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Introdução

o sistema econômico vem passando por alterações nas três

últimas décadas que, aliadas às inovações tecnológicas na área da

informática e comunicação, tem obrigado a reorganização das formas

de produção dentro e entre empresas e a busca de novas fórmulas de

melhorar a competitividade. Esta reestruturação produtiva

tem sua lógica derivada de um contexto social, político e

econômico, marcado pelas crrses financeiras, de

mercado, (ou de concorrência intercapitalista) e social

(conflitos capital-trabalho, relativos à organização e

controle da produção e do trabalho, e distributivo) que

emergem nos anos 60/70, e colocam para as empresas

novas necessidades de integração e de flexibilidade. Daí

surgir o paradigma da empresa integrada e flexível,

contrapondo-se àquele da empresa taylorista-fordista.

(SALERNO,1994:55)

Decorrentes deste contexto, alguns fenômenos que interessam ao

foco deste estudo podem ser destacados: a difusão de padrões de

qualidade dos bens e serviços em níveis internacionais; a concorrência

crescente dos mercados com a abertura à entrada de fluxos do capital e

empresas estrangeiras entre os países; o fortalecimento do modelo de

redes de empresas com uma desverticalização da escala de produção e

a instalação de mega-empresas em diversos ramos de negócios.

Este quadro tem mantido as organizações num investimento

constante para a superação de diferenciais que incluem otimização do
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processo produtivo e do tempo de resposta às demandas dos clientes, a

constante adaptação das tecnologias empregadas nos processos de

trabalho e a introdução de formas diferenciadas de gestão dos recursos

humanos. Impulsionou também, a falência do modelo "industrial

taylorista-fordista" de produção, enquanto capaz de gerar produtividade

e rentabilidade em nível adequado às possibilidades que o avanço

tecnológico vem propiciando para a integração global das economias

(CASTELLS,1999).

As discussões que desenvolvemos partem da constatação de que

há uma mudança nas formas de contratar o trabalho; nas relações com

as empresas (desregulamentação e flexibilização das relações de

trabalho); no tipo de desemprego atual (com um processo de exclusão

de grande parte da população ativa do mercado e a diminuição na

oportunidade futura de estar trabalhando); uma indefinição do limite da

produtividade proporcionada pela tecnologia informacional e pelas

novas formas de gestão que buscam maior desempenho quantitativo e

qualitativo dos que permanecem empregados, e que em meio a estas

questões há um campo de ação nas práticas de gestão dos recursos

humanos na busca de equacionamento do modelo produtivo e econômico

atual, que introduz conceitos de valorização do indivíduo, e uma

demanda pelas empresas, de utilização de mars competências

intelectuais e criatividade.

Consideramos que as transformações estruturais pelas quais vem

passando o modo de produção capitalista e as decorrentes mudanças no

âmbito organizacional, são capazes de impactar a construção do

significado do trabalho para o indivíduo. No entanto, vale ressaltar que

a organização, o gerenciamento das condições de trabalho não são as

únicas forças que impactam na formação desse significado. Verificar

r .
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qual experiência é possibilitada a esse indivíduo no âmbito da empresa

taylorista/fordista, e depois, na empresa integrada e flexível, não o

considera como estático na vivência do trabalho, nem o indivíduo

isoladamente sem o aparato cultural correspondente (crenças, valores,

pressupostos básicos) à sociedade em que vive e interage. A nossa

concepção parte do pressuposto de que todo indivíduo só existe ou

funciona no interior de um contexto social dado, de uma cultura

particular que desenvolve suas significações imaginárias específicas e

que dita em parte sua conduta (CASTORIADIS,1995). Não se pode

assim, desconsiderar a ação dos sujeitos-trabalhadores na criação,

negação e manutenção de práticas, ritos, crenças e valores na relação de

trabalho, nem as características culturais específicas a cada país,

região, cidade, ramo de negócio e da própria empresa em particular.

'j,i

Como consequência dos fenômenos globais e das mudanças nas

formas e relações de trabalho, diversas discussões tem sido

desenvolvidas acerca do papel do trabalho na sociedade. ( Coriat 1999,

De Masi 1999, Castells 1999, Rifkin 1996, Reich 1994, Antunes 1999).

Dentro deste campo de análise, algumas questões emergem como

debate atual do desenvolvimento da sociedade. Que contribuições o

modelo de empresa integrada e flexível pode trazer para a experiência

humana do trabalho? Seriam algumas das mudanças ocorridas na forma

como o trabalho é institucionalizado nestas empresas um salto

qualitativo para a "emancipação" do ser humano pelo trabalho? Como a

reestruturação do capitalismo e as transformações no seu modelo

produtivo estão impactando as concepções sobre o significado do .)

trabalho na sociedade?
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Nosso campo de estudo é dirigido a esta problemática, e tem

como objetivo identificar alterações entre os fatores estruturantes do

significado do trabalho na empresa tradicional e na integrada e flexível.

Para atender a esse obj etivo, analisamos inicialmente o

significado do trabalho e as experiências propiciadas aos trabalhadores

pela vivência da empresa industrial( cap.1). A seguir, identificamos

dentre as formas de Organização e Gerenciamento de trabalho utilizadas

pela empresa flexível, práticas que tem sido utilizadas, constituindo o

modelo que atende às demandas de competitividade no momento atual

do capitalismo (cap.2). Por fim, analisamos se há, dentro da experiência

da empresa flexível, alterações importantes em elementos estruturantes

do significado do trabalho. Discutimos também as principais propostas

relativas ao papel do trabalho na sociedade, impulsionadas pela

conjuntura do capitalismo contemporâneo e reestruturação produtiva

(cap.3).

A metodologia do trabalho será a análise e integração de textos

representativos sobre o Significado do Trabalho, onde se pretenderá

construir, ao longo dos três capítulos, um argumento para responder a

nossas questões.
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Capítulo 1

A Institucionalização do Trabalho na Empresa

Tradicional e o Significado do Trabalho

5
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Este capítulo é dedicado à análise da estruturação e evolução do

significado do trabalho e à prática organizacional da empresa industrial

como uma das forças construtoras deste significado. Trata também do

que representou essa prática de gestão e organização do trabalho para a

condição humana. A base principal para o desenvolvimento da

argumentação é a discussão sobre a glorificação do trabalho na era

moderna e a experiência humana do trabalho que acompanhou este fato.

Para isto, escolhemos como referência a concepção de Hannah Arendt

acerca do trabalho como condição ontológica da vida humana. A base

principal dessa concepção é a distinção entre "labor, trabalho e ação"

que são atividades que sintetizam a experiência do trabalho, proposta

singular que a própria Arendt reconhece e vê necessidade de salientar

não ter encontrado claramente explicitada nem mesmo nas idéias

marxistas, que são a sua maior referência e onde ela sustenta sua análise

(ARENDT, 1999: 89-90; LAFER,1979).

1.1 O significado do trabalho e sua glorificação na era

moderna

o significado do trabalho evoca uma percepção particularizada,

originada da experiência do sujeito e, ao mesmo tempo, uma percepção

socialmente construída. A vivência cotidiana dos sujeitos constitui a

"base sobre a qual eles constroem suas percepções e conhecimentos"

acerca do mundo que os cerca. Tal construção, embora de base

individual, é um processo eminentemente social, por se dar no interior

de um "conjunto partilhado de crenças, valores e significados que
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definem o contexto cultural no qual interações entre indivíduos e

grupos ocorrem" (BASTOS,1995). A consequência dessa construção na

vida do indivíduo também apresenta duas dimensões: um

reconhecimento do sujeito no mundo externo a ele e a mobilização da

vida psíquica individual para a vida em sociedade.

Resgatando o pensamento de Marx e Freud, Titoni nos afirma que

ao poder realizar essas duas dimensões, através do trabalho, o homem

constrói a história da humanidade, em uma busca incessante de

ultrapassar seus limites na luta pela sobrevivência e pelas melhores

formas de atingir seus projetos, e desejos.

Nessa produção, esse sujeito se reconhece, se realiza e se

apresenta à sociedade, produzindo, portanto, não só

objetos, mas uma condição que é efetivamente sua. Por

representar essa trajetória, o trabalho pOSSUI um

significado que perpassa a estrutura sócio-econômica, a

cultura, as necessidades, os valores e a subjetividade

daquele que trabalha (TITONI, 1994: 12).

Podemos observar nesta construção da autora, elementos que

caracterizam não só uma "condição" própria e particularizada do

trabalho para o indivíduo, além do "resultado materializado" e concreto

da sua tarefa, mas também uma atividade de vital importância para o

desenvolvimento da sociedade e do processo de criação da identidade

individual.

Estas expectativas abrangentes acerca do que o trabalho pode

propiciar ao homem desenvolveram-se tanto no campo da vida social,

em representações aceitas no senso comum, quanto em conceituações
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teóricas que fundamentam as análises e propostas acerca do seu papel

ainda hoje.

Nas análises desenvolvidas por pensadores do século XIX e XX

temos o registro da evolução histórica que conduziu a uma super-

valorização do trabalho na era industrial. Este fato trouxe modificações

essenciais para a vida do homem em sociedade, criando novos valores e

impactando cultural e psicológicamente a vida privada e pública. (Marx

1867, Braverman 1987, Habermas xxxx, Arendt 1958, Friedmann 1965,

Gorz 1973).

Na verdade, a caracterização como força produtiva e base da

geração de valor na época industrial reabilitou o valor positivo do

trabalho na sociedade. De atividade equivalente a penalização, dor e

esforço, com uma forte representação negativa,

para a mais valorizada das atividades humanas, quando

Locke descobriu que o trabalho era a fonte de toda a

propriedade. Seguiu seu curso quando Adam Smith

afirmou que o trabalho era a fonte de toda a riqueza, e

alcançou seu ponto culminante em Marx onde o trabalho

passou a ser a fonte de toda a produtividade e expressão

da própria humanidade do homem (DE DECCA,1982:08).

Paradoxalmente, no final do século XVIII com o início da era

Industrial, o capitalismo cumpriu o papel de revalorização da

importância social do trabalho, ao mesmo tempo em que destruia o

significado anterior inerente a este. (VOUTYRAS,1980).

A noção de que cada indivíduo teria direito a ganhar sua vida

através do trabalho foi sedimentada pelo pensamento social da época e
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regulada por lei. Mas, o que começa a se estabelecer na concepção que

ganha corpo vai além do papel de atendimento às necessidades de

subsistência. No pensamento social do início do século XIX, seu

exercício era defendido também como oportunidade de ação criativa e

emancipação humana ligados ainda a um caráter espiritual de

significação da vida (VOUTYRAS,1980).

o que vemos a seguir é que nunca como na era industrial o

trabalho tomou tanto o espaço da vida. Na verdade, passou a ter quase a

mesma importância do significado da vida, na medida em que passou a

ocupar a maior parte do seu tempo e que um novo mundo foi criado pelo

espaço social necessário para lhe dar suporte. (BAXTER,1982).

Assim, as novas necessidades e condições criadas pela

sociabilidade própria da indústria, além de desenvolverem novas

relações sociais de trabalho, generalizaram-se fora deste, na vida como

um todo. No entanto, aspectos relacionados às abordagens clássica e

humanista do trabalho, originados das civilizações grega e romana e da

tradição cristã permaneceram sedimentados na ideologia do trabalho e

no significado que o homem atribui a este (ANTHONY,1980). Um eixo

dessa ideologia possui uma noção de dever bastante representativa,

assumindo um caráter religioso de força redentora, e sinônimo de

dignidade ou vergonha quando da impossibilidade de exercitar o papel

social de trabalhador. Essas noções são originadas do conceito grego

onde o cidadão tinha obrigações para com a "polis", exercendo funções

políticas e assumindo responsabilidade na comunidade, e se

sedimentaram com a visão trazida pelo cristianismo. No entanto,

embora possuidor de um sentido de dignidade e respeito, essa

concepção possui uma forte carga negativa associada a penas e

sofrimento. Um caráter ampliado pelo cristianismo que valoriza o
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trabalho como um esforço e forma de se abster do fiSCO do pecado,

capaz ainda de redimir o homem pelo sofrimento exigido para sua

realização (ARENDT,1999). É notadamente um caráter punitivo,

reformador de alguma condição ruim que o sujeito tenha praticado.

