Direto) e even
tualmente para os rob6s. Alé~ disso desem
penha funções análogas.com relação às unida
des com controle sequenciale similares. Me
moriza a situação do sistema, coordena os
vários elementos e dirige a movimentaçãb~~
ca mensagens com os terminais interativos do
estabelecimento; recehe, elahora e atuali
za os dados para a manutenção e o resumo do
andamento produtivo no fim do expediente".

Os níveis de sistemasflexíveisexistentesvariammuito em
função da flexibilidade, produtividade e integração. Assim
é que hoje. para caso de .Lote.smuito pequenos, ainda e acon-
selhável a manufatura em M.F.C.N. utilizadas de forma conven
cional.

(45)DIN.A.,Angelo.Op, cit•• p , 43.
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Desta forma alo I.F. tem sua aplicação limitada den
tro de um espectro que alia~m volume de produção medio com
grande variabilidade, embora este espectro· possa. continuamen
te, ter sua amplitude aumentada em função do desenvolvimen-
to tecnológico.

Um des obstáculos ao desenvolvimento da L.I.F. con
siste na integração do sistema CAD com o sistema CAM, ou se-
ja, na dificuldade de associação imediata de um projeto com
seus sistema de usinageme de administração da produção.

Além disto, é necessário· também uma integração dos
sistemas CAD/CAM com os sistemas de planejamento e controle
da produção a nível geral. que podem ser exemplificados pelo
sistema MRP-II, quà.ndose tratar de planejamento .a
de previs5es de demanda.

A integração de todos estes sistemas dentro de uma

partir

empresa levaria entâo .ao conceito de CIM, que seria nao
um modelo de fábrica único, mas sim uma possibilidade de in-
.tegração comple.xa a partir das três formas básicas aqui apre
sentadas.

o pró.ximo capítulo·se dedica aos aspectos da orga-
nização do trabalho que são afetados pelas modificaç5es da
organização da produção, desenvolvidas nos quatro tópicos de~
te capítulo.
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CAPITULO 3

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM Ar-1BIENTE DE C:N.

3.1~ Aspectos gerais da organização do trabalho

A organização do trabalho deve ser estudada dentro

do contexto-geral da organização da produção. Ela é, obvia-

mente. influenciada pelas características associadas a um de

terminado tipo de_produção. Exemplo característico-disso e

a diferenciação organizacional entre uma empresa cuja -produ-

ção seja contínua e outra ~e produção intermitente.

Porém, não se pode vincular de forma tão estreita

-os conceitos de organização da produção e organização do tra

balho, de modo a se permitir uma identificação total e condi

cionadora de uma sobre a outra.

Assim, ao se dizer que a organização do trabalho

é função unicamente da base técnica 'sobre a qual se apoia a

organização da produção, comete-se o erro de não_revelar a

importância das interações -políticas e sociais na questão.

Por outro lado, ao se buscar o entendimento sobre uma forma

de organização do trabalho única e exclusivamente a partir

do ponto de vista de controle do capital sobre o trabafho; per

de-se a perspectiva de compreensão da dinâmica das organiza

ções capitalistas a partir de questões, fundamentais tais co-
mo competitividade. mercado, etc.
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~ a partir desta dinâmica interdependência" que se
deve ver o surgimento .do taylorismo no início.do século 'XX.
como solução que permitia restringir o poder dos operários no
processo de produção .e consequentemente nos'tempos da fabric!,
çao. Permitia a utilização de mão de obra não qualificada e
impunha-se como norma.da organização do trabalho. Dividia o
trabalho entre concepçào.e exe cuç ao , gerando um processo de
trahalho baseado em tempos alocados, especialmente
do à produção de grandes lotes a baixo custo. O

adapta-
tayloris-

mo aliou-se ainda ao conceito de linha de montagem desenvol-
vido por Ford, onde os tempos de trabalho passam a ser deter
minados pelo ritmo das linhas. Assim a Organização Científi
ca do Trabalho, baseada em princípios tayloristas e fordis-
tas. se estrutura em um paradigma assim definido por CORIAT
(46):

a engenharia produtiva taylorista e for
dista constrói a eficácia de suas linhas a
"

partir de uma organização em postos de tra-
balho parcelados e encadeados, tanto na fa-
bricação quanto na montagem. Do ponto de
vista analítico esse, paradigma se baseia no
parcelamento. ,·especialização e intensificação
do trabalho".'

Segundo CORIAT (47). a partir dos anos 60 esse pa-
radigma entra em crise relativa, gerada de um lado por uma

(46) CORIAT, Benjamin. Op. cit., p.IS.
(47) CORIAT. Benjamin. Op. cit., p.IS.
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instabilidade social, decorrente de uma base social formada
por um grande·nÚJnero de trabalhadores não qualificados sub-

,

metidos a um ritmo intenso e .a.baixas condições de trabalho,
e por·outro lado pela existência de tempos improdutivos ori-
ginados na .necessidade dehalanceamento das linhas de produ-
çao.

A estes fatores aqui descritos soma-se um quadro
de instabilidade dos mercados que caracteriza a década de 70.

Esta instabilidade decorre da passagem de um mercado regido
pela demanda para um mercado determinado pela oferta. Isto
significa que as capacidades instaladas .passam a ser superi~
res a demanda. Dessa forma, o .objetivo de grande produção ao

menor custo possível associa-se ao de qualidade e flexibili-
dadeque permitam uma rapida adaptação a novos produtos.

Esse panorama leva a um processo de inovações na
organização de produção e do trabalho. Pesquisa-se uma·base
tecnológica que objetive diminuir a ação humana sobre o rit-

.mo e qualidade do trabaLhn.e ao mesmo tempo desenvolve-se uma'
nova cultura empresarial que, no tocante ã organização do
trahalho toma por base.a cooperação • sendo denominada de abor
.dagem sõcio-t~cnica, que contribui com novos modelos, como o
de grupos semi-autônomos.

Os grupos semi-autônomos recebem tarefas com baixo
nível de detalhamento, recebe recursos para executa-la e tem
autonomia para se estruturar durante o.processo de desenvol-

o aspecto social desse modelo de organização refe-
vimento do trabalho.

re-se a necessidade de cooperação entre os operirios de um '
grupo, ou .seja. ê necessário o estabelecimento de relações de
trabalho entre os empregados. O aspecto técnico é ode au-
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-~o-regulação,evi tando-seaformalização dos cargos e propi-
ciando-se uma grande flexibilidade.

Este modelo distancia-se, portanto, daqueles base!
dos na racionalização .da tarefa e do cargo e no enriquecimel!
to de cargos. Os primeiros, ligados ã Administração Cientí-
fica,e portanto, ao .taylorismo , adotam as premissas da exis-
tência de uma maneira ótima de se realizar uma tarefa, da ne
cessidade de separar o .pLanej amento e a execução da tare-
fa, da expectativa que o trabalhador procura maximizar seu
salário, da promoção do melhor operário para cada tarefa e
da necessidade de impedir a formação de grupos. O enriqueci
mento de cargos toma por base que a produtividade é função
da satisfação dos trabalhadores. satisfação essa que depen-
de de fatores inerentes ao trabalho. Assim. esta corrente
organizacional propõem rotação de cargos, ampliação horizon-
tal (tarefas,de mesma natureza) e vertical [tarefas de natu-
reza diferentes) dos cargos. Neste modelo ,sao as relações
espontâneas de amizade que dão sustentação.socia1 aorganiz!
ção e não as relações de trabalho, tal como nos grupos semi-
autônomos.