Outra noção trazida das tradições clássicas, associada a um

sentido negativo é a desvalorização das atividades manuais. No entanto,

não era a qualidade da atividade em si que gerava esta diferenciação, e

Sim as condições severas ligadas ao trabalho manual e a associação

deste ao mecanismo da escravidão. Além das dificuldades inerentes às

condições em que estas atividades eram desenvolvidas, outro fator de

depreciação na polis grega era a não disposição do tempo livre para

cuidar dos assuntos políticos. A religião cristã ajudou a reabilitar em

parte a importância das atividades manuais ao disseminar a máxima "de

ganhar o pão com o suor de face", mas não interveio na Superioridade

do trabalho servil e o trabalho liberal e das artes (VOUTYRAS,1980;

ARENDT,1999). Essa falta de liberdade acompanhou depois a

institucionalização do trabalho pago que conduzia o homem a uma

escravidão temporária. O cristianismo trouxe, em suma, uma nova

visão: a de redenção e vida através do trabalho e a valorização da vida

terrena como forma de atingir o prêmio da vida eterna venturosa.

As mudanças mais importantes que verificamos posteriormente na

concepção geral do trabalho ocorreram na idade média com o regime

feudal, que instituiu uma relação de dependência econômica, social e

política e uma gradual perda de liberdade para os trabalhadores rurais.

Ao mesmo tempo, o trabalho manual ganhou um certo reconhecimento

com a organização de associações representativas de seus interesses e

adquiriu independência, e na transição para a idade moderna, a Reforma

Protestante, por seu conteúdo valorativo inerente à dignidade do
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trabalho, já prenunciada pelo cristianismo, e o fim da escravidão

sedimentaram a prestação de trabalho livre e o contrato como fonte

reguladora da relação entre as partes.

o movimento mais definitivo em termos de transformação da

ética vinculada ao trabalho e do papel que este representou para a

sociedade foi o processo de acumulação de riqueza instituída pelo

sistema de produção de mercadorias. A diferença específica da produção

capitalista em relação à forma anterior de relação com o trabalho livre é

a compra e venda de força de trabalho instituída de uma forma antes

nunca experimentada, pois o caráter principal não é a venda da própria

força de trabalho, e sim a compra dela de outros como meio de

enriquecer. O que se anuncia é "uma nova época no processo de

produção social", onde o capital só aparece "quando o possuidor de

meios de produção e de subsistência encontra o trabalhador livre no

mercado vendendo sua força de trabalho, esta única condição histórica

determina um período da história da humanidade" (MARX, 1984: 190).

Para esse fim, três condições básicas tornam-se

generalizadas através de toda a sociedade. Em primeiro

lugar, os trabalhadores são separados dos meios com os

quais a produção é realizada, e só podem ter acesso a eles

vendendo sua força de trabalho a outros. Em segundo,

estão livres de constrições legais, tais como servidão ou

escravidão, que os impeçam de dispor de sua força de

trabalho. Em terceiro, o propósito do emprego do

trabalhador torna-se a expansão de uma unidade de

capital pertencente ao empregador

(BRAVERMAN,1987:55).
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A relação do espaço foi totalmente modificada, ao se transferir

para dentro de empresas grandes massas de indivíduos que tiveram que

se adequar à forma como as atividades passaram a ser organizadas e

gerenciadas. A operacionalização da produção, inicialmente com a

introdução da máquina a vapor e depois com o processo de mecanização

crescente, passa a funcionar em outro ritmo e tempo que é imposto aos

empregados. As novas formas de relações sociais criadas neste ambiente

pressupunham a necessidade de "extrair de seus empregados a conduta

diária que melhor serviria a interesses do empregador." A imposição da

vontade deste era considerada necessária e o controle a base

fundamental do sistema. "Tradição, sentimento e orgulho desempenham

papel cada vez menor, não havendo interesse pessoal no êxito da

empresa a não ser na medida em que permitisse um meio de vida"

(BRAVERMAN,1987:68).

A rapidez com que a nova relação de produção obteve supremacia

em numerosos países realça o extraordinário poder da tendência das

economias capitalistas a converter todas as demais formas de trabalho

em trabalho assalariado.

A partir deste ponto não se pode mais encará-lo sob um ponto de

vista técnico, como simples modo de trabalho, mas sim como forma

organizada de utilização da força de trabalho. Esse modelo gerou a

revolução mais profunda e generalizada da era moderna

(MALVEZZI,1995; BRAVERMAN,1987).

Estas questões nos remetem diretamente, à questão da alienação

. do trabalho, e à parcela de responsabilidade e ação que os sujeitos

assumem nas relações que estabelecem com este e, por decorrência, o

distanciamento e a perda do sentido do trabalho.
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A principal questão da alienação na civilização industrial é que

esta ocorreu pelas ferramentas e meios de produção, que em constante

evolução para aumento da produtividade, não só fazem do operário um

trabalhador parcial, impedido de utilizar diversas habilidades, como

fazem da ciência uma força produtiva independente do trabalho, a

serviço do capital ( MARX, 1982: 748).

o modelo industrial neutralizou a potencialidade humana

de programar seu próprio destino. Foram-lhe dificultadas

as possibilidades de escolha, pela imposição de tarefas e

carreira, foi-lhe controlado o acesso aos meios de

realização, pelo controle sobre seu corpo e seu tempo,

pelo enfraquecimento de seu poder de barganha ... e pela

sua sujeição a uma articulação racional de tarefas e

propósitos sob o controle do gerenciamento"

(MALVEZZI, 1995 :20)

Outra consequência inerente à alienação pelo trabalho dividido e

parcelado é a destruição ou diminuição do sentido deste, na medida em

que é exercido sem um propósito para o sujeito. A relação que o

indivíduo consegue estabelecer com o resultado do que realiza é

praticamente nula e o julgamento da utilidade e valor do produto final

é feito por outros (ANTHONY, 1980). "Que artesão poderia imaginar a

potencialidade de metamorfose de seu trabalho a partir do confinamento

de suas atividades dentro do sistema de fábrica?"(MALVEZZI: 1995:20).

A separação das atividades manuais e intelectuais e o

estabelecimento de que somente alguns são considerados aptos a tomada

de decisão, também leva a uma diminuição da responsabilidade e ação

de cada trabalhador. A divisão social do trabalho ao dificultar ou
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impossibilitar a comunicação e informação gera uma falta de domínio

sobre o que os outros fazem, mesmo quando se depende disso para

realizar seu trabalho.

A questão que vale a pena discutir é se o problema maior é a

perda da centralidade ou a mudança deste significado e que mudança é

esta. O capitalismo recuperou a centralidade do trabalho , mas os

valores inclusos nesse movimento refletem um caráter economicista,

instrumental e extremamente racional (CHANLAT,1992; GORZ,1988).

Segundo Malvezzi, "a era industrial leva da história a

responsabilidade de ter criado uma nova forma de limitação para o ser

humano que o afastou do manejo de seu próprio destino, numa clara

colisão com sua condição ontológica (MALVEZZI,1995:21).

Depois de analisarmos a estruturação e evolução do significado

do trabalho e discutirmos alguns dos fatores que influenciaram sua

formação, a seguir estaremos discutindo como o trabalho em sua

condição ontológica foi afetado pela institucionalização deste na era

industrial. A base principal de argumentação é a sua concretização na

perspectiva de Arendt, em uma sociedade que revalorizou o trabalho,

mas o· fez, privilegiando certos aspectos do "labor", enquanto

descartava características essenciais do "trabalho e da ação" para a

possibilidade de vivência de um trabalho significativo.

Entretanto, qualidades relacionadas a estas três experiências

foram também mantidas no exercício da "Vida Ativa" através do

trabalho humano e estamos salientando quais foram estes aspectos.

Explicamos, portanto, a seguir, a configuração do trabalho formada

pelos conceitos "labor, trabalho e ação", na perspectiva de Arendt e
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fazemos uma discussão das qualidades e desvios da central idade

alcançada pelo "labor" no mundo contemporâneo e a sua relação com

uma vida dotada de significado para o indivíduo.

1.2 Consequências da institucionalização do trabalho no

modelo de empresa industrial para a relação

homem/trabalho

Segundo Malvezzi, a potencialidade para o trabalho constitui-se

numa gama de recursos por mero dos quais o ser humano domina e

transforma a natureza para a realização de seus propósitos

(MALVEZZI,1988). Dessa forma, através da aplicação de suas

capacidades através do trabalho, o indivíduo atende à realização de sua

própria "condição ontológica" de

ser indeterminado que se caracteriza pela ausência de

programação psicobiológica, como constatada nas plantas

e nos animais. Esta condição revela que o ser humano

depende de seus propósitos e de sua interação com a

natureza para materializar sua indeterminância

(MALVEZZI,1988:252).

Dessa maneira, ao atuar sobre o mundo através do trabalho, o

homem está exercendo um movimento de autoprodução, utilização de

capacidades vitais, superação de condições humanas restritivas, e neste

processo, criação de novas condições reguladoras de sua vida.

Decorrentes desta experiência, faculdades e capacidades diversas podem

ser exercitadas ou suprimidas para todos ou parte dos homens.
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A análise detalhada desenvolvida por Arendt demonstra o que

significou para os próprios trabalhadores tornarem-se parte de uma

sociedade de empregados e quais foram as capacidades humanas

experimentadas através desta centralidade do trabalho em suas vidas.

As experiências humanas correspondentes às atividades: "labor",

"trabalho" e "ação" são aquelas que traduzem as condições inerentes a

todo ser humano, relacionadas ao "fazer e a manifestações concretas no

mundo", caracterizadas como "Vida Ativa". O campo de ação

experienciado no desempenho destas três atividades difere das

manifestações da "Vida Contemplativa" que compreende uma esfera

ligada à experiência com o "eterno" em contraponto à condição de

"mortalidade" e consequente busca de imortalidade inerente à Vida

Ativa. (ARENDT, 1999: 17)

O "labor, o trabalho e a ação" possuem um caráter de

essencialidade intrínseca porque correspondem a condições

fundamentais da existência humana, que se constituem de aspectos

naturais da existência: "a natalidade, a mortalidade, a mundanidade, a

pluralidade e a própria vida". A experiência humana decorrente do labor

que o homem realiza é assinalada pela necessidade e concomitante

futilidade do processo biológico do qual deriva, uma vez que é algo que

se consome no próprio metabolismo, individual e coletivo. A condição

humana que requer o labor é a própria vida e as atividades

desenvolvidas neste campo são aquelas que atendem às necessidades do

processo biológico do corpo humano e garantem a vida da espécie. A

segunda experiência básica é a da produção, que converte o mundo num J

espaço de objetos partilhados pelos homens. A condição humana do

"trabalho" é a mundanidade e o seu produto imprime durabilidade e
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permanência à vida mortal. A terceira experiência básica é da "Ação",

à qual corresponde a condição da pluralidade, que cria a possibilidade

da revelação do homem aos outros através da exploração do campo

político, em que as relações entre as experiências humanas individuais

podem ser renovadas.

Ao optar por retratar a experiência propiciada pelo trabalho na

época industrial, a partir da concepção de Vida Ativa elucidada por

Arendt, estamos considerando a qualidade deste conceito como

definidor das manifestações humanas que projetam o agente no mundo.

O esclarecimento das diferenças entre a experiência proporcionada pelo

"labor, pelo trabalho e ação", traz elementos que possibilitam

visualizar a inter-relação e transversalidade de aspectos responsáveis

pela construção de uma vida significativa. Essa distinção não nos

interessa como uma forma de definir simplesmente as atividades

humanas, mas como forma para entender o impacto causado pela

introdução no conceito de trabalho, um tipo de atividade - labor, que é

imposto pela necessidade imediata e que é, conforme Arendt ao

analisar a obra de Marx, o maior e mais humano poder que o homem

possui. E a possibilidade de um "mundo onde as pessoas sejam

libertadas deste fardo, poderia, segundo suas preocupações, se tornar

uma sociedade entre duas angustiosas alternativas: a escravidão

produtiva e a liberdade improdutiva" (ARENDT, 1999: 117).

Arendt parte de uma análise da "Condição Humana", à luz das

mudanças que estavam ocorrendo no final do século XIX e início do

século XX, tendo como um dos elementos centrais de análise a forma

como o trabalho se institucionalizou na empresa industrial. O ponto:
"culminante do estudo são as alterações impressas pelo próprio homem

no âmbito privado e público, ao interferir com as imposições e,
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possibilidades advindas das condições humanas essencrais e construir a

esfera social através da convivência pública.

Segundo Arendt (1999), a formulação do conceito de trabalho na

sociedade industrial inclui inicialmente a passagem do labor para a

esfera pública. Essa passagem significou a introdução de atividades e

preocupações que eram próprias da privatividade do lar, para o convívio

geral. As tarefas relacionadas ao "labor" estavam restritas à economia

doméstica, à subsistência individual e da família sendo inerente a estas

uma preocupação central com a privatividade e uma atividade circular

para a manutenção constante, já que atendem a necessidades que estão

todo o tempo se reapresentando.

A publicização das atividades e preocupações do "labor" trouxe

consigo os elementos inerentes à realização das atividades

características desta esfera para o domínio público. "Assim, através da

sociedade, o próprio processo da vida foi, de uma forma ou de outra,

canalizado para a esfera pública". Como indicação de que a sociedade

tornou-se a constituição pública do próprio processo vital podemos

observar ser o fato de que "em tempo relativamente curto, a nova

esfera social transformou todas as comunidades modernas em

sociedades de operários e assalariados" (Arendt, 1999: 56). Esta

transformação tem como fundamento uma conformação social que já

discutimos anteriormente em que os seus membros considerem o que

fazem, primordialmente como maneira de garantir a sua subsistência e

a de sua família.

Assim, as sumir dentro da sociedade a necessidade de exercer

alguma atividade para garantir sua sobrevivência é uma condição de "I

dependência que passa a ser comum para boa parte da população. Isto.
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decorre de que todo trabalho assume um caráter de "labor" no momento

em que as pessoas passam a ser "assalariadas", e o que recebem em

troca é basicamente o que necessitam para garantir sua sobrevivência.

Esta questão, no entanto, ao mesmo tempo em que gera situações de

exploração desta força de trabalho, também define um novo valor e

expectativas em relação ao ato de trabalhar. E, decorrente disto, novos

direitos a receber em troca.

Todo este movimento faz parte de uma maior e profunda alteração

pela -qual passou a organização da sociedade em geral, e que resultou

na "extinção das maiores contradições entre o privado e o público pela

submersão destas na esfera social, onde a esfera pública se tornou

função da esfera privada, passando esta a ser a preocupação comum que

sobreviveu". (Arendt, 1999: 79) Na verdade, a evolução histórica que

tirou o labor de seu esconderijo e o conduziu à esfera pública, onde

pôde ser organizado e dividido, constituiu poderoso argumento para a

conformação de uma sociedade onde o principal eixo de interesses

comuns aos seus membros é a vida particularizada de seus membros.

Observe-se que nas condições de um mundo comum, a realidade não é

garantida pela "natureza comum" de todos os homens que o

constituem, mas sobretudo pelo fato de que, a despeito de diferenças de

posição e da variedade de perspectivas, todos estão sempre interessados

em objetos comuns que remetem à necessidade de poder ser visto e

ouvido por outros, cada qual sob seu ponto de vista, questão que está

diretamente relacionada à experiência da "ação", e que discutiremos

posteriormente.

O principal motivo da glorificação do labor como atividade de

importância social foi a sua produtividade. É típico do labor nada

deixar atrás de si. No entanto, seu esforço é motivado por um impulso
,.-tt
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mais poderoso que qualquer outro, pois a própria vida depende dele. "O

fato descoberto e expresso por Marx é que a própria atividade do labor,

independente de suas circunstâncias históricas e de sua localização na

esfera privada ou pública, possui realmente uma "produtividade"

própria, por mais fúteis ou pouco duráveis que sejam os seus

produtos"(ARENDT, 1999: 105). Essa "produtividade" não está nos

produtos do Labor, mas na força humana, cuja intensidade não se esgota

depois que ela produz os meios de sua subsistência e sobrevivência, mas

é capaz de produzir um excedente mais do que necessário à sua

reprodução. A diferenciação que dele se faz em relação ao trabalho, é

medida em relação às necessidades do processo vital para fins da

própria reprodução; reside no excedente potencial inerente à força de

trabalho humana e não na qualidade ou caráter das coisas que produz.

Segundo Arendt, toda a teoria de Marx gira em torno do

conhecimento de que o trabalhador, antes de mais nada, reproduz sua

própria vida ao produzir os meios de subsistência. Todas as coisas

derivam tão naturalmente da natureza humana como a secreção de cera

deriva das abelhas para fazer a colmeia .... O excedente do labor é a

força da vida, que é em suma, a vitalidade (Marx: 1984: 71).

Outro elemento fundamental para a importância adquirida pelo

trabalho na época industrial foi o conceito de processo que se tornou

uma das alavancas da produtividade e acumulação de capital. O uso da

força do labor ao ser trazida a público, organizada e dividida pela

gerência científica, incluiu o aproveitamento e melhoria do caráter

intrínseco de "processo" inerente ao labor, que conseguiu ser mantido e <~'

ao mesmo tempo liberado de sua recorrência circular, transformando-se
'...."

em rápida evolução. Esta evolução remete-se ao aumento constante' e'i'
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acelerado da produtividade, resultante da organização, divisão e

mecanização do trabalho.

Sob outro aspecto, este caráter de "processo", inerente ao "labor"

e tomado como referência para a organização do trabalho, é resultante

da fertilidade do metabolismo do homem com a natureza e decorrente da

redundância natural do "labor power", que seria a fonte da mais pura

satisfação onde "os homens podem participar prazerosamente,

labutando e repousando, laborando e consumindo, com a mesma

regularidade feliz e inintencional com que o dia segue a noite e a morte

segue a vida" (ARENDT: 1999: 119). Estes sentimentos de felicidade

estão ligados ao processo do labor, na medida em que são vivenciados

durante o seu exercício, o que concretiza a ocorrência de um esforço e

recompensa tão próximas quanto a produção e o consumo dos meios de

subsistência. No entanto, é um tipo de necessidade imposta por uma

condição comum à vida humana, que depende muito da intensidade pela

qual a vida é experimentada, pois o alcance de felicidade através do

processo de labor é restrito ao tempo imediato. Esta felicidade não é

duradoura, não pode ser guardada como uma fonte inesgotável de boas

corsas.

A sua orrgern está no ciclo de esforço e regeneração e o

rompimento deste ciclo é o fator chave gerador de sua não efetivação:

uma sequência de pobreza e esforço contínuo ao invés de regeneração;

ou uma vida isenta de esforço na qual o tédio toma o lugar da exaustão.

O outro desvio do ciclo de esforço e regeneração próprio à condição

humana da vida e à atividade do labor que o mantém, seria uma

sequência de esforço sem a recompensa da regeneração necessária e do

gozo equili brado deste resultado.
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Arendt, em continuidade a esta avaliação, questiona se as

possibilidades introduzidas pelo desenvolvimento da automação e

substituição produtiva do homem em diversas tarefas técnicas poderiam

conduzir a um estágio onde o esforço de consumir tomaria a maior

parte do processo inerente ao cicIo biológico em cuja força motriz está

ligada a vida humana. A consequência prejudicial embutida nisto é que

a diminuição do esforço neste ciclo deixa espaço para um aumento na

proporção do consumo que é inerente ao mesmo processo. O que vemos

hoje é que o consumo isento do esforço para atendimento à necessidade

não diminui a propensão a consumir, inerente aos valores da sociedade

de massas, que pelo contrário, aumenta esse desejo.

o fato de que os objetos de consumo se tornem mais refinados faz

com que o motivo principal deste não sejam as necessidades da vida,

mas objetos mais supérfluos. Toda a produtividade humana estaria

disponível ao dinamismo de um processo vital intensificado que

seguirra o seu ciclo natural eternamente repetido e à capacidade

vivificadora do labor como experiência básica da condição humana

estaria comprometida.

o ritmo das máquinas e o consumo do produto do trabalho

aumentaria e intensificaria enormemente o ritmo natural da vida, mas

não mudaria suas características essenciais, tornando mais destruidora,

a principal característica da vida em relação ao mundo, que é a de minar

a durabilidade. Friedmann (1964) remete esta questão a uma

necessidade de renovação de valores profunda na sociedade para que as

vantagens advindas com a técnica (a grande produção de bens de

consumo, a criação da abundância, a liberação do homem da realização

de muitas atividades física e moralmente degradantes), não traga como

resultado a consagração de alienação. Isto nos encaminha a duas
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questões, que gostaríamos de salientar: o papel da atividade do

"trabalho" enquanto criador de um mundo que relaciona as pessoas, e a

ocupação da esfera pública pelo labor, sem as vantagens da experiência

da ação como força organizadora deste espaço.

o padrão de acumulação do capital, que foi reforçado pelo

intenso aproveitamento da mais-valia, também resultou na produção de

bens de qualidade durável e para consumo, em quantidade adequada ao

impulso de consumo que o modelo econômico de produção de riqueza

requerra.

As atividades relacionadas ao "trabalho", concebido como a

atividade produtora de coisas de uso, foram então acrescidas pela

produtividade do "labor" e pelas inovações tecnológicas que

sustentavam este processo, mas não se conseguiu manter uma das

maiores contribuições que a experiência da atividade "trabalho"

propicrava ao homem: a execução de uma atividade com início e fim

definidos que proporcionava uma relação com a obra feita. Esta é a

característica central da experiência do homo-faber, o homem que

fabrica coisas e que, através da sua atividade realizada sobre o mundo,

gera produtos que emprestam durabilidade e permanência à vida mortal.

Esta característica configura também um sentido para a ação humana

que transcende o imediato e está ligado a um todo, onde o agente não

está só, nem o sentido de sua ação esgota-se nela mesma

(SANTI,1998). Deste ponto de vista, a durabilidade das coisas garante

uma objetividade que é um contraponto à subjetividade dos homens.

A produtividade do trabalho, seu resultado por aSSIm dizer, é a

criação de um mundo que se destina a sobreviver e transcender todas as

vidas individuais e é o contrário da produtividade do labor, que
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acrescenta novos objetos ao mundo. A preocupação fundamental da

produtividade do "labor" são os meios da sua própria reprodução,

podendo ainda ser utilizada para a reprodução de mais um processo

vital, mas nunca produzindo outra coisa, senão vida. Dessa forma, o

labor de alguns pode então ser suficiente para a vida de todos, mas uma

vida marcada pelo caráter da futilidade, do imediato, enquanto o sentido

de "permanência" que a comunidade precisa proporcionar às coisas

está assentada na não destruição pelo tempo, para que estas

transcendam da sua própria vida para outras gerações.

A contribuição da experiência do "trabalho" para o homem tem

uma função de construção de significados, na medida em que a

existência de um mundo de coisas entre estes cumpre um papel de

identificação e criação de relação entre os homens. Assim, conviver no

mundo inclui a mediação pelos objetos interpostos entre os que nele

habitam em comum (ARENDT,1999). Coisas que ao mesmo tempo

separam e estabelecem associações entre os indivíduos, podendo

produzir segurança e confiança num processo de diferenciação e criação

da identidade individual.

o processo da fabricação, a experiência do homo faber, é definida

por uma relação meios x fins e a confiabilidade da atividade do trabalho

reside no "fato de que a imagem ou o modelo cuj a forma orienta o

processo de fabricação não apenas o precede, mas não desaparece

depois de terminado o produto". Além deste aspecto de continuidade, de

referência, a confiabilidade e o processo de criação da identidade são

vinculados à característica de "meios e fins" inerentes ao processo da

produção que, diferentemente do caráter cíclico do "labor", tem o

produto em si, como resultado, que corresponde a um projeto, a uma

proposta idealizada.
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A transformação do processo do trabalho a partir da industrialização

e a introdução do princípio da divisão do trabalho alteraram a natureza

deste, de modo que a interminabilidade da produção gerando abundância

garante a transformação dos objetos de uso, resultado do trabalho, em

objetos de consumo. Neste sentido, Arendt afirma que os ideais do

homo faber, fabricante do mundo, que são a permanência, a estabilidade

e a durabilidade, foram sacrificados em benefício da abundância, que é

o ideal do animal laborans.

A ação, que tem como condição humana a pluralidade, em que o

homem precisa assumir a verdade de que não está só, mas entre outros,

é o fundamento da atividade política, e o foco é a vida em comum não o

SI mesmo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação

coma política, mas esta pluralidade é especificamente a condição de

toda vida política. A política tem neste sentido um "estar entre os

homens" e a "liberdade" como um conceito de liberdade pública de

participação democrática" , onde o debate público e o agir conjunto são

os instrumentos para se alcançar uma concordância com um curso de

ação.