A partir dos pressupostos anteriores, ou seja, da
relação de interdependência entre os fatores pOlítico-sociais
e os de .origem na base técnica da organização do trabalho, e
das grandes linhas teóricas sobre organização do trabalho,
acima resumidamente esboçadas, procura~se, a seguir. compre-
ender,o desenvolvimento da utilização de mão de obra no Bra-
sil nas duas últimas décadas. Este período corresponde à ln

tradução e início da difusão-dasM.F.C.N. no país.
Assim. procura-se caracterizar o padrão de utiliza

çao da força de trabalho associado às possibilidades e limi-
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tes impostos pelas novas tecnologias, e aos sistemas de orga
nizaçio social do trabalho.

3.2. Automação e evolução da Grganização do Trabalho
.no Brasil

Nos anos 70 a existência de um controle político
e sindical permitiu .um processo de intensificação do traba-
lho, seja através doaumento·doritmo de trabalho ou pela im
posição de horas-e.xtras~ Simultaneamente este mesmo contro-:-·
le permitiu uma contenção salarial, provocada principalmente
por uma política de alta rotatividade ..por parte das empresas.
A automaçio, nesta situação, era predominantemente determin~
da pelos aspectos técnicos. referentes à forma de produção ad~
tada. Sobre as relações .entre o grau de automação e o padrão
de utilização do trabalho neste período, CARVALHO (48) dife-
rencia duas situações:

tiNos setores .industriais, cujo processo pr~
dutivo pode ser caracterizado como descontí
nuo ou semi-automatizado,.as inovações tec-
nológicas efetivamente favoreceram o contro
le e a intensificação do trabalho, a desqu~
lificação das ocupações ligadas diretamente

- .

à produção e a utilização da rotatividade
como instrumento de controle... No entan-

(48) CARVALHO, Ruy de Quadros. Op.•cito p, 37.



70.

to~ nos setores industriais de processo
cont.ínuo.automatizado (fibras sintéticas
e'siderurgia). a natureza das tecnologias
adotadas foi responsável por uma situa-
çao diferente em termos da utilizaçio da
mao de obra••• As características pro-
prias ~atecnologia dos processos em flu-
xo contínuo requerem um tipo de organi-
zaçio do trabalho baseada na cooperaçao em
equipes, muitas vezes com certo grau de
autonomia. necessiria para que se possa
atender a situações nio previstas. Tudo
isto se reflete no uso do TrabalhoU.

No entanto. esta diferenciaçio de tratamento do
trabalho em funçio do ,tipo de produçio deve ser colocada den
tro de um cariterde potencialidade, possibilitada e ao mes-
mo tempo delimitada pela base técnica. A realidade deste
tratamento, muitas vezes. apresenta uma lógica diferencia-
da daquela que seria previsível a partir da visio de um
determinismo tecnológico. .Fat.o s como estes decorrem das cor
relações pOlítico-sociais associadas ao uso da força de tra-
halho, que podem se tornar prepondenrantes quando comparadas
com as determinações de ordem técnicas.

Pode-se exemplificar a questão acima através de uma
pesquisa realizada por FLEURY (49} na década de 70. Esta pe~
quisa analisou urnaamostra de empresas de seis setores indus

(49) FLEURY, Afonso Carlos Correa. Produtividade e organização
do trabalho na indústria. Revista de Administração de
Empresas, Rio de Janeiro, 20(3): 19-28, jul/set.1980.
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triais~metalargico. mecinico, alimentos~ tixteis, eletrocomu',

nicação e plásticos.' De acordo com {)tipo de equipamento uti
lizado, forma de ordenação da produção e o tipo de relação
(homem-produto ou mãquina-produto)prepondenral'1te.em termos
da obtenção do produto, as empresas foram classificadas em
não-automatizadas, semi-automatizadas e automatizadas. As
empresas foram, ainda, caracterizadas em função de seu dina-
mismo ambiental, através de indicadores relacionados à maté-
ria-prima, ao mercado consumidor e à mudanças ocorridas no
produto ou processo de produção. Esta caracterização quali-
ficou os ambientes das empresas em questão em quase-estacio
nãrios ou dinimicos.

Os resultados desta pesquisa indicaram que as em-
presas utilizavam um mesmo esquema para a organização do tra
balho, independentemente da tecnologia de produção e do grau
de dinamismo ambiental. Este esquema, denominado pelo autor
como rotinização do trabalho, diferia fundamentalmente dos
métodos propostos pelas linhas teóricas associadas à raciona
lizaçãc da tarefa e do.cargo, ·ao enriquecimento de
e aos grupos semi-autônomos.

O esquema da rotinização apresentava três aspectos

cargos

essenciais. Primeiramente, mostrava a existência de uma es
trutura de apoio à produção que possibilitava a utilização
de mão de obra desqualificada. Em segundo lugar, a rotiniza
ção resultava em tarefas simples ,e individualizadas que fa-
cilitavam a substituição dos operários. Finalmente, a roti-
nização criava um sistema hierárquico de supervisão que eli-
minava a necessidade de contato entre os operários para a con
tinuidade do fluxo produtivo. Assim, orprocesso de organ í za
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çao do trabalho apresentava determinações de caráter social.
como diz FLEURY (50):

"Em síntese, a organização do trabalho na in .
dGstria parece refletir, principalmente, os
aspectos sociais envolvidos na questão, co-
locando em segundo plano os fatores técni-
cos relacionados ao objetivo da produtivid~
de".

FLEURY (51) desenvolveu uma segunda pesquisa, res-
tringindo sua amostra à empresas do setor de mâquinas-ferra-
menta. Esta pesquisa foi realizada em 32 empresas, sendo
que 25 se localizavam na Grande São Paulo e.7 no interior.
Dentre elas, 23 eram nacionais e 9 estrangeiras. Das empre-
sas nacionais, algumas eram familiares e outras de administra
ção.profissional. Uma era de grande porte, 17 eram
(;00 e 500 funcionários) e 14 eram pequenas.

médias

Os processos de planejamento e controle do traba-
lho foram categorizados em três tipos básicos: processo ex-
ternalizado, processo semi-externalizado e processo interna-
lizado. Processo externalizado correspondia àquele em que
o planejamento e controle do trabalho excluia totalmente o
operário. No processo internacionalizado o opeiârio era
responsável pelo planejamento e controle do seu próprio tra-
balho. ..•Quando havia uma responsabilidade parcial dos opera-
rios sobre as decisões de seu trabalho o processo foi consi-

eSO) FLEURY, Afonso Carlos Correa. Op, cito p.25.
(51) FLEURY, Afonso Carlos Correa. Op. -c it, p.22.



7.3.

derado semi-externalizado. O processoexternalizado foi,ain-
da, subdividido em impessoal ou pessoal, caso os procedimen
tos de controle tivessem sido formalmente estabelecidos ou
nao. Quanto ao processo externalizado. o mesmo seria consi-
derado centralizado se fosse de responsabilidade de uma úni-
ca pessoa ou departamento, caso contrário seria tido como des
centralizado.

Os resultados da pesquisa demonstraram que empre-
sas que apresentavam processos .de planejamento e controle do
trabalho dentro de uma mesma categoria apresentavam poucas
características .comuns,o que confi.rmava-a-hipóteseinicialde que a
escolha do esquema de organizaçio do trabalho por parte de
uma empresa, nio pode ser justificado apenas por
técnicas.

questões

Estes resultados parecem delimitar, portanto, os
condicionamentos da tecnologia sobre a organizaçio do traba-
lho, o que, se por um lado exclui ovparad.i.gma do determinis-
mo tecnológico, tambémnio elimina a grande influência que a
tecnologia exerce sobre.as formas de organizaçio do
lho. FLEURY C52) conclui que:

traba-

"O trabalhonaproduçio naoé organizado de
forma que utilize a mao de obra de maneira
eficiente, mas de forma que .a desqualifique
e a desorg~nize, minimizando a possibilida-
de de surgimento de conflitos dentro da fá-
brica. Em outras palavras, os centros de
decisio sacrificam a eficiência para
tar problemas com a mio de obra.

evi-

(52) FLEURY.,.Afonso Carlos Correa. Op, c í t , , p.28.
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Os dados disponíveis nao nos permitem ir
mais adiante na discussão desta hipótese.
Ela abre, entretanto, novos caminhos de
investigação, pois toca em um ponto ne-
vrálgico do sistema capitalista~ -que e
o da contradição entre o objetivo declara
do de eficiência e lucro e sua realização
no campo da organização do trabalho, onde
o objetivo de máxima produtividade ê so-
brepujado pelo da minimização dos confli
tos entre capital e trabalho".