A premissa principal desta experiência como significativa para a

condição humana é que a presença de outros que vêem o que vemos e

ouvem o que OUVImos garante-nos a realidade do mundo e de nós

mesmos. A diversidade experimentada nos coloca frente a uma atitude

de "mais auto-crítica diante do confronto com a verdade do outro,

acaba-se por se colocar em questão a própria verdade, não para

substituí-la, mas para tomá-la não mais como única, mas como uma

dentre as possíveis" (SANTI, 1998: 17).
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De acordo com Lafer, é através da "ação" que todos nós nos

iniciamos para o mundo, quando comunicamos nossas experiências

individuais. Esse caráter de início, de criação, é também possibilitador

de uma ação "original" por parte do homem como indivíduo singular.

"Este é também um ponto central da Vida Ativa, pelo poder que cada

homem individual tem de agir de forma nova, dando início a novos

processos, cujo significado sobrevive aos atos através das lembranças,

transmitidas por meio da palavra" (LAFER,1979: 113).

Vemos em Dejours relatos da utilização pelos empregados em sua

ação cotidiana, de estratégias defensivas contra o sofrimento psíquico,

que "demonstram um poder de ação sobre a organização do trabalho,

chegando a concretizar uma organização real bem diferente da

prescrita". Este exercício do poder da ação se dá justamente a partir da

comunicação, da discussão, e da negociação, quando as estratégias

defensivas saem do campo individualista para o coletivo.

(DEJOURS,1994:64)

Em pesquisas mais recentes, Dejours demonstra como a direção

das empresas tem conhecimento e se apropria quando quer, desse

conhecimento em favor de qualidade, eficiência, rapidez e outros

resultados desejados. (DEJOURS,1999)

Também desta forma é que os homens podem experimentar o

significado das coisas, ao poderem falar e ser inteligíveis entre si e

consigo mesmos. "A impotência dos trabalhadores em assumir

coletivamente suas contradições psicológicas consolida a dominação

econômica. Ela produz um sistema de ocultação do sentido, onde as

significações psicológicas inconscientes são traduzidas e reduzidas no

código obscuro do dinheiro e do poder político"( PAGÉS, 1993: 229). A
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política resulta assim, do agir, cuja origem vem da criação, num sentido

de geração, e expressão da experiência desta atividade. A palavra e

ação, para se converterem em política, requerem um espaço que

constitui o mundo político, cuj a existência permite o aparecimento da

liberdade" (LAFER,1979:31).

Convém esclarecer que o conceito de Liberdade em Arendt é o da

participação democrática que exige o espaço público da palavra e da

ação, e não a liberdade da não-interferência que evidencia um espaço

privado somente. Conforme a síntese de Lafer, " a liberdade e a política

surgem do diálogo no plural, que aparece quando existe este espaço

público que permite a palavra viva e a ação vivida, numa unidade

criativa e criadora" (LAFER,1979:32).

Esta é uma visão de ação política que se ali cerça na verdade

exposta pelo diálogo entre iguais e superável pela persuasão, ou seja,

dependente de uma concordância potencial dos outros, que permite,

nessa dinâmica, o agir conjunto. Aí temos a base para a definição de

poder como uma relação que leva à consolidação de uma vontade

comum, resultante de uma comunicação voltada para a obtenção de um

acordo, não sendo específico de um indivíduo e sim da possibilidade do

agir plural mente. A restauração do espaço público que permite pela

liberdade e pela comunicação esta geração de poder é totalmente

diferente dele como recurso, que se assemelha à violência, caracterizada

por um caráter instrumental e multiplicador da potência individual,

através da manipulação de elementos diversos. "Em outras palavras,

como aponta Habermas, graças a Arendt convém distinguir geração de

poder do poder como recurso" (LAFER, 1979: 36).

27



Como síntese das análises que fizemos da institucionalização do

trabalho na empresa industrial a partir da atuação humana nas

atividades "labor, trabalho e ação", apresentamos a seguir

consequências no campo da experiência destas que reguladas pela

organização de trabalho industrial e que impedem uma maior liberação

da potencialidade do ato laborativo. Estes aspectos são apresentados

com base nas discussões apresentadas neste capítulo.

• O caráter de "processo" do labor tomado como referência para a

reprodução das práticas organizacionais, instituindo a mera atividade

como maior valor em contraposição à obra acabada.

• Ausência dos elementos constitutivos da Política no "labor" tornado

público, dada à impossibilidade do exercício na esfera pública

(interior dos organizações), da nossa capacidade política de "ação e

discurso" banidas para a esfera do "íntimo e do privado".

• A dificuldade para a obtenção de um mundo comum, que fica

comprometido quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe

permite uma perspectiva, sem a possibilidade criadora de

instauração do conflito e com a perda de vínculos suficientemente

significativos para fazê-las se sentir relacionadas e separadas entre
SI.

• A adoção do "comportamento" como principal forma de relações

humanas nas empresas, atendendo às prerrogativas de uma sociedade

que buscava "normalizar" seus membros. A imposição de inúmeras e

variadas regras para a abolição da ação espontânea ou da reação

inusitada, e, mais tarde, a utilização das teorias de aprendizagem

para a preparação técnica da mão-de-obra e premiação para quem
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venha a atingir metas são instrumentos característicos desta

normalização e substituição de uma atuação mais autônoma.

• Dependência e não interdependência entre as pessoas, com a

definição rígida de papéis e separação entre as atividades do pensar

e do fazer, a instituição da obediência, do não questionamento, da

"aceitação" como modelo de empregado bem ajustado.

• Criação de ocupações burocráticas que tratam da manutenção de

vários processos e que consomem os serviços das pessoas e devoram

os seus produtos tão rápido quanto o próprio processo biológico da
vida.

• A transferência da responsabilidade individual para a consciência
coletiva.

Essa conjunção é parte das condições que definem a vivência do

"trabalho abstrato" e alienado, o trabalho morto, que se fortificou com

a organização do processo de trabalho industrial. "O modelo

industrial de trabalho, tal como desenhado pelo paradigma da

administração científica, instituiu uma relação entre o ser humano e o

trabalho que dificultou a utilização de seu potencial de atividade

laboriosa na realização de sua condição ontológica"
(MALVEZZI, 1995: 19).

A instauração do "labor" como atividade dominante na esfera

pública, no entanto, descartou as mais importantes manifestações

propiciadas pela atuação do homem neste campo. Ou seja, o labor

tornado público não experimentou as características básicas relativas

das experiências do homem vividas em comum com os demais: a ação e
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as capacidades decorrentes do exercício desta. Ocorreu de fato, outro

fenômeno de grande impacto - A privatividade invadindo através do

consumo o espaço que uma vivência política traria na construção de um

mundo comum. Essa centralização da "privatividade", tornou-se a fonte

primeira de preocupações e motivações humanas. As comunidades se

concentraram em torno da única atividade necessária para manter a

vida - o labor. Assim, as atividades que dizem respeito à mera

sobrevivência são admitidas em público, mas a dependência mútua,

como possibilidade de experiência estruturante a ser vivida nas relações,

de trabalho, nesta esfera tem ocorrido praticamente em nome da

subsistência.

O que ocorre em consequência disto é que o homem "animal

laborans" é expelido do mundo na medida em que é prisioneiro da

própria privatividade/individualidade, adstrito à satisfação de

necessidades das quais ninguém pode compartilhar e que ninguém pode

comunicar inteiramente, seja pela concordância, seja pela falta de

conflito que cria a figura do não-mundo. Dentro das empresas, esta falta

de interrelação é alimentada pelo não exercício da autonomia pelos

empregados, pela diminuição do espaço de uma ação mais livre, pelo

processo de trabalho com seus tempos impostos, funções sem

significado próximo, tarefas rotineiras que retiram qualquer tempo de

criação e a instituição da diferenciação de trabalho entre os níveis

hierárquicos.

A síntese que apresentamos acima, acerca da institucionalização

do trabalho na era industrial, a partir da atuação humana nas atividades

"labor, trabalho e ação", retomaremos no capítulo 3, onde discutiremos

as alterações nos elementos constitutivos do significado do trabalho e a

experiência humana vivenciada na empresa integrada e flexível.
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Capítulo 2:

A institucionalização do trabalho na empresa

integrada e flexfvel
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Este capítulo é dedicado à apresentação e análise de mudanças

que as organizações estão efetivando em suas formas de racionalização

do processo de produção, na reorganização do trabalho, na sua estrutura

e no gerenciamento das pessoas para atender às demandas do modelo de

competitividade no momento atual do capitalismo.

Trata também da macro estrutura econômica que envolve este

quadro de transformações, marcada principalmente pela revolução da

tecnologia de informação e pela ênfase em serviços como foco de

geração de valor.

A partir da caracterização destas transformações e suas

interrelações, são descritas as principais mudanças nas variáveis que

podem influenciar a relação homemltrabalho no modelo de organização

idealizado pela empresa integrada e flexível.

2.1 A Reestruturação do Capitalismo e a Economia

Informacional

o sistema capitalista vem passando, nas últimas décadas, por uma

reestruturação em escala global, configurada pela rearticulação do modo

de acumulação do capital e do sistema produtivo, que passa a integrar a

produção em massa com a especialização flexível. Esta reestruturação

tem como finalidade central recuperar as taxas de lucratividade que o

padrão vigente já não conseguia garantir. Este movimento ocorreu em

resposta à crise global que afetou o capitalismo em meados da década
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de 70, impactando todos os países desenvolvidos e os principais grupos

econômicos (FERRER,1998).

A configuração do novo padrão de acumulação se deu em

conjunção com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação,

que nesse mesmo período alcançavam progressos resultantes de recentes

descobertas e efeitos sinérgicos entre várias tecnologias produzidas

desde a década de 50 no Vale do Silício nos EUA. O processo que se

seguiu a partir daí se traduziu em um intrincado processo de influência

mútua, e de efeito dinâmico, que significou uma interação entre a

tecnologia e o modelo econômico, e expansão de investimentos

conjuntos(CASTELLS,1999).

A fonte de incremento deste novo padrão de acumulação que

caracteriza o modelo de "Sociedade Informacional" e o surgimento de

um novo modo de desenvolvimento, o "informacionalismo", está na

tecnologia de geração de conhecimentos e de processamento da

informação e de comunicação, os quais passam a formar um círculo

virtuoso onde a ação do conhecimento se dá sobre ele mesmo como

principal fonte de produtividade (CASTELLS,1999). (A concepção e o

conceito de informacionalismo foram desenvolvidos por Castells e

estaremos utilizando a partir daqui no nosso trabalho.) Este movimento

constante, juntamente com a sua difusão em todas as esferas de

atividade social e econômica, incluindo sua contribuição no

fornecimento da infra-estrutura para a formação de uma economia

global, é que faz a distinção entre as estruturas econômicas da primeira

e da segunda metade do século XX (RIFKIN,1995). Assim, "a distinção

apropriada não é entre uma econo mta industrial e uma pós-industrial,

mas entre duas formas de produção industrial, rural e de serviços

baseadas em conhecimentos". (CASTELLS,1999:226)
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Faz parte de todo esse movimento o deslocamento da estrutura

ocupacional da base industrial para a de serviços, com uma

intensificação do desnível de qualificação técnica requerido e o

apresentado pelos trabalhadores, e uma redução no nível de emprego

que a transferência de postos para as novas áreas não consegue realocar,

configurando-se o que se convencionou denominar desemprego

estrutural (FERRER, 1998; HELOANI,1996).

Castells (1999) aponta para a ocorrência de uma nova estrutura do

mercado de trabalho com uma diversidade muito grande de atividades e

o surgimento de conexões entre estas, que tornam obsoletas categorias

anteriores de emprego. Em todos os países pertencentes ao G-,7 no

período a partir de 1970, houve rápido declínio do emprego industrial.

Como tendência, na década de 90, a maior parte da população destes

países está empregada no setor de serviços e de processamento da

informação. No entanto, o encaminhamento para empregos no setor da

informação segue em ritmo "significativamente mais lento e alcançando

níveis mais baixos do que a tendência para os empregos no setor de

serviços" (CASTELLS,1999:232).

A absorção da mão-de-obra na área de servrços tem ocorrido em

quatro categorias: Serviços relacionados à produção, Serviços SOCIaIS,

Serviços de distribuição e Serviços pessoais.

A primeira categoria tem uma expansão associada ao aumento da

sofisticação e produtividade da economia e, principalmente, aos

processos de desintegração e terceirização que caracterizam a empresa

informacional. Embora estes serviços tenham uma "importância
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estratégica crucial na economia avançada" e tenham demonstrado um

rápido crescimento, eles não chegam a representar uma proporção

substancial de empregos nos países mais avançados. A segunda

categoria, Serviços Sociais é a que realmente caracteriza a sociedade

informacional, e nos países do G-7, com exceção do Japão, tem ocupado

entre um quinto e um quarto do total de empregos. No entanto, "embora

o alto nível de expansão do emprego em serviços sociais seja uma

característica de todas as sociedades avançadas", o crescimento destes

depende mais diretamente da relação entre o Estado e a sociedade. Os

serviços de distribuição também tem uma alta representatividade na

estrutura ocupacional geral das economias avançadas. Referem-se a

transportes e comunicações e também representam de um quinto a um

quarto do total de empregos nos países do G-7, com exceção da

Alemanha. São o tipo de serviço considerados tipicamente das

sociedades menos industrializadas. Mesmo com a automação do trabalho

e a modernização das lojas o índice de emprego nestes não tem decaído.

Quanto aos serviços pessoais, tem mantido uma pequena participação na

estrutura total do mercado, no entanto, despontam como importante

espaço ocupacional ligado à indústria do lazer, turismo e produtos

culturais, moda, rede hoteleira e filmes, entre outros.

Numa visão mais ampla, no período de 1970;..90, a evolução no

mercado de trabalho tem indicado um padrão de deslocamento do

emprego industrial, expansão do emprego em serviços industriais

ligados à produção (em percentual) e em serviços sociais (em volume).

(CASTELLS,1999). No entanto, a base de competitividade e

produtividade está associada mais a "informacionalização" do que a um

mais alto nível de emprego em serviços ou processamento da

informação. Essa informacionalização remete à integração do

processamento da informação no manuseio de produtos, ou seja, a
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atividades diretamente relacionadas à base industrial (RIFKIN,1995).

Na verdade, muitos dos "novos" serviços dependem de sua conexão

direta com a indústria principalmente, e com outros setores produtivos,

onde acrescentam valor agregado.

A integração global das economras é um dos principais eIXOS da

sequência de desenvolvimento da reestruturação capitalista.

Possibilidade esta viabilizada em conexão direta à evolução das

tecnologias de comunicação e processamento da informação e

fortalecida pela mobilização de grandes volumes de capital, que tem

sido direcionado tanto para investimentos em novos negócios num

movimento de diversificação, quanto para a entrada em outros países

num movimento de internacionalização da economia. Na verdade, estes

dois tipos de investimento tem sido feitos muitas vezes em conjunto e a

internacionalização dos negócios tem sido marcada pela concorrência

ampliada de mercados, não só a nível global, como também com ênfase

nas diferenças locais específicas.

A nova base de geração de valor está em agregar serviços

avançados aos produtos. As principais demandas que têm significado a

expansão destes na economia, estão principalmente na realização de

serviços de pesquisa, engenharia e projeto, serviços especializados de

venda, marketing e consultoria, serviços estratégicos financeiros e de

gerenciamento especializado, necessários para a comercialização

(REICH,1994). O espaço para atendimento a estas demandas tem

possibilitado o ingresso de empresas de pequeno e médio porte a

negócios globais, que se especializam oferecendo serviços diferenciados

muitas vezes com pequeno aporte de capital, e tendo seu centro de valor

no conhecimento técnico, que se configura num "capital intelectual",

bem como no atendimento a organizações que se propõem a "pensar
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clareza e levar a uma compreensão real dos fatores geradores de

diferenciais, e até ao esclarecimento para o próprio cliente das

possibilidades de inovações para o atendimento de suas necessidades.

Na verdade, seja configurada em rede, terceirização,

compartilhamento de projeto e capacidades produtivas a noção de que as

empresas não podem ser vistas como unidades distantes de seus clientes

e fornecedores tem marcado as estratégias organizacionais nas últimas

décadas. Qualquer movimento na cadeia de valor de um deles é

rapidamente sentido nas operações dos demais. A interconexão e o

relacionamento mais próximo são fatores cruciais na economia

informacional. Mesmo nas empresas que permanecem adotando uma

estrutura organizacional hieráquica, a integração é central no processo

de geração de valor.

Consideramos que os valores inerentes a este modelo são

autonomia compartilhada e variedade. No interior das organizações, o

modo de produção deve apresentar um caráter dual de descentralização

e coordenação instituído no sistema organizacional como um todo, para

que este funcione com capacidade de flexibilidade e adaptabilidade.

Operar na nova base de produtividade requer não só uma transformação

organizacional e mudança na organização de processos, como também "''\..

de mentalidade em relação ao modelo de empresa rígida.

Na perspectiva acima discutida, prosseguiremos analisando as "

seguintes questões: Quais são as transformações organizacionais que

tem concorrido para propiciar um ambiente operacional em constante

mudança e manter a empresa ajustada aos padrões da produtividade

atual? Como as empresas têm feito estas transformações? Temos um '

I

" "

novo tipo de empresa? . .-.

/

\
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globalmente" e "agir localmente" funcionando como uma resposta a

expressões culturais diversas, e à exploração de nichos específicos de

mercado consoante com o atendimento diferenciado para os

consumidores.

Outro movimento que podemos notar também nas próprias

indústrias é o investimento em fornecimento de serviços como forma de

retenção de seus clientes, dificultando ou até invalidando a distinção

entre empresas industriais e de serviços em muitos casos. Das duas

formas, a distinção que se costumava fazer entre bens e serviços vem

perdendo o significado, pois a maior parte do valor do empreendimento

bem-sucedido é produto da execução de serviços especializados

(CORIAT,1999).

Este fenômeno não decorre somente da revolução gerada pela

tecnologia de informação e comunicação, mas em valores que tem

ganhado destaque no desdobramento das estratégias das companhias, e

revelam várias maneiras de criar valor por meio de serviços. A

percepção da necessidade dos clientes é um fator crucial para o

estabelecimento destas estratégias e, através da criação de novas

soluções para as demandas destes, as empresas têm conseguido criar

diferenciais diversificando a concepção e utilidade de seus produtos e

serviços.

A forma de apreensão das demandas dos clientes, fornecedores, e ,"-'"

de todos os parceiros da cadeia de valor e o como transformá-las em

realidade também não está assentada somente nas infinitas

possibilidades tecnológicas, O bom relacionamento e a manutenção

deste, através de serviços pré e pós-venda e a parceria, retratada por

negociações cooperativas de benefício mútuo é que vão trazer maior
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Para prosseguir nesta direção, abordaremos as principais questões

das mudanças em curso nas empresas relativas à organização do

processo e gestão do trabalho e as políticas de recursos humanos que

juntos, definem as condições gerais de trabalho na empresa integrada e
flexível.

2.2. As mudanças em curso nas empresas

Nas últimas décadas do século XX o modo de acumulação

capitalista vem passando por urna reestruturação que se caracteriza

principalmente pela junção do modelo de produção em massa, com o de

especialização flexível. Corno consequência, um novo modo de

desenvolvimento, o informacionalismo, surgiu como base material e

tecnológica, da atividade econômica e da organização social. Conforme

analisamos, na economia informacional, as características essenciais do

capitalismo, flexibilidade ilimitada, capacidade de mudança e profunda

adaptação foram revigoradas, ao se organizarem em torno de princípios

de maximização da produtividade baseada em conhecimentos.

Esse novo paradigma impôs a superação do modelo de

organização "taylorista-fordista" em razão da incapacidade desta em

gerar produtividade e rentabilidade ao nível desejado, inadequação para

acompanhar a revolução tecnológica e corresponder aos valores

revigorados no capitalismo (SALERNO, 1994; FERRER,1998).
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o novo modelo organizacional preCISOU ser definido com base em

princípios de integração e flexibilidade, e as transformações

organizacionais que a serem efetivadas para a obtenção desta

reestruturação incluem a adoção destes dois conceitos como propriedade

fundamental de todo o sistema organizacional. Deixam assim, de ser

propriedades únicas dos "sistemas de produção" e são consideradas

como dependentes, "entre outros fatores, do tipo de estratégia

competitiva praticada, da organização e das relações de trabalho"

(SALERNO 1994:55).

Pretende-se que a materialização deste sistema produtivo ocorra

pelo atendimento de pré-requisitos ligados à utilização de tecnologias

de informação, e principalmente recursos humanos e infra-estrutura de

comunicações (CASTELLS,1999; FLEURY,1995; HIRATA,1994). Os

desafios postos para a operacionalização destes "pré-requisitos" no

interior das empresas exigem um investimento constante para o

aproveitamento das possibilidades tecnológicas em expansão e para a

superação de inconsistências entre o sistema produtivo e o humano. O

mesmo sentido de alinhamento e negociação compartilhada presentes

nas modificações estruturais da reorganização econômica, também tem

sido um dos desafios para a configuração da empresa flexível num

sentido amplo.

Assim, podemos identificar quatro tipos de mudanças

organizacionais que vem ocorrendo no sistema econômico. O prrmerro

refere-se a "mudanças na relação entre empresas", com o

compartilhamento em redes ou teias em diversas partes da cadeia

produtiva, como discutimos anteriormente. O segundo é o nível da

"organização geral da empresa", e se configura por mudanças na

estrutura, enxugamento e redivisão das áreas de competências. O
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terceiro nível envolve "mudanças na organização da produção",

caracterizadas pela redução de estoques, células e flexibilização da

produção; e o último refere-se a "mudanças na organização do

trabalho", em que dois sistemas têm sido desenvolvidos: elevado nível

de automação para evitar a ação humana ou desenvolvimento da

competência da equipe para diagnosticar e atuar sobre as causas do

problema, com polivalência (SALERNO, 1995: 56).

Ao analisar a forma como se pretende institucionalizar o trabalho

nas organizações atuais, é necessário considerar as interrelações entre

os níveis acima apresentados, não só por avaliarmos que a eficácia dos

resultados organizacionais impõe um movimento dinâmico e sistêmico,

como por concebermos que a integração destes está diretamente ligada

aos valores do novo paradigma organizacional.

2.3 As mudanças na organização geral da empresa,

da produção e do trabalho

Não são poucas, e muito menos pequenas as mudanças que as

empresas precisaram realizar em sua estrutura, processo de produção e

organização do trabalho a partir dos novos espaços propiciados pela

revolução tecnológica e mundialização da economia. "Existe uma

concorrência global, forçando redefinições constantes de produtos,

processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e

informação" (CASTELLS: 1999,214).
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Para operar no novo espaço mundial e poder atender às demandas

de serviços e diversificação adequadas às economias e cultura

regionais, as organizações foram forçadas a abandonar as antigas

estruturas centralizadas e verticais. A solução foi transformar a própria

empresa em redes, em processos que inicialmente foram identificados

como reengenharia e arquitetura organizacional. Independente da

denominação, a reestruturação exigia a descentralização de unidades

que operam com relativa autonomia, e atuam dentro de uma estratégia

global comum. Dessa forma, conseguem estabelecer relações com vários

mercados domésticos e obter troca de informações entre todos esses

mercados. (REICH, 1994:)

o fluxo de informação entre estas unidades é decisivo para que

este modelo seja flexível e adaptável e as informações devem circular

pelas redes - entre empresas, dentro das empresas, nas redes pessoais e

de computadores. Os lucros não provêm de escala nem de volume, mas

da descoberta contínua de novas ligações entre soluções e necessidades,

baseada num relacionamento contínuo com os clientes como analisamos

anteriormente.

A concretização da empresa como rede de negócios inclui uma

mudança de visão onde a "unidade operacional real torna-se o projeto

empresarial, ... implementado em campos de atividades, tais como linhas

de produtos, tarefas organizacionais, ou áreas territoriais"

(CASTELLS, 1999: 186).