Esta situação, predominantemente nos anos 70, era
gerada por um mercado em expansão, com características prote
cionistasaliadas a· subsídios governamentais, possibili-
tando a ineficiência, .e, simultaneamente, pelo autoritarismo
político que, através de medidas repressivas, impedia a açao
organizada dos operários.

Nos anos 80, no entanto,· o país entra num processo
de recessão econBmica, com retração do mercado interno, de
intensificação das exportações. E levado a um novo patamar
de necessidades de eficiência e produtividade, principalmen-
te quanto à qualidade dos produtos. Esta necessidade de um
padrão de qualidade não se restringe apenas às empresas expor
tadoras. As fortes relações de interdependência entre as em-
presas ampliam esta necessidade para o mercado interno. Alia
do a isto. o processo de redemocratização, em especial quan-
to aos sindicatos, levam a uma pressão social quanto ao tra-
tamento do trabalho. Outros fatores de ordem social e cultu
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ral leyamaindaã necessidade de se responder a uma intenção
de maior participação dos funcionários na organização das em
presas.

A partir de uma .nova pesquisa, realizada nos anos'
80, FLEURY (53) diz que as empresas que mudaram a sua estra-
tégia sobre a questão.de organização do trabalho, procuraram
adotar modelos de racionalização da produção e introduzir no
vas .formas de organização .do trabalho. Esta racionalizaçãodo
trabalho ,porém, restringiu-se mais à dispensa de operários e
i intensificação do trabalho, sem reestruturações mais pro-
fundas do sistema de produção.

A introdução de novas formas de organização do tra
balho pode ser detectada através "da utilização do enriqueci-
mento de cargos e da formação de grupos semi-autônomos. O en
riquecimento de cargos parece ~er ocorrido principalmente co
mo forma .de evitar a ociosidade intrínseca.às linhas de mon-
tagem, embora a nível dos trabalhadores tenha havido algu-
mas transformações quanto ao controle sobre o ritmo de traba
lho, diversidade de tarefas e identificação do produto fi-
nal. A instituição de .grupos semi-autônomos procura atender
a objetivos de incentivo à auto-regulação e flexibilidade pos
sibilitando aos trabalhadores um pequeno grau de autonomia,
uso de diversas habilidades e a ..formação de grupos coopera-
tivos.

Estas.modificações, no.entanto, podem ser conside-
radas muito tímidRs. pois como destaca FLEURY (54):
[53) FLEURY, Afonso Carlos Correa. Organizaçãodo trabalhona in-

dústria: recolocandoa questãonos anos 80. In: Fi.scher , R.
M.; Fleury, M.T.L. (org.}, Processoe relaçõesde trabalho
no Brasil. são Paulo, Atlas, 1985. p.5l-66.

[54) FLEURY, Afonso Carlos Correa, Op •.cit.• p.64.
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"Em síntese, as modificações observadas na
organização do trabalho em empresas indus-
triais brasileiras reduzem-se a pequenas
adaptações. através da aplicação de alguns
princípios (~ão t~cnicas) de racionaliza
ção~ da introdução de versões locais dos
novos modelos de organização e da criação
de alguns esquemas ditos participativos. E

possível, com isso, reduzir os custos. in-
tensificar o ritmo de trabalho, .*tíibtiir
novas tarefas ao trabalhadores (caso espe-
cífico dos C.•C.Q.l e criar um ambiente par
ticipativosem alteraras relações de po-
der no interior da fábrica".

A influência da tecnologia nesse complexo de inteE
relações econômicas, políticas e sociais com a organização do
trabalho ê difícil de ser compreendida na sua totalidade.

O ainda pequeno grau de difusão de equipamento de
base microeletrônica, característico de uma fase de transi
çao que o país atravessa, impede conclusões mais categóricas
sobre a adoção de um modelo de organização do trabalho.

Normalmente. os equipamentos sao destinados a seta
res específicos de fábrica, destinados a resolver problemas
localizados, dentro .dos padrões gerais de integração e flexi
bilidade. associados ,i qualidade necessária para o padrão
atual de competitividade.

Em estudo sobre a introdução da automação de base
microeletrônica na indústria automobilística,CARVALHO (55) le

(55) CARVALHO, Ruy de Quadros. Op, c í t, , ·p.149.
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vanta a hipõtesede que numa fase de tr.ansiçãoa introdução
de automatismos microeletrônicosê combinada ,com o aprofunda
mento das formas clássicas de'organização do trabalho. Sobre
isto ele afirma (1987: 149):

"O resultado é a ,extensão da linha de mon-
tagem fordista na indfistria automobilisti-
.ca, a.transformação .de um .processo ondepre
domina ,o posto de trabalho autônomo e acir
culação manual de peças em outro onde a
circulação é automática e o trabalhador se
submete a seu ritmo.
A linha de montagem fordista é uma expre~
são tipica dos efeitos da automação clássi
ca .(dedicada) sobre a organização do trab~
lho. No entanto, sua extensão a novas'áreas
de produção está se revelando como um dos
efei tos importantes da fase de transição pa
ra a tecnologia microeletrônica no Brasil".

o padrão de utilização de mao de obra no Brasil,
em especial quando associado â automação. apesar de ter sido
parci aLmente caracaterizado, não pode ser representado cate-
goricamente por nenhum dos modelos existentes. Esta dificul
dade é ainda maior em função da pequena penetração da micro-
eletrônica no Brasil. No ·entanto, não se pode negar que a
'automação possa representar um mecanismo de legitimação da
dominação e controle sobre o trabalhador. Acerca disto diz
RATTNER (,56):

(,56)RAITNER.Henriqueet alí í., O Impacto do comandonuméricona sacie
dade brasileira.Revistade AdministraÇãode Empresas. Rio de
Janeiro,22(3): 57-66,jul.Zset,, 1982. p.58.
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"- Adernais,a introdução da tecnologia ba··
seada em microeletr5nica.nas organizações
produtivas tende a reforçar as posições
de controle e dominação da .administração
sobre os produtores, tornando mais níti-
da a separação entre as funções de plan~
jamento, supervisão e coordenação, e aqu~
las da simples execução de ordens e .ins-
truções transmitidas de cima para baixo.
Transporta a nível macroecon6mico e so-
cial, a nova tecnologia ressalta a ascen-
çao e o fortalecimento da tecnologia le-
gitimada como depositaria "do saber" e do
know-how, acima dos interesses e paixões
político-partidárias e ideológicas".

o próximo ítem deste capítulo procura destacar al-
guns aspectos específicos da relação entre a introdução das
M.F.C.N. no Brasil e a órganização do trabalho.

3.3. A Introdução de M.F.C.N. no Brasil e a Organização
do Trabalho

Uma característica fundamental da M.F.C.N. -e que
ela incorpora, seja através de fita perfurada ou diretamente
pelo computador., parcela dos conhecimentos necessários à sua
operaçao. As atividades de planejamento do trabalho podem,
desta forma, ser realizadas por outras pessoas que não os ope
radores/controladores das M.F.C.N., cuja capacidade de inter
ferência no processo de produção diminui.
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Esta caracteristica. na medida em que otimiza a ma
neira de operação. permite segundoTAUILLE (.57) um.. processo
de automação com base taylorista:

".•••as M.F •.C.N. tem o efeito especf f í.co vde

viabilizar o emprego de princípios taylo-
ristas de administração cientifica. em cati
vidades onde o saber operário era até en-
tão detido por trabalhadores manuais (ofi-
ciais me cán í.co s) aItamente qualificados".