Considerando o alcance de capacidade produtiva que a revolução

tecnológica propicia e, com isso, a possibilidade de estratégias

diversificadas para exploração de novos mercados, as empresas foram

pressionadas pela concorrência ampliada internacionalmente a substituir
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a redução de custos obtida pela produção em escala para a

flexibilização do seu processo produtivo, características básicas do

novo processo de especialização flexível, ao qual nos referimos. Com a

possibilidade de variação da produção possibilitada pela

microeletrônica, o que passa a significar valor competitivo são

variáveis como tempo, oferta de serviços especializados, serviços de

distribuição e atendimento personalizado. Claro que todas estas

modificações exigiram um outro enfoque no controle de custos da

produção, realização de serviços e compartilhamento de

responsabilidades e alterações na estrutura organizacional, com esforços

específicos para a simplificação das relações internas na empresa. Neste

sentido, a percepção dos valores que devem ser focalizados para o

atendimento de qualidade requerida e de quais são os serviços

significativos para o funcionamento eficaz das cadeias de valor,

precisou ser distribuída por todos os trabalhadores, ao invés de

permanecer como atributo das instâncias hierárquicas superiores.

o novo paradigma de produção, baseado na flexibilidade não pode

admitir o funcionamento de setores e departamentos isolados que, no

modelo organizacional tradicional, geralmente elegiam como objetivos

prioritários as necessidades de desempenho do trabalho da sua própria

área. O movimento buscado no sistema atual, vo lta-se para o interior do

processo organizacional como um todo, buscando ampliar o

conhecimento das necessidades das outras áreas com a rapidez e

clareza que a produção precisa ocorrer. Assim, enquanto no paradigma

anterior a estrutura era o elemento priorizado, na empresa integrada e

flexível são os processos este elemento central, sem uma definição ,

rígida de papéis. (GONÇAL VES,2000) Esta concepção inclui também

as parcerias e redes de empresas, com a utilização de recursos de

terceiros na efetivação das atividades dos processos, como delineamos
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anteriormente. Podemos inclusive afirmar que a gestão por processos

apresenta dentro das organizações os mesmos conceitos de rede

interempresas, com praticamente todas as suas conexões.

o gerenciamento por processos prevê a substituição da estrutura

exclusiva de departamentos por uma organização do trabalho vinculada

a projetos, que são definidos pelo conjunto de tarefas criadas e

implementadas pelas pessoas envolvidas nele, o que dá sentido uma

configuração de equipes de trabalho com interesses comuns. Mesmo

quando a empresa continua organizando-se sob o modelo departamental,

faz parte da concepção deste redesenho a eliminação de tarefas

burocráticas e supérfluas e a transferência de tarefas repetitivas para

computadores. Atividades de concepção e coordenação do trabalho são

assumidas pelos membros da equipe e um dos efeitos mais imediatos

quando da implementação deste tipo de estrutura é o esvaziamento da

função de chefias intermediárias.

Neste modelo de organização do trabalho, ao invés de se

preocupar com a definição de tarefas, a noção é que o ganho

competitivo pode ocorrer a partir do exame do fluxo completo das

atividades e da concentração nos bens e serviços que são dirigidos aos

clientes e na melhor forma de fazer isto. "O objetivo é analisar o fluxo

do trabalho de uma área para outra, para determinar o valor agregado

em cada etapa". Este tipo de análise é uma parte importante para a

disseminação do conceito de "qualidade total" em toda a empresa.

(MILKOVICH, 1998: 76)

A proposta de implementação e funcionamento das equipes a

partir dos conceitos acima apresentados se diferencia de modelos

anteriores de organização matricial e estruturas mistas, na medida em
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que, além de incorporar à sua atuação o relacionamento próximo à

necessidade específica dos clientes, os membros destas equipes dão

também início ao trabalho, e se asseguram de que este seja realmente

realizado, estabelecem padrões para a avaliação da performance da

equipe e de seus membros, dão apoio, e reconhecem as contribuições

dos demais. A estruturação do trabalho e a distribuição de papéis é

caracterizada pela instabilidade, pelo gerenciamento das agendas de

compromissos e o suporte ao funcionamento de outras equipes.

Este tipo de equipes estão sendo organizadas sob diversas formas,

níveis de autonomia, períodos de duração e grau de responsabilidade.

Podem ser temporárias, semi-autônomas, organizadas para determinados

propósitos e depois desfeitas quando o projeto é aprovado pelos níveis

mais altos de decisão. Os exemplos típicos são: Grupos de Qualidade,

Equipes Interfuncionais, Equipes Semi-autônomas, Auto-dirigidas, e as

Equipes de processo.

Nos Grupos de Qualidade, supervisor e voluntários discutem

problemas de trabalho em períodos regulares de tempo, por exemplo,

uma vez por semana. Nestas o grau de autoridade é circunscrito a

solução de problemas localizados, aconselhamento e envolvimento. As

Equipes Interfuncionais também mantém encontros regulares e em

pequeno espaço de tempo, geralmente de forma semanal, para trabalhar

com projetos e a responsabilidade essencial é solucionar questões que

propiciem a realização dos projetos interfuncionais. Nas Equipes Semi-

autônomas, os empregados de determinada área funcionam como equipe

constante, com supervisão, e as Auto-dirigidas, em que eles atuam sem

supervisão. Nestes dois últimos tipos, a responsabilidade é inerente à

determinação de procedimentos e aos resultados alcançados. E as

Equipes de Processo, o grau de responsabilidade é ampliado e os
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membros completam um processo inteiro de trabalho que resulta em

bens e serviços para os clientes externos ou internos. Estes tipos não

são estanques, nem funcionam estritamente nestas condições, no entanto

o que caracteriza a organização do trabalho nestas equipes é a

informação deve ser disponibilizada a todos os membros a fim de

facilitar a tomada de decisões, e o poder distribuído afim de acelerar e

melhorar o processo.

De forma generalizada, podemos afirmar que na organização do

trabalho e do processo produtivo das empresas atuais, o foco passa a ser

o alcance de "alto desempenho" e a responsabilidade correspondente

que os empregados assumem ao participar das mudanças no processo e

no controle deste.

Assim, em razão da necessidade de horizontalização, baseada em

processos, e achatamento da estrutura, a empresa integrada e flexível se

propõe a simplificar procedimentos e promover redução do contingente

de pessoal. Todo este movimento significou uma descentralização de

poder para os empregados que podem passar a deter maior controle do

processo e intervir na concepção do produto. Além disso, a gestão sem

estoque muito utilizada, aproxima mais ainda as diferentes etapas do

processo, o que exige que os trabalhadores saibam o que estão fazendo.

A variedade e complexidade do trabalho aumentam, exigindo maior

mobilização mental e utilização de atenção, extensiva a outras células e

fases do processo produtivo. A solução idealizada pelas empresas para

esta questão é a organização do trabalho em plano coletivo, onde os

empregados podem se auxiliar mutuamente. As equipes tornam-se assim

o arquétipo das relações sociais de trabalho modernas (LIMA, 1996).

Estas funções sugerem o treinamento e desenvolvimento de habilidades
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interpessoais, polivalência, solução de problemas, criatividade,

coordenação e planejamento (GONÇALVES,2000).

Estas mudanças no processo produtivo na estrutura e organização

do trabalho impõem a realização de mudanças no gerenciamento das

pessoas, de forma a provocar a atuação de um tipo de trabalhador mais

habilitado, mais responsável e mais cooperativo, com a exigência de

três grandes grupos de novos conhecimentos teóricos e práticos:

capacidade de abstração, decisão e comunicação; e a exigência de

qualidades relacionadas à responsabilidade, atenção e interesse pelo

trabalho (MALVEZZI,1995; CARVALHO, 1994). Como todas estas

alterações nas relações de trabalho podem atuar sobre o trabalhador é

uma questão a que estaremos nos remetendo na capítulo três.

'.

2.4 As mudanças no gerenciamento das pessoas e a

im portância da dimensão sim bólica

A ação da Política de Recursos Humanos tem um papel central na

institucionalização do trabalho, podendo atuar incentivando a

reprodução de padrões vigentes ou, conectada com a estratégia

organizacional, contribuir para a materialização da filosofia da

empresa. Ressalte-se que a inovação de práticas de gerenciamento nesta

área não tem o poder de sozinha alterar as relações de trabalho, pois

estas apresentam um caráter de interdependência com as políticas

institucionais do Estado, com o posicionamento político das

representações de trabalhadores e com a história e valores impregnados

na cultura da organização.
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Consideramos, de fato, que a análise de como estão sendo

conduzidas as mudanças em curso nas organizações, e quais suas

implicações nas relações de trabalho é influenciada por quatro

instâncias: a Macroinstância Político-Econômica, a Organização do

Processo de Trabalho, as Políticas de Recursos Humanos e a instância

do Simbólico. Todas elas expressam relações de poder entre os agentes

sociais em interação, não só no contexto mais amplo das relações

capitalistas de produção, como também na concretização das relações de

trabalho. (FLEUR Y, 1995)

A macroinstância político-econômica é determinada pelas forças

políticas que incidem sobre a organização, institucionalizadas pelo

Estado, sindicatos, órgãos representativos de classe, e outras entidades

que impactam no jogo destas forças. Assim, a legislação trabalhista, o

papel maior ou menor assumido pelo Estado na proteção dos direitos

sociais, o equilíbrio das finanças públicas e a estabilidade econômica

impactam diretamente o nível de negócios na sociedade, de emprego e

as relações de trabalho. Não estaremos, no entanto, analisando esta

categoria, por pretendermos nos manter focalizados na caracterização

das mudanças encaminhadas pelas organizações e na institucionalização

do trabalho a partir destas.

Estamos considerando que o processo de trabalho é o meio pelo

qual o trabalho humano é materializado dentro das organizações. Ele

orienta a forma como o trabalhador se inscreve no meio produtivo

organizacional e é também "o veículo pelo qual são colocados em

prática as aspirações, desejos e possibilidades que os sujeitos nele

envolvidos sustentam, a partir do significado que o trabalho, de um

modo geral, adquire em suas vidas" (TITONIl994: 24; FARIA, 1992).
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o processo de trabalho é um retrato dos avanços tecnológicos e

organizacionais das atividades produtivas que concretiza no espaço

organizacional as concepções sociais acerca do trabalho. Exercendo este

mesmo papel, as Políticas de Recursos Humanos fazem parte das

práticas concretas que sustentam a organização do processo de trabalho,

mas exercem também um papel mediador das relações sociais no

cotidiano das organizações (WOOD,1995).

Assim, na institucionalização do paradigma informacional, as

empresas foram pressionadas a reduzir sua estrutura organizacional e

investir na flexibilização do seu processo produtivo e obrigadas a

empreender diversas mudanças no gerenciamento das pessoas para

ajustar às modificações realizadas no processo produtivo e na

organização geral da empresa. Os investimentos contínuos em conjunto

com fornecedores, distribuidores e toda uma rede de prestadores de

serviços; a utilização de instrumentos de cálculo e precisão aliados à

softwares e equipamentos que propiciam alterações planejadas no

processo produtivo, e a flexibilid~de retratada pela possibilidade de

atendimento à variedade de produção, entre outras atividades que foram

acrescidas ao processo de trabalho, convergem para a alteração de

importantes pressupostos da Política de Contratação, Valorização e

Manutenção de pessoal, tradicionalmente utilizadas.

Um dos fatores relevantes deste processo de adaptação foi a

adoção de estratégias nas quais o pessoal possa conhecer os objetivos

gerais da empresa, as metas periódicas, e os diferenciais que esta

precisa desenvolver em relação à concorrência. Tornou-se necessário

uma mudança de mentalidade onde a mudança e renovação constantes 'I

pudessem ser percebidas como "oportunidade" e não ameaça pelos

empregados.(LIMA,1995). O conceito de envolvimento em missões
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através da participação de projetos organizacionais amplos foi a

estratégia percebida como capaz de transferir para as equipes o senso de

envolvimento e responsabilidade na realização do todo. Também

inerente à necessidade de integração com os parceiros das redes internas

e externas, os trabalhadores precisam assumir a iniciativa de se

informar, estabelecer contatos e conexões.

A seleção e efetivação do contrato com os empregados passou a

valorizar a competência, ao invés da formação como pressuposto de

bom desempenho. O novo tipo de contrato é estabelecido, a partir do

valor que o empregado pode agregar ao negócio e à estratégia

organizacional e é definido a partir de um acordo feito com o

empregado que implica em desenvolvimento de competências

necessárias e flexibilidade em relação às atribuições que irá assumir na

empresa. Em troca, lhe deve ser assegurado o apoio necessário para o

desenvolvimento de suas habilidades, o reconhecimento de suas

contribuições e a partilha

(MILKOVICH,1998). Este acordo

dos resultados da empresa.

acontece de forma concreta, como

também de forma implícita, a partir de entendimentos verbais entre

empregados e empregadores, sobre direitos e deveres recíprocos.

Aliada a esta concepção de contrato, as novas propostas da

Política de Remuneração e Avaliação do Desempenho também tem se

constituído em soluções que possam atender às necessidades de

flexibilidade da empresa e proporcionar um retorno mais equitativo ao

"desempenho" efetivamente comprovado dos empregados.