A introdução de M.F.C.N.provoca. desta maneira,
o desaparecimento de certas funções produtivas ea criação'e
t ransformaçâo de outras. TAUILLE (58) ainda observa que ao
mesmo tempo em que 'as novas atribuições dos operários sao
passíveis de rotinização, as novas funções, tais como progr~
mação e manutenção eletr6nica, requerem novos conhecimentos.
Ocorre ainda, na .prática, uma possibilidade da nova base
técnica permitir um processo de mobilidade vertical dentro
do.mercado de trabalho interno ã empresa, quando um operador
passa a programador, por exemplo, processo este que normalmen
te não ocorria na baseeletromecânica anterior.

Na realidade, parece haver é uma indefinição quan-
to a melhor proposta de recrutamento e treinamento de mão de
obra especifica para M.F.C.N. Fatores contraditórios pare-
cem concorrer entre si e, consequentemente, dificultam uma
visão mais clara sobre a questão: de um lado existe a difi-

(57} TAUILLE. José R. Op , cito p , 86.

L58} TAUILLE, JoséR. Op , cit •• p , lOS
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culdade de adaptação de antigos profissionaisãs novas fun-
ções .•por outrolado, ·a responsabilidade sobre o capital in-
vestido em máquinas car-as •. exerce uma pres.sao no sentido de
alocação ~estes setores dos operários mais experientes. En-
tretanto la possibilidade de uma menor dependência deste spno

fissional, considerado altamente qualificado, é justamente
-uma das causas que levam as empresas a investirem em M. F.C.N.

Outro fator que contribui para dificultar uma ava-
liação segura sobre o assunto é, novamente, o caráter inci-
piente do processo de difusão desta nova tecnologia, ou se-
ja, a utilização ainda restrita destes novos recursos. Pes-
quisa realizada pelo SENAI/SP (591. dentro do projeto "Inova
ção Tecnológica e FormaçãoProfissional" constata que as em-
presas se utilizam de recrutamento interno para a operação das
M.F.C.N.:

"Assim sendo, esse acréscimo de M.F.C.N.s
não deve ter outras implicações que nao
as mudanças no arranjo físico e treinamen
to da mão de obra, principalmente. A es-
se respeito, percebe-se de novo a pref~
rência das empresas pela manutenção ou es
quemas já testados, a saber: os operad~
res das novas M.F.C.N.s deverão ser esco-
lhidos entre os operadores mais qualifi-
cados de máquinas ·convencionais (tornei-
ros, fresadores, mandriladores), que re-

(59) SENAI/ SP • Op , ci t.. p. 53.
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ceberão treinamento de curta duração dado
pelos fabricantes e completarão ,t seu apren_. -
dizado na prática. com o apoio dos profi!
sionais "vet eranos" no uso das novas tec-
nologias".

TantoTAUILLE (60) 'quanto.as .pesquí.s as do SENAI/SP
(61) detectaram ainda uma maior remuneração por parte dos
operadores de M.F.C.N. quando comparados aos operadores de
miquinas-ferramenta convencionais. Tauille caracterizou es-
te diferencial como um "salário-confiança" em função do va-
lor financeiro e estratégico do equipamento. No relatório do
SENAI/SP esta remuneração mais elevada é atribuída principal
mente ao fato dos operadores terem sido recrutados entre os
melhores da empresa .e consequentemente entre os que já pos-
suiam um salário maior do que ·amédia. As duas razoes devem
ser complementares na medida em que permitem entender porque
para uma função com um menor tempo de formação específica se
tenha uma.remuneração melhor. Ao.discorrer a esse respeito
TAUILLE (62) diz:

"De qualquer modo, o aumento da parte fixa
do salário é uma recompensa que valoriza
as novas atividades na estrutura funcio-
nal das empresas. apesar do menor tempo
de formação necessário para capacitar o

(60} TAUILLE, José R. Op, cit•• p.109.
(6l} SENAI/SP. Op , ci t , p.82
(62} TAUILLE. José R. Op. c í t .• p.108.
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trabalhador a operar as M.F.C.N. (se compa
rado com ro vtempo inecessãr.Lc cà formação pro
fissionai para trabalhar com máquinas-fer-
.ramenta universais que procedam transform!
ções equivalentes nas.peças produzidas".

Esta linha de raciocínio leva a um -entendendimento de
qU9 a M.F.C.N. provoca um processo de desqualificação do ope
ririo encarregado da execução. A partir de pesquisa realiza
da em montadoras .deautomóveis, esta posição é defendida por

MARQUES L63) que diz:

"Em relação ao impacto da introdução da mi
croeletrõnica na qualificação do trabalho,
as observações apontam no sentido da per-
da do conteúdo dos trabalhos que permane-
cem na ferramentaria. na usinagem e mesmo
na solda a ponto manual controlada eletro-
nicamente. As eventuais tarefas que lhe
sao passadas, como de controle de qualida
de, não impedem a perda de qualificação".

Esta identificaç~o imediata da introdução da nova
tecnologia com a desqualificação operária é fruto de uma ba-
se conceitual sobre o que seja qualificação. Marques chega
a esta conclusão a partir de uma def í.n i.çâc de qualificaçãõ res
trita ao tempo de aprendizado e de instrução estritamente n~
cessário para efetuar uma .determinada tarefa. A partir de um

(631 ~tARQUES. RosaM. Op, cit., p. 265.
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conceito mais abrangente. que inclua escolaridade, por exem-

plo.,o posicionamentopodese.routro. como ·observado em CAR-

VALHO (64) que. a partir da pesquisa no setor -de montadoras

de automóveis, afirma:

"O que hi de novo € a tend~ncia para a al-

teração da composição da mão-de-obra, no

sentido do aumento da proporção de tr~~

dores qualificados, e uma significativa am

pliação das exig~ncias de escolaridade, p~

ra todas as categorias. Mas a mudança nais

marcante quanto às qualificações refere~se

ao papel central que passa a ocupar a con-

fiabilidade. Paradoxalmente, no entanto,

as empresas estão orientando a nova organi

zação do trabalho em função da busca do con

trole. As mudanças nas caracterriticas da

produção e do trabalho contribuem para que

esteja surgindo uma nova política de recur

sos humanos, que se destaca pelo objetivo

de estabilizar a força de trabalho e con-

quistar sua cooperação".

Esta questão da confiabilidade aparece, de forma

geral, em todos os autores que tratam da questão. Ela nao

deve, entretanto, ser tratada ·como algo anSmalo, e sim como

procedimento natural na medida em que estabelece uma relação

de dependência relevante entre o bom funcionamento da empre-

(64) CARVALHO. Ruy de Quadros. Op , cit., p , 229.
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sa e a participação coletiva do trabalhador, que se .dá em fun
çao do nível de sofisticação dos equipamentos, maior integr!
çao do sistema produtivo e necessidade de flexibilidade para
o atendimento do mercado.

Quanto ao impacto das M.F.C.N. sobre o volume de
emprego, novamente o problema do caráter transitório da situa
ção do parque industrial brasileiro dificulta a avaliação do
impacto -da nova tecnologia. .A isto associa-se o fato de exí.s

tirem poucos trabalhos aprofundados e exaustivos sobre o as-
sunto,.quando se trata de países de industrialização recen-
te. Apesar destas dificuldades de avaliar o impacto desta
tecnologia, dado seu caráter.transitório e a car~ncia de es-
tudos na área, observa-se mesmoassim.um consenso entre di-
versos autores de que a nova tecnologia de base microeletr6-
nica , representada em nosso país principalmente pelas:M.F.C.N.,
se constitui num fator potencial de diminuição do nível de
emprego.

Porém, cama existe a possibilidade de conquista de
mercado pelas empresas que o-adotam, em função de qualida-
de e competitividade, esta diminuição pode ser marcada pelo
'fatodo desemprego ser gerado.em empresas concorrentes, que
ainda não utilizam M.F.C.N.

Além disto, muitas pesquisas sobre o assunto foram
realizadas durante períodos de recessão econ6mica,o que.
também dificulta a avaliação sobre o nível de emprego espe-
cificamente associado à nova tecnologia.

Deve-se notar ainda que quando ocorre substituição
de máquinas-ferramenta convencionais por M.F.C.N •• evidente-
mente ocorre diminuição de pessoal operacional. No entanto,
há criação de cargos de programadores e outros em _.escriió-
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rios. na manutenção eletr~nicat etc. Oco~re que quando ji
existe um certo número ,deM.F •.C.N. .i.nsta.Lado.,-o número des-
tes -cargos-não -aumenta:mais na mesma proporção que 'onúmero
de novasM.F.C.N. Exemplificando, se existe um programa-
dor para uma ·M.F.C.N. " não .necessar í amen.te existirão dois pa
ra duas mâqu í.nas, Esta situação. remete para o futuro o pro-
cesso de desemprego global em função da introdução deM.F.C.N.

De forma geral pode-se dizer que a automação leva
as indústrias a se tornarem mais capital~intensivas e os pro
cessos de produção reduzem o custo do trabalho no custo to-
tal, permitindo ,às empresas um melhor gerenciamento de sua
expansao. Sobre a influência da.tecnologia
ca no nível de emprego,' diz RATTNER (65):

microeletrôni-

"••.embora exija elevados investimentos p~
ra introduzir nas fábricas e oficinas os
novos equipamentos e processos, essas in-
versões, contrariamente i teoria econômi-
ca convencional e pela pr8pria natureza e
características da tecnologia microeletrô
nica, não elevam o nível de emprego em ter
mos agregados. Em outras palavras, ocor-
re um fenômeno in~dito na hist8ria econômi
ca: um crescimento sem geração· de empre-
gos CJobless Growth) ",

L65) RATTNER, Henrique. Informática e .Sociedade. SãoPatIDY.
Brasiliense •.1985. p.IOI.
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Assim,i de se esperar que a com a aceleração do

processo de difusão ,de M.F.C.N. em particular, e da micToele-
trônica,em geral, .0 processo .de desemprego tecnológico ve-
nha a se agravar.

Essa perspectiva, no entanto, deve ser entendida
dentro de um enfoque global da economia de um país, que ..so
poderá ser verificado a.longo prazo, apesar ,da expectativa
existente.

Por outro lado, os efeitos gerados pela recusa -a
modernização das empresas poderá criar um quadro de desempr~
go va í nd a maior, pela perda de competi tividade em mercados que
mostram-se cada vez mais dinâmicos.'

o custo social da. recusa à inovação tecnológica p~
de ser, mui.to maior que a perda de empregos causa-

da pela automação industrial.
Trata-se, portanto,nao mais de discutir a ~adoção

ou nao de inovações tecnológicas, mas sim de como os diver-
sos agentes sociais vão intervir neste processo. Esta inter
venção é importante na medida em que 'podem adotar medidas que
minimizem os custos sociais de automação. ~ nesta perspecti
vaque deve ser visto ·desde o treinamento de mão-de-obra pa-
ra a nova realidade industrial, até a imposição ,de novas p~
líticas industriais, que impliquem na criação, e não
utilização, de novas tecnologias dentro do país.

apenas

Isto leva a refletir, inclusive, sobre a reser-

va de mercado para informática que, se por um lado tem como
proposta uma capacitação nacional, por outro leva a uma dimi
nuição da capacidade competitiva das empresas aqui instala-

das. Isto decorre, principalmente, do alto custo dos equip~
mentos de base microeletrônica nacionais e de sua defasagem
tecnológica com similares importados.



87.

~ necessirio, portantotprocurar-se uma ~roposta
de .poH't í ca Lndust.rLaI que atenda os .dâve rso.ssegmentos so-
ciais e que esteja de acordo com'a realidade econSmica a ni-
velmundial, expressa hoje, principalmente, na imposição de
flexibilidade e qualidade.
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CAPÍTULO IV

C Q.N C L usA O

Para se atender aos objetivos.propostos na intro-
dução deste trabalho ,procurou-se caracterizar as principais
modificações referentes à organização da produção e do traba
lho causadas pela introdução de tecnologia microeletrônica nas
indústrias, principalmente 'através das MFCN. Como estas mo-
dificações foram consideradas determinadas por fatores econô
micos, políticos e sociais associados a uma dada base tecno-
lógica potencial, procurou-se identificar mais detalhadamen-
te estas relações a partir da caracterização das modifica-
çoes organizacionais.

Esta capítulo final segue esta estrutura, procura!!
do se ater mais estritamente aos objetivos, embora sintética
mente, e tentando evidenciar, na sua parte final, alguns as-
pectos específicos ligados i realidade brasileira, inclusi-
ve no tocante aidentificação.de alguns impactos sociais.

1. As MODIFICACÕES ORGANIZACIONAIS E SEUS FATORES
DETERMINANTES

Os anos 80 contemplam uma situação de modificações
nas orientações estratégicas das empresas, motivadas pelo

• i
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deslocamento. de .ummercado r-eg.í.doipeLa oferta ,para um merca
do dominado pela demanda. Isto significa.que o mercado exi-
gecom uma velocidade cada 'vez maior, produtos de' qualida-
de a preços adequados •. Assim, a estrat~gia da empresa passa
a ser centrada no consumidor, e não mais .noproduto.

Modificaç5es de ordem econ5mica associam-se is no-
vas tecnologias de base microeletr5nica, determinando novos
padr5es de competição. Esta situação~ ao provocar modifica
çoes nas estrat~gias das empresas, provocam alteraç5es nas
suas estruturas de produção.

No caso das empresas de produção contínua, a in-
trodução .da microeletr5nica pode ser considerada apenas .um
fator incrementaI do processo de'automação, que j~ vem ocor-
rendo há bastante tempo. Porém, nas indústrias do tipo in-
termitente, em especial na :áreamecâ:nica, ocorre.um salto q~
litativo, onde as necessidades_de integração e flexibilida-
de levam inclusive a um questionamento dos tradicionais prin
cípios fordistas e tayloristas.

O sistema de produção em massa~ pressionado pela
redução do ciclo de vida do produto, e.a necessidade de oti-
mização do capital fixo e ·circulante substitui a ideia cen-
tral do taylorismo, de intensificação do trabalho vivo.

Mesmo algumas indústrias.cujas características pro
dutivas se aproximam das indústrias do tipo contínuo, como
.a automobilística por exemplo, passam a apresentar uma neces
sidade de maior flexibilidade, em função da exigência de di-
versificação dos produtos.

Por outro lado, o aspecto de complementariedade :Eu!!.

cional entre os diversos tipos de máquinas, desenvolvidas a
partir da base microeletr5nica, propiciam uma continuida-
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de de fluxo, permitindo .às indústrias do tipo intermiten-
te se aproximarem da lógica de produção das indústrias de
fluxo contínuo. Sobre isto diz CARVALHO (66):

"Nos países .que esfão...na front-eira tecnoLô

gica, a microeletrônica aplicada à produ-
çao de produto~ discretos está mostrando
uma tendência à superaçao da descontinuida
de característica deste tipo de produção.
Em outros termos, está aproximando sua ra-
cionalidade da racionalidade da
em fluxo contínuo".

produção

Estas diversas inovaç6es tecnol6gicas podem ser
agrupadas em meies de operação, de movimentação e de informa
tização. AS.MFCN se enquadram dentro do primeiro grupo, ou
seja, de máquinas responsáveIs pelos meios de operação. A
principal modifi~ação na organização da produção referente
ã introdução de MFCN, é a flexibilidade.