Analisando a mudança nas funções e consequentemente nas

competências atualmente requisitadas ao trabalhador, Malvezzi registra

a "substituição dos controles sobre o processo pelo controle sobre os
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resultados do trabalho, como uma das tendências do paradigma

emergente de Recursos Humanos. Neste, o trabalhador (grupo) planeja,

realiza e avalia seu próprio trabalho". (MALVEZZI,1995:27).

Entre os sistemas que auxiliam a empresa a concretizar este tipo

de controle, temos os modelos de Remuneração Variável. O sistema

propõe a vinculação de uma parte do salário a metas globais da

organização, grupais ou individuais, enquanto outra parcela permanece

fixa, como um salário-base, acrescentada de um pacote de benefícios, os

quais se incorporam ao salário. O alcance de metas previamente

estabelecidas, geralmente definidas anteriormente, e de comum acordo

entre chefia/trabalhador/grupo, é pago através de bônus, prêmios, ações

da empresa, ou salário em dinheiro.(FLEURY,1996). Um dos efeitos

mais diretos da Remuneração Variável é a conexão entre o esforço do

trabalhador e a obtenção de melhorias para a empresa. Isto acontece

através da conexão entre as Políticas de Remuneração e de Avaliação do

Desempenho, num sistema com foco em resultados. Esta modalidade

incentiva a mudança da avaliação de desempenho usual, em que o foco

era basicamente o comportamento do trabalhador, com detalhamento de

traços e características de personalidade, para uma vinculação direta

entre resultado do trabalho e ganhos financeiros. Outro incremento

referente também aos Programas de Avaliação do desempenho refere-se

aos modelos designados como Avaliação de Desempenho 360°, que

buscam trabalhar com a interrelação entre os membros de uma equipe ou

de um mesmo processo de trabalho. Neste sistema, cada membro do

grupo é avaliado por todas as pessoas com as quais mantêm relações,

sendo observado assim, nos diversos papéis que desempenha, com

colegas, chefia, subordinados, clientes e fornecedores. (LEGGE,1995)
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Ao transferir o foco da avaliação para resultados, a medida de

desempenho é vinculada a valores significativos para o negócio em

determinado momento, que ao serem previstos no planejamento

conjunto com os empregados, desde este momento, buscam estabelecer

elos de ligação a fim de que estes se sintam co-responsabilizados.

Novamente a necessidade de disseminação da informação em tempo real

e conhecimentos das metas e desafios da empresa é um fator agregador

dos esforços, e preponderante na definição das metas a serem

alcançadas.

A necessidade de agregar valor em cada passo do processo de

trabalho é um impositivo para a capacidade de competitividade da

empresa atual. Se no modelo de produtividade e competitividade

anterior era possível e importante para a empresa efetivar o controle dos

empregados durante todo o processo de trabalho, no atual modelo, a

noção é que cada empregado tenha certa liberdade para agregar serviços

ao próximo passo do processo. Em relação às pessoas que trabalham em

conjunto ou mesmo em processos complementares, isto funciona de

forma que cada empregado tenha responsabilidade como facilitador da

realização do trabalho das outras pessoas. Desta forma, a intenção é que

cada indivíduo/grupo passe a ser um facilitador para o desempenho dos

outros. (CASTRO,1995)

A inclusão de serviços especializados - de apoio à produção,

sociais, pessoais, ou de distribuição, como um dos principais fatores

de diferenciação perante os clientes e a concorrência, alterou

significadamente a forma de atuação dos trabalhadores. Enquanto a

automatização propicia a substituição de muitas das tarefas de um ,

processo produtivo, o encargo principal da operacionalização de

serviços é das pessoas. Um dos maiores desafios nos esforços de
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horizontalização da estrutura organizacional foi quebrar as barreiras

instituídas para a integração das atividades. A ineficiência das

empresas em implantar os processos de "downsizing" e "rightsizing" foi

muitas vezes causada por ênfase no corte de custos, que deram origem a

estratégias mal formuladas e implantadas apressadamente. No entanto

outro fator mais difícil de ser ultrapassado é a postura e conduta das

pessoas em relação ao novo formato organizacional e do processo

produtivo. As barreiras, disputas, e mesmo dificuldade em perceber o

funcionamento entre áreas eram fatores reforçados pelas Políticas de

Recursos Humanos tradicionalmente adotadas (LEGGE,1995). Neste

sentido, as atividades de treinamento e melhoria do clima tornam-se

mais constantes e noções de competência interpessoal ganham destaque.

As habilidades relativas à este campo de competências ganharam

importância desde os processos de seleção, que utilizam dinâmicas de

grupo para avaliar requisitos emocionais, até a utilização de diversos

tipos de treinamento comportamentais que são empregados para reduzir

as pressões às quais o pessoal vem sendo submetido com a toda

variedade de mudanças feitas muitas vezes em curto espaço de tempo

pelas organizações.

Além deste aspecto que passou a ser fundamental nos requisitos

de qualificação do contingente do pessoal e principalmente de

funcionários centrais aos processos-chave do negócio, o novo perfil de

funcionário desejado e o emprego desse tipo de competências pelo

trabalhador, significa maior investimento de tempo, maior confiança

recíproca e estabilidade do vínculo empregatício. Este tratamento de

maior investimento e permanência do pessoal é parte de uma política

diferenciada instituída junto à parte do contingente de pessoal somente,

assunto ao qual nos reportaremos mais adiante.
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o tempo é necessário para o desenvolvimento dos novos

requisitos comportamentais e aquisição de conhecimento detalhado da

operação dos processos da empresa e/ou de parceiros. A confiança

recíproca é a base para que se possa contar com uma "atitude

responsável" da parte dos trabalhadores que operam equipamentos

caros, por exemplo. A visão é assim, de ênfase num planejamento a

médio e longo prazo (para uma parte do contingente do pessoal)

reforçando uma Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A

proposta presente nestas políticas é caracterizar o treinamento e o

desenvolvimento como "investimento" para a empresa, e um "valor"

para o empregado. Formação continuada, educação integral,

Universidades Corporativas e o ensino oficial voltado para o trabalho

são propostas atuais neste campo, que ainda se encontram em fase de

expansão e experimentação.

Inovações na estrutura e política de carreira também tem sido um

dos insumos para a diversificação de competências nas empresas atuais

e aproveitamento dos empregados em funções nas quais eles tenham

mais aptidões. As mudanças mais contundentes referem-se

principalmente à diluição da carreira que propicia um crescimento em

linha reta entre cargos de uma mesma área e que sempre conduzem a um

cargo de cordenação. Este modelo geralmente conhecido como carreira

vertical é construída com base de cargos organizados hierárquicamente.

Nas empresas, onde, as estruturas e estratégias que prevalecem são as

que oferecem maior flexibilidade e agilidade, a "visão de carreira

aponta para uma co-responsabilidade pela administração desta entre a

pessoa e a empresa. O objetivo é que a empresa possua trabalhadores

em contínuo processo de qualificação e com maror mobilidade

profissional" (DUTRA, 1996: 18).
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Os novos modelos de carreira que propiciam estas mudanças são

os geralmente denominados Carreiras Paralelas, que tem como

característica principal a valorização de funções técnicas em mesmo

patamar com as funções gerenciais. O modelo define duas linhas de

crescimento na carreira, correspondentes a estes dois tipos de função.

Em cada uma destas trajetórias, os cargos são classificados segundo

níveis de dificuldade, complexidade habilidades e pré-requisitos

diversos exigidos para o desempenho das funções pertinentes. O

crescimento na carreira se dá de acordo à política de promoção definida

tanto para a carreira técnica quanto a gerencial, que envolve critérios de

desempenho e restrições para a escolha entre vários candidatos que

possam concorrer ás vagas. Este modelo amplia as oportunidades de

promoção, não só pelo establecimento de uma carreira técnica paralela

aos cargos de coordenação, como pela quantidade de vagas prevista para

a ocupação destes cargos, que diferentemente da outra trajetória, não

terminam em cargos que pela sua qualidade de comando são exclusivos

a um só ocupante. Incentiva também o interesse das pessoas em

aprendizado e desempenho, visto poderem alcançar até o mesmo

patamar salarial de altos níveis de chefia. (DUTRAxxxx,)

A política de contratação que utiliza trainees para conhecimento

global do funcionamento da empresa é outra forma de propiciar

conhecimento amplo e mais do que isto, percepção e envolvimento com

diversas áreas. Esta prática visa quebrar atitudes de isolamento e o

conhecimento amplo das oportunidades de carreira existentes na

empresa, definindo-se inclusive em que área este tem maiores aptidões,

desde a entrada do novo funcionário. Também tem por objetivo a

introjeção de valores organizacionais desde este momento, assunto que

discutiremos posteriormente.
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Neste sistema de desenvolvimento de carreira, os programas de

Avaliação de Desempenho ganham destaque, tornando-se o centro de

Programas de Desenvolvimento do Potencial e de Sucessão de pessoal,

Esta política é desenvolvida geralmente a partir de definição de

critérios para Recrutamento Interno que deve ser amplamente divulgada,

e ofertas pela empresa de atividades de Treinamento e Desenvolvimento

para o desenvolvimento das competências identificadas como

oportunidades de melhoria em funcionários identificados com alto

índice de potencial. este tipo de suporte propicia a mudança de

trajetórias de carreira, gerando transferências interfuncionais e

possibilidades aos empregados de realizarem mudanças de funções em

área completamente diversas das que atuam, de vendas, para a de

produção, de recursos humanos,etc.

Um outro modelo de remuneração: por habilidades também tem

sido utilizado para institucionalizar a valorização do desenvolvimento

de competências diversas e de aprendizado permanente, onde o

empregado tem um retorno financeiro do seu investimento em

aprendizado e desenvolvimento de competências, sem necessariamente

estar associado ao crescimento na carreira. No modelo. são estudadas e

definidas habilidades consideradas prioritárias para a empresa, a área de

atuação e/ou as metas estratégicas da empresa. A recomendação é que

este seja um trabalho realizado em conjunto com os empregados ou

representantes destes, que traduzam a opinião discutida dentro do grupo

sobre as habilidades consideradas mais importantes para a realização

das tarefas da unidade onde estão localizados ou projetos aos quais são

integrados. Após identificadas as habilidades mais importantes, elas são

classificadas individualmente ou em bloco, e vinculadas à ganhos

salariais. (MILKOVICH,2000) A implementação do sistema envolve a

possibilidade de oferta de cursos pela empresa ou realização destes por
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iniciativa dos empregados. Mas, o que é preponderante é a necessidade

de que todos os cursos ou outras formas de treinamento e aprendizado

sejam divulgadas a todos que poderiam transformar em competências

reais para a realização de seu trabalho as novas habilidades adquiridas.

Um fato importante no gerenciamento das pessoas neste tipo e

empresa, é a diferenciação de tratamento para trabalhadores

relacionados aos processos chave do negócio em relação aos demais.

Verifica-se duas formas distintas de "flexibilização nas relações de

trabalho": Uma, a de requerer a capacidade dos empregados de trocar

postos de trabalho, outra, a flexibilidade das relações jurídicas que

regem o campo. A primeira caracteriza-se pelo investimento em

desenvolvimento e retenção de uma mão-de-obra multiqualificada. A

segunda, propicia uma maior liberdade para a demissão, e facilita o uso,

pela empresa, de uma mão-de-obra flutuante que lhe garante a

possibilidade de controle das crises.

A flexibilização de contratação foi adotada no modelo de

produção flexível como uma mobilidade necessária à possibilidade de

vanar o emprego e o tempo de trabalho em função da

conjuntura. "(HIRAT A, 1994). O trabalhador temporário via terceirização

e o trabalho de tempo parcial são as alternativas que dão forma à essa

necessidade do modelo.

Essa noção também está associada à mudança nas relação antiga

de tempo de serviço como valor, reconhecido inclusive pelos planos de

cargos e salários, prêmios pela antiguidade, promoções que eram davam

vantagens na disputa para acesso a melhores cargos ao pessoal com

maior tempo de empresa.
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No entanto, há urna relação contraditória par a própria empresa no

não estabelecimento de vínculos mais tênues entre trabalhador/empresa.