Flexibilidade, como definida anteriormente, pode
ser entendida como a capacidade de uma empresa em se adaptar
rapidamente. e a baixo custo, às mudanças de mercado. Estas
mudanças podem.se dar tanto a longo prazo, pela eliminação
ou criação de novos produtos, quanto a curto prazo, pelas va
riaç6es da demanda.

Esta necessidade de fle~ibilidade está associada
tanto à maximização do capital fixo, numa perspectiva de lon

C66) CARVALHO, Rui de Quadros. Op.cit. p.95.



91.

go prazo, quanto à minimização do capital circulante. Esta
minimização é decorrente .da redução do tempo de preparaçao
das MFCN, quando comparadas .às.máquinas-ferramenta convencio
nais. Isto propicia a viabilidade da produção de pequenos
lotes que, por sua vez, se insere dentro das novas condições
de competição, imp.ostas pelo mercado.

Assim, fatores.de ordem econ3mica, aliados a ou-
tros de ordem política e social, saodeterminantes sobre
quais tecnologias são .utilizadas por determinada sociedade.•
Sobre estas relações VARGAS [67) diz que:

liA tecnologia industrial, para sua legiti-
mação, necessita do aval daprãtica produ-
tiva, mesmo que muitas de suas questões tec
nicas tenham sido resolvidas em laborat6-
rio. Assim, qualquer mudança exige expe-
ri&ncias produtivas baseadas em novos pa-
radigmas, que fogem às determinações'econ3
micas e sociais .presentes e que vão servir
de modelo para uma nova orientação tecnoló
gica".

A característica de flexibilidade associada ãs MFCN
permite um abandono parcial da tradicional economia de esca-
la e, consequentemente, uma diminuição.dos estoques em pro-

I

(67) VARGAS, Nilton. Os paradigmas da tecnologia e o subde-
senvo1 vimento. Revista Brasileira de Tecnologia. Bra
sília, 15l3}: 18-24, maijjun. 1~84. p.19.
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cesso. b um processo de .substâ tuição ..de enfoque, da automa-.
ção .dedicada.pana a .aut.omaçâoflexível •.

Somente:a inovação .tecnológica nao supera, .-porem,
o entrave,de haixa.produtividade inerenteã fabricação flexí
velo A dicotomia produtividade .xfle.llCibilidade,para. ser
rompida, necessita de modificações ..anível ..organizacional,que
possibilitem este avanço. bneste sentido que se desenvolvem
técnicas como a tecno.logi.ade grupoeas células. de fabrica
.çao , Desta Eorma, cria-se.uma forma organizacional de utili
zaçao da microeletrônica que responda às exigências do merca
do.

Portanto,a flexibilidade, associada i instabili-
dade dos mercados, .queacabam definindo novas modalidades de
concorrência, é fruto da possibilidade 'deprogramabilidade que
as novas tecnologias de informação permitem transferir para
as máquinas-ferramenta. e manipuladores· industriais.

Trata-se de uma flexibilidade associada ã possibi-
lidade de fabricação simultânea de produtos diferentes; •..

a

capacidade de adaptação .âs vf Lut.uaçôe.s no volume de produção
e à possibilidade .de redirecionamento dos produtos em proce~
so para locais de trabalho .1ivres. Permite, assim, uma maxi-
mização dos prazos de amortização dos agrupamentos.

Outra característica inovadora associada à utiliza
çao da micro eletrônica nasinda~trias diz respeito à integr~
çao .do sistema informativo ao sistema produtivo • Esta inte-
gração permite potencialmente o gerencialmente, desde o pro-
jetoaté a fahricação, a'partir de uma única base de dados.
Provoca, desta forma, também mudanças administrativas, in-
clusive quanto a estrutura interna de poder, redefinindo fun
ções.e deslocando áreas de decisão.
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A característica de integração, embora baseada nos
princípios tayloristase fordistasde economia de tempos ,des
Loca-o seLxo ide intensificação do trabalho vivo para a elimi-
nação dos tempos mortos,através da-redução dos tempos de
circulação e elevação, do-nível 'de ocupação das máquinas. Nes
te caso,o ritmo do ,processo de trabalho passa a ser deter-
minado predomiantementepelas máquinas, novamente aproximan-
do a lógica da produção intermitente da produção contínua.

A integração,baseada na utilização de computadores
.éessencial para aliar a flexibilidade com a produtividade,
associando o processo de.produção com ~ fluxo de informação.

Destaca-se, no entanto, que estas duas caracterís-
ticas do processo produtivo, ou seja, integração e flexibili
dade, associados i nova base técnica microeletr&nica, na me-
dida em que diminuem o custo variáve1., provocam um grande a~
mento nos custos fixos. Segundo um executivo de uma grande
empresa multinacional, da área mecânica,no interior de são
Paulo, seriam necessários 39 milhões de dólares para que sua
unidade industrial pudesse apenas regularizar seu fluxo de
produção, num processo de .implantação de células de fabrica-
çao. Este investimento, ocorreria sem que houvesse necessa-
riamente um aumento da capacidade instalada.

Deve-se, no entanto, destacar que este investimen-
to proporciona um alargamento nos horizontes de sinergia po-
sitiva das empresas, ~na procura de novos mercados.

Estas características referentes ao processo de in
trodução de tecnologia microeletr5nica,em especial das MFCN.
associam-se ainda a novas formas de gestão da produção, co-
mo o Kanban .e o l-IRP-II. Todas estas .inovações vao levando
ã construção dos conceitos de manufatura integrada por compu
tador e sistemas flexíveis de manufatura.
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,
Os caminhos percorridos pelas modificações na ,org.!

nização ~a produção podem se basear mais caracteristicamente
em inovações organizacionais~ ou ·em inovações tecnol5gicas.
Considerando-se estes dois polos ê que se pode, como fez CO-
RIAT (68), enquadrar as formas de inovação como sendo produ-
tos de um "enrij.ecimento tecnológico", ou de "autêntica ino-
vação organizacional". No primeiro caso, estariam a Linha
de Fabricação Rígica e oMRP- 11. ALinha de Fabricação Rígi
da nada mais seria do que a linha·fordista tradicional com
substituição de homens por maquinas. O MRP-II é totalmente
embasado no desenvolvimento.de novas tecnologias computaci~
nais. No segundo caso, poderia se enquadrar o Kanban, que
não.;;necessariamente associado com qualquer forma de auto-
maç ao,

Como situação intermediaria, poderiam ser caracte-
rizadas a Linha Assíncrona de Montagem e a .Linha IntegradaFIe
xível. A primeira mantendo a ênfase manual na montagem, .•so
que com gestão informatizada das circulações, dentro da lóg!
ca de economia de tempos tayLor.Lst a, 'mas rompendo com a rigi
dez da linha fordista. A segunda procurando automatizar os
postos de trabalho e fazendo com que a circulação ocorra atra
vésde redes flexíveis, tudo controlado por computadores.

A introdução da tecnologia micro eletrônica tem,
portanto, alterado profundamente a estrutura dos sistemas de
produção intermitentes. De forma geral, pode-se identificar
uma tendência destes sistemas se .aproximarem de um sistema
em fluxo.

(~81CORlAI, Benjamin. Op. cito p.SS.
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Esta situação cria modificações nas qualificações
referentes aos operários. Se.,por um lado, num .sistema .auto
matizado, seu trabalho se concentra mais na monitoração das
máquinas, por outro,. o alto custo dos equipamentos requeraten
çãoe cooperaçãoem.grupo. Estas características seen,qua-
dram dentro de uma perspectiva de esgotamento parcial do ta~
lorismo. Esta decorrência .é causada tanto pela existência
de tempos improdutivos oriundos do .desbalanceamento das li-
nhas de produção., quanto pela instabilidade social decorren-
te de um grande número de trabalhadores não qualificados sub
metidos a um ritmo intenso ea baixas.condições.de trabalho.