Na nova organização do trabalho instalada com a não-padronização e

flexibilidade de procedimentos não há possibilidade mais de definição

rígida de tarefas, e a imprecisão é característica inerente à divisão das I,~

tarefas, que não tem possibilidade de ser previamente definidas. Estas

são instáveis e caracterizadas por objetivos gerais do trabalho a ser

realizado, concernentes à aceleração das variações da organização e das

atribuições a serem assumidas em cada situação, conforme as mudanças

da organização do trabalho que descrevemos anteriormente. A

necessidade de envolvimento dos empregados com a situação na medida

em que esta acontece, e a necessidade de que estes identifiquem

problemas e ações a tomar com o comprometimento desejado, exrgru

das organizações a adoção de alternativas que, mesmo com a ciência

por parte do empregado que ele não possui garantia de estabilidade;

ainda assim assuma os negócios da empresa com responsabilidade.

Na verdade, ocorreu toda uma transferência de responsabilidade

para o trabalhador/grupo em razão da diminuição de níveis hierárquicos,

a qual nos referimos anteriormente, nas mudanças de estrutura

organizacional, e na importância em que estes tenham conhecimento das

necessidades dos clientes. A questão é que cada vez se torna mais

estratégico para a organização o conhecimento das questões cotidianas

de quem está em convívio direto e imediato com o produto e serviço

final realizados.

o cenário em que se configura algumas dessas questões tem se
"'\

tornado complicadores das relações de trabalho e exigido novas

soluções da Política de Recursos Humanos das empresas. O "como" as

empresas estão dirigindo esta segmentação remete a práticas de

. ,

\
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Recursos Humanos diferenciadas na sua prática e na sua finalidade

dentro de uma mesma Política Organizacional.

Mas este contra-senso, ao ser observado de forma mais ampla, na

prática de empresas que investem em técnicas atualizadas, e

"modernização" nas formas de gerenciamento desenvolvidas, nos

conduz a reflexões relativas à evolução de formas diferenciadas de

gerenciamento do pessoal que antecipam-se e ocultam conflitos, e

criação de aparatos para identificação das pessoas com os objetivos da

organização.

Talvez uma das maiores consequências dos novos paradigmas de

produção e gerenciamento do pessoal, esteja na questão da

subjetividade presente nos componentes das competências requeridas ao

trabalhador. Se na empresa tradicional clássica se buscava através da

política de RH, formas de envolvimento do operariado, mediante

controle explícito, agora,

é necessário que os trabalhadores das empresas flexíveis

aceitem sentir-se responsáveis pelo que acontece; se não

aceitam, se se limitam estritamente ao que lhe pede para fazer,

não são úteis. É necessário uma qualidade de trabalho

completamente distinta, uma certa 'implicação' dos assalariados

que devem sentir-se responsáveis pelo que ocorre.

(CORIA T, 1998 :42)

Esta concepção é própria da empresa onde a "mobilização pela

cultura, pelos valores, pela identidade coletiva seria supostamente

transferível a não importa qual tarefa, quaisquer que sejam as

exigências que elas impliquem para sua atividade" .(FREIT AS, 1999: 26)

/
I
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Visão, Crenças e Missão são as formas de direcionamento da

força de trabalho e da empresa abordar noções de responsabilidade

coletiva. A incorporação dessa dimensão, designada como "simbólica",

modificou a concepção e a concretização do Política de Recursos

Humanos. (FLEURY,1996). Desde o início, em sua concepção, esta

política é precedida pela definição de valores que nortearão o processo \\

a seguir. O que se discute são ~ '?
v

I

os valores que fundamentam a gestão das pessoas no trabalho

que elas realizam, das relações e das trajetórias que estabelecem

no âmbito dessa empresa e como estes valores se

redimensionarão em princípios inovadores para sustentar as

transformações requeridas. Identificar os valores e princípios de

sustentação, e as políticas que transformam em resultados

concretos as intenções e o ideário organizacional, constituem o

pano de fundo para esboçar a competência em todos os níveis

(FISCHER E GITAHY,1996).

Um outro aspecto que convém destacar nas Políticas atuais de

Recursos Humanos é o investimento pelas organizações, em Qualidade

de Vida do Trabalhador. O termo, emprestado dos Sistemas de

Qualidade Total corresponde, mais comumente, à implementação de

melhores das condições de trabalho, criação de um clima mais positivo

nas relações interpessoais e programas que envolvem a orientação ao

empregado de aspectos relacionados à sua segurança e saúde no

trabalho. Em alguns casos os projetos são extensivos à família do

trabalhador; e incluem a participação dos empregados na sua)1.

\. \. \elaboração.)

c
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Uma mudança importante para compreender a institucionalização

do trabalho na empresa integrada e flexível são as mudanças que as

empresas precisaram fazer na estruturação das áreas de Recursos

Humanos. As principais transformações destacam a "evolução" do foco

das atividades de RH para uma maior influência nos processos de

mudança organizacional, e suporte quando da necessidade de

alterações estruturais nas empresas, através de uma atuação proativa

em relação às mudanças. (LEGGE,1995). Esta ação possibilita uma

antecipação à resistências e uma tentativa de preparar as pessoas para

estas, atenuando os seus efeitos e obtendo maior "concordância" ao que

se pretende alterar no contexto organizacional.

Um outro ponto é a distribuição de funções especializadas de

Recursos Humanos para os gerentes de linha, enquanto a área central

de RH assume funções de elaboração da política geral e atua como

consultor interno, preparando e orientando estas chefias para assumir as

novas funções de gerenciamento de pessoal. (FLEURY, 1996). A

proposta neste caso, é que as decisões sejam tomadas por quem está

diretamente ligado ao cotidiano da área, vivencia os problemas e

necessidades inerentes ao seu funcionamento, bem como os fatores

agregadores de valor, e conhece o perfil de pessoal mais adequado às

relações que se deseja estabelecer ou manter na equipe.

Em última instância, o acréscimo destas funções representa um

acréscimo de poder para as chefias de linha, que passam a deter maior

poder sobre as contratações, desenvolvimento de pessoal e demissões.

Esta chefias são geralmente auxiliadas também por empresas de

consultoria externa, que prestam serviço especializado organizando

atividades diversificadas de treinamento e desenvolvimento, medicina
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ocupacional, reestruturação do processo de trabalho, seleção,

diagnóstico de problemas, etc.

Outra questão que gostaríamos de salientar é que ao avaliarmos as

mudanças empreendidas pelas organizações no seu processo de

renovação, muitas vezes adotam-se modelos trazidos de outros países

que ao serem implementados, acabam assumindo contornos bem

diferentes do pretendido. Isto pode acontecer pela "incorporação de

algumas práticas que podem ser realizadas com a leitura inversa da

própria lógica do sistema original", ou até pelas contradições entre

inovações tecnológicas, a cultura organizacional, o processo de trabalho

ou o gerenciamento deste no interior da empresa, e principalmente por

uma implementação "tópica" das técnicas e modelos gerenciais

(FLEURY, 1996).

o resultado disto para as pessoas dentro da organização é de um

ambiente "turbulento", que evidentemente gera a necessidade de

modificações constantes e consequente tensão, pela sensação de

instabilidade. Podemos avaliar que esta instabilidade seja condizente

aos processos aos quais nos referimos acima, de inconstância nas

práticas gerenciais ou incongruência entre mudanças nos processos

produtivos e política de recursos humanos. Levando em conta essa

condição, pode-se concluir que este é um problema "passageiro", mas é

preciso observarmos que enquanto está presente, ele impõe condutas

diferenciadas por parte dos empregados relativas à Insegurança

estabelecida. Por outro lado, as empresas adotam muitas vezes, formas

de estruturação do trabalho e de gestão das pessoas que se contradizem,

provocando diminuição do rendimento do trabalho através de algumas, e

buscando aumentar este rendimento com outras práticas. E claro que a

percepção dos fatores que estariam promovendo ou não a otimização da
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produtividade humana é consoante com seu tempo e lugar, e

sedimentada em concepções ideológicas. E é divulgada e multiplicada

pelas instituições, gerando conceitos comuns e verdades

momentaneamente inquestionáveis, que se perpetuam durante algum

tempo, seja pela falta de investimentos em novas pesquisas, pelo bom

nível de resultados obtidos ou pela não existência de fatores sociais que

impulsionem mudanças.

A partir das descrições e análises acima desenvolvidas, relativas à

institucionalização do trabalho no paradigma informacional, através do

modelo de empresa integrada e flexível, podemos constatar a

substituição do modelo de empresa taylorista-fordista e a emergência de

um novo tipo de organização. Esta nova empresa renovou não só seu

maquinário e sua estratégia, como também instituiu novas condições de

trabalho a partir de reformulações amplas e significativas em sua

organização, no processo de produção e gerenciamento das pessoas.

Apresentamos alterações significativas ou tendências já

incorporadas por empresas, e difundidas por consultorias, que podem

alterar significativamente as relações de trabalho.

Como se articulam as experiências humanas nestas condições?

Mantêm-se os mesmos problemas além de novos que foram criados?

Estas questões nos remetem à análise das experiências que são

possibilitadas aos indivíduos no trabalho configurado na empresa

integrada e flexível,(informacional) e que trataremos no próximo

capítulo.
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Capítulo 3:

A relação homem-trabalho na institucionalização do

trabalho pela empresa integrada e flexível
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Neste capítulo, a partir das análises desenvolvidas nos capítulos

anteriores, construímos os argumentos para responder às questões

originadas da problemática inerente às relações entre o significado do

trabalho e o modelo de empresa integrada e flexível, as quais nos

propomos discutir:

Que contribuições o modelo de empresa integrada e flexível pode

trazer para a experiência humana do trabalho? Seriam algumas das

mudanças ocorridas na forma como o trabalho é institucionalizado

nestas empresas um salto qualitativo para a "emancipação" do ser

humano pelo trabalho? Como a reestruturação do capitalismo e as

transformações no seu modelo produtivo estão impactando as

concepções sobre a função do trabalho na sociedade?

Neste sentido, fazemos uma avaliação das possíveis

consequências das mudanças idealizadas pelas empresas, relacionando-

as às experiências do "labor", do "trabalho" e da "ação" para os

trabalhadores que, dentro modelo produtivo, passam a ser

institucionalizados pelo modelo da empresa integrada e flexível.
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3.1 Consequências da institucionalização do trabalho na

empresa integrada e flexível para a relação

homem/trabalho

Como visto na análise acerca do significado do trabalho que

desenvolvemos no primeiro capítulo, a relação entre o trabalho e a

Condição Humana, pode ser identificada como uma experiência na

qual a autoprodução e a produção social se desenvolvem a partir da

constatação de que os homens são parte da natureza, devendo realizar

suas necessidades elementares por meio do constante intercâmbio com o

mundo e com as outras pessoas, sem o que não podem sobreviver como

indivíduos da espécie à qual pertencem. Estas condições caracterizam o

trabalho como capaz de propiciar ao homem a oportunidade de vivenciar

as experiências do "labor", do "trabalho" e da "ação", as quais

caracterizam a Vida Ativa, atuação através da qual o homem se

manifesta concretamente, como ser ativo e criativo, conforme

discutimos no capítulo 1.

Partindo de considerações ontológicas do trabalho, consideramos

que este não é um fim em si mesmo e está em função do homem, seu

sujeito, e não o homem em função do trabalho. É, essencialmente, uma

atividade criadora que atende às necessidades dos homens ao mesmo

tempo que transforma o mundo, imprimindo novas condições para a vida

humana.

Através do constante intercâmbio com o mundo e com as outras

pessoas, são concretizadas, então, funções vitais de "mediação

primária" ou de primeira ordem que incluem:
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• a regulação do processo de trabalho, pelo qual o necessário

intercâmbio comunitário com a natureza possa produzir os bens

requeridos, os instrumentos de trabalho, os empreendimentos

produtivos e o conhecimento para a satisfação das necessidades

humanas;

• o estabelecimento de um sistema de trocas compatível com as

necessidades materiais e culturais, visando ao atendimento de um

sistema de reprodução social cada vez mais complexo;

• a organização e coordenação da multiplicidade de atividades,

visando o atendimento de um sistema de reprodução social cada vez

mais complexo;

• a alocação racional dos recursos naturais, materiais e humanos

disponíveis, lutando contra as formas de escassez, por meio da

utilização econômica (no sentido de economizar) viável dos meios de

produção, em sintonia com os níveis de produtividade e os limites

socioeconômicos existentes. (MÉSZAROS in ANTUNES: 1999)

Desta forma, o trabalho configura-se como um sistema que pode

ser organizado como método e aperfeiçoado enquanto processo