Assim, o desenvolvimento tecno16gico e organizaci~
nal do processo produtivo tem forte interrelação com o desen
volvimento econômico, bem como com fatores de ordem social e
política. A discussão apenas ao nível .teEnico mostra s6 a
transformação~da.base técnica da produção. No entanto, -so
esse aspecto não .permite que se perceba as consequências da
introdução da microeletrônica na sua totalidade. A compree~
são sobre a automação de.base microeletrEnica deve associar
o .conhecimento técnico .à este parcial .esgotamento do taylo-
nismo, i instabilidade dos mercados e às novas ~ormas de re-
lação de.trabalho, que sao inerentes ao processo de automa-
ção, como diz CORIAT [69}:

"A oficina automatizada é hoje a arena onde
se decide sobre quest6es referentes à natu-
reza dos conhecimentos necessários ao exer-

C69) CORlAT, B.enjamin. Autômatos, robôs e classe operária.
Novos Estudos. CEBRAP, 2(2): . 31-38, jul., U183.

p.31.
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cIcio das novas'tarefas, is formas de seu
reconhecimento nos sistemas .de classifi-
cação de funções, ou ~ redefinição da hie-
rarquia de funções operária e técnica".

o desenvolvimento desta nova base tecnol5gica pro-
voca uma diminuição da açao humana sobre o ritmo e qualidade
do trabalho. Ao mesmo tempo 'baseia-se na cooperação no tra-
balho, de acordo com"princIpios dã esccilas5cio-técnica.

Neste processo de automação, teoricamente, as ta-
refas executadas por .operários altamente qualificados podem
ser realizadas por operirios menos qualificados. Possibilit~
se também uma maior centralização do planejamento e do con-
trole da produção. Por outro lado, existe a necessidade de
uma força de trabalho voltada para .a flexibilidade e coopera
çao, com grande responsabilidade. No limite, esta dicotomia

,pode ser expressa por uma citação de um executivo da área de
máquinas-ferramenta, reproduzída cpor SCHMITZ (}O):

"Se você tem um centro de usinagem de 500.000

dólares, você não quer que um palhaço aper-
te'.um botão errado, mesmo que a máquina te-
nha todos os mecanismos de segurança inter
nos já inventados".

(}Ol SCHMITZ, Hubert. Automação microeletrônica e trabalho:
a experiência internacional. ; Carvalho, R.
(prg.). Automação, competitividade e trabalho: a
experiência internacional. são Paulo, Hucitec, 1988.
p.164.
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Não há como negar, no .en t anto ,que a introdução de
MFCN, por exemplo t promove -a eliminação de certas funçõe spro
fissionais e o aparecimento de outras, e que a capacidade
de interferência do operador.no processo .de.produção diminui.
O próprio desenvolvimento tecnológico,' contudo, tem permiti-
do dotar o sistema operacional do comando numérico de sub-
rotinas, e .desenvolvido novas linguagens, que propiciam uma
facilidade de programação na própria máquina •.Novamente aqui
são fatores externos que vão delimitar este processo de qua-
lificação/desqualificação.

A própria concepção de qualificação é um conceito
social. Caso ela seja caracterizada estritamente a p~rtiT:
do tempo de aprendizado e instrução para a execução de uma
determinada tarefa, é possível que se conclua por um proces-
so de desqualificação operária. Caso se utilize de um ..con-
ceito mais abrangente, que inclua .e scoLari dade ,.r-acâocfní,o abs
trato, etc, pode-se chegar a conclusão diferente.

2. ALGUNS ASPECTOS DA SITUA'ÃO BRASILEIRA

Com relação ao processo de introdução e difusão de
MFCN no Brasil, é necessário compreender a posição do ..

pa i s

dentro de um quadro de inserção na dinâmica do capitalismomilll
dial. Esta dinâmica, assentada na instabilidade dos merca-
dos, desenvolve novos padrões de competitividade.que
ser representadas pela diversificação de produtos e
quesitos de qualidade.

podem
novos

Dentro deste quadro ,as empresas mu It í.n acíonaí.s,que
ocupam papel de destaque no país quanto à utilização de MFCN,
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a partir de uma política de divisão de trabalho interna, le-
v..ama uma disseminação das novas. tecnologias. Elassetrans
formam em instrumentos da internacionalização -e consequenteho
mogeneização das técnicas de produção.

Além disto, nosanos:80, o país atravessa uma -si-
tuação de impasse quanto ã dívida.externa. Não há mais en-
trada de capitais externos para .fã.nanc í.ar.» desenvolvimento.
Os empréstimos dirigem-se quase exclusivamente para a rola-
gem da própria dívida. :Desta forma, nao resta outra aI terna
tiva para a obtenção de divisas além das exportações.
situação recoloca novamente acquestão .da participação

Esta
do

país no mercado mundial, e a consequente imposição de pa-
drõesinternacionais de qualidade e produtividade.

Também as relações cap i tal-trabalho acabaram pro-
vocando uma maior velocidade de difusão de MFCN no Brasil,
nos anos 80. Esta situação-foi provocada· por um·processo de
redemocratização, que modificou a situação de repressao aos
sindicatos, e de alta rotatividade de .mão-de-obra, caracte.rís
ticas marcantes nos anos 7Q.

A mudança nos padrões de competitividade também le
va as empresas a adotarem novas formas de organização do tr~
balho, abandonando, ainda que parcialmente, a forma denomina
da por FLEURY (71), como "rotinização .do t rabaLhcv, A mini-
mização dos conflitos capital-trabalho perde importância pa-
ra o bin&mio produtividade e cooperação.

(}11 FLEURY, Afonso Carlos Correa. Produtividade e organiz~
ção do trabalho na indústria. Revista de Administra
ção de Empresas. Rio de Janeiro, 20(3): 19-28, jul/
Set. 1980. p.24.
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Apesar -desta conjuntura favorável à disseminação de
.novas tecnologiasbaseadasnamicroe1etrôni-ca3 pode-secon-
si-derar que o .Brasi1 atravesse ainda uma fase de introdução
destas inovações.. O numero de unidades C.N.-C. implantadas,
até .0 final de 1988, deve ter seapr.oximado .de 4.000 unida-
des., Este numero .representa menos de 1\ do parque de máqui-
_nas-ferramenta convencionais instaladas.

Diversos .fatores concorrem para frear este proces-
so de difusão. O maior ..obst âcul,o apontado. geralmente indica
o alto custo das máquinas.nacionais, principalmente quando
comparadas às suas similares produzidas em outros países. E~
te fato é agravado pela crise econômica e consequentemente pe
las limitações de financiamento. Colaboram com esta situa-
çao também.o desconhecimento dos equipamentos de base micro-
eletronica, além 'danecessidade de reorganização da produção
e do trab.a1h.o,que implicam numa 1imitação.a velocidade des-
ta difusão.

Esta constatação t olitida a partir das .pesqu isas ana
1isadas t e das visitas as .-empresasque se utilizam desta tec
nologiat impediram.o aprofundamento deste trabalho, no senti
do de delinear os impactos referentes à utilização de MFCN
no B.rasil. Também fica ..prejudicada a obtenção de um padrão
de reorganização. da produção predominante no país.

Entretanto..,algumas 'questões podem ser destacadas.
De forma geral, as 'empresas .adotaram as MFCN no intuito de
solucionar problemas específicos, tais como melhoria de qua-
lidade, redução ·de estoques, etc. Desta forma, não ocorre-
ram grandes alterações que pudessem determinar inovações or-
ganizacionais. .Mesmo empresas que tenham proposta de reorg;!
nização de todo o seu setor produtivo, adotando células de
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fabricação, .limitaram-se a modificações .parciais. utilizando
se de equipamentos já existentes, na sua maioria convencio-
nais. As.adaptações obj.etivaram um ganho de flexibild!dade,
.atravês de células-piloto, sem maiores investimento de capi-
tal,e com condicionantes de no mínimo manter ·a capacidade
produtiva. Esta situação é difícil na medida em que a reor-
ganização da produção através de MFCN e células de fabrica-
çao 'requerem grande investimento de capital, para a obtenção
dos resultados desejados.

Quanto aos impactos referentes ã introdução das
MFCN sobre o trabalho, novamente a etapa de transição em que
o país se encontra dificulta avaliações mais detalhadas. As-
sim é 'que, por exemplo,. a possibilidade de .ummenor custo do
fator trabalho só.poderá ser sentido na medida em que este
processo se consolidar. A mesma avaliação pode ser adotada
quanto ã qualificação do trabalho. Sobre esta situação 'fiz
TAUILLE (72):

"Num primeiro momento, de implantação e de
transição da base .técnica, o custo do tra-

..balho cresce. pois de um lado ele e escas-
so e de outro sua formação-padrão inclui
os conhecimentos profissionais relativos ã
base técnica que está sendo substituída".

C721 TAUILLE, José Ricardo. Automação microeletrônica e com
petitividade: teridgncias no cenário internacional.
SCHMITZ, H.; CCARVALHO. R. (org.). Automação, compe-
titividade e trabalho: a experiencia internacional.
São Paulo, Hucitec, 1988. p.67.
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Um operador de MFCN:neste estágio de difusão, por-
tant,<>,temque .saber trabalhar tanto com .as MFCN quanto com
máquinas-ferramenta convencionais.
çãoatípica de superqua1ificação.

Trata-se de uma situa-
Esta piática foi inclusi-

ve encontrada numa .grande empresa fabricante de MFCN, alem
de grande usuária. Neste caso, um .dos seus ,executivos, de-
fendeu o recrutamento ,de operadores de MFCN entre os mais ex
pe rí.ent.e s , para a .proteção do .cap í tal investido •.Segundo ele,
estes trahalhadores "podem 'perceber um-mau funcionamento ap~·
nas pelo barulho das máquinas".

O que se pode notar, portanto, é que as MFCN criam
uma pos s i.b.â lí.dade .de desqualificação, que se efetivará ou nao
em função de uma política administrativa da empresa. Esta p~
derã estar orientada para uma maior ou menor intervenção dos
operários na reprograroação damãquina. Esta situação torna-
se clara, por.e.xemplo, em uma fábrica de engrenagens, onde
o setor de ferramentaria tinha grande amplitude de ação, ao
passo que no setor operacional'propriamente dito, a interven
ção do operário s6 ocorria na'alimentação das máquinas, ou
quando ocorria algum tipo deprob.lema. Sobre esta, orienta--
ção administrativa, nas montadoras de automóveis, CARVALHO
(73) diz que:

"No caso das montadoras brasileiras, prév~
leceu a orientação para o controle. As em
presas introduziram a aut.omaçjio cm.í.c r'oelet.rf
nica, associada a certos esquemas de orga-

(73} CARVALHO, Ruy ,de Quadros. Op. cito p.222.
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nização do trabalho, de uma maneira que ex
pandiu o controle.técnico sobre o conteú-
-do e o ritmo do trabalho, em detrimmto da
autonomia dos trabalhadores na condução ,do
seu trabalho e do processo produtivolt

.•

No.entanto, este próprio autor reconhece que no
processo de automação, seja pelo capital investido, pela ne-
cessidade de flexibilidade ou pela necessidade de trabalho
em grupos, procura-se, nestes mesmos setores, trabalhar com
profissionais com maior escolaridade, dentro de uma políti-
ca de relação capital-trahalho baseada na cooperação. Assim,
CARVALHO ..(}4) explicita que:

"Em síntese, percebemos que o objetivo das
políticas de recursos humanos adotadas ho-
je no setor automobilístico.é o de desen-
volver o espírito cooperativo numa mao-
de-obra com um melhor nível de escolarida
de. Para isto elas buscam estabilizar a
relação de emprego e desenvolver novas for
mas de relacionamento com os trabaLhsdores",

Quanto ao impacto das MFCN sobre o volume de empre
go em países em desenvolvimento, novamente a situação intro-
dutória da nova tecnologia dificulta posicionamentos defi-
nitivos. Pode-se apenas detectar um nível potencial de per-

(741 CARVALHO, Ruy de Quadros. Op , cito .p.227.
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da de empregos, em função da adoção .de tecnologiasmicroele-
trônicas.Uma avaliação .quantitativa sobre .aquestão só po-
derá ser·feita,em base.sconcreta~,,'no futuro.,quando este pr~
cesso estiver mais consolidado.

Esta potencialidade de desemprego Yeme te ã discus-
sao ,de se adotar ou não estas ,inovações. Ocorre que a nao
'adoção implica em perda de competitividade na economia mun-
diaL A perda de empregos, neste caso, pode vir a ser mais
significativa que a·causada pela utilização da microeletrôn.!
ca. A longo prazo, este quadro poderi adquirir caracteris-
t icas de irreversibilidade,enquanto no caso da automação in-
dustrial, a efetivação de politicas industriais, a partir da
ação .dos~iversos segmentos sociais, poderão minimizar seu
custo social. Evidentemente este ponto de vista só ~ pos~i-
vel a partir do pressupostohásico .expresso .nosvobjezívos de~
te traBalho, ou seja, de que a.utilização de determinada for
ma tecnológica ~ mediada por relações politicas, sociais e
econômicas.

A questão central nãodeve ser a adoção ou nao de no
vas tecnologias, mas sim em que condições elas deverão ser
adotadas. Deve-se evitar, por exemplo, que as novas tecno-
logias sejam simplesmente importadas. Isto implica na cria-
ção de empregos paralelos em ·outras áreas, reduzindo o impac
to sobre o .voLume total de empregos.

Desta forma, uma,ação conjunta de governos, empre
sas, sindicatos, etc. podem minimizar os custos sociais do
processo de automação, 'fazendo com que estes custos sejaro bem
menores que aqueles causados ·pela exclusão de setores produ-
tivos do pais do mercado mundial.
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Estas políticas industriais necessárias, no entan
.to, nio .devem ser imediatamente identificadas com ta atual
lei de reserva de mercado para a informática. A situação
atual parece impor urna velocidade mui to lenta ao já difí·cil
processo de difusio 'tecnológico, e consequentemente, traz
dificuldades i busca de competitividadepelas empresas nacio
'nais.

A internalização das atividades ,relacionadas com o
processo de automação industrial, deve ainda passar por um
processo de revisão, .talvez em novas hasesmenos .isoLac i.oní.s
tas. Deve-se levar em consideração ainda as potencialidades
geradas pela microeletrBnica, que podem diminuir as vanta-
gens relativas de produção em países perif~ricos, pela dimi-
nuição do custo de mão-de-obra, na composição de custos do
produto final. A multiplicação de dificuldades poderiam le-

políticas internas'de divisão do trabalho, modificando o qu~
dro de internacionalização da produção dentro do enfoque de
capitalismo mundial, adotado neste trabalho.

Toda e~ta probLemática .remete a questões em aber-
to, que deverão continuar a ser desenvolvidas, corno decorrên
cia natural deste trabalho. Desta maneira, não se pretendeu
apresentar aqui, todo o complexo quadro resultante do proce~
50 de automação industrial; nem tampouco responder -a todos
'05 problemas de organização da produção e do trabalho, asso-
ciados .a este processo ; mas sim contribuir com a d í scnssâo em
torno deste tema.
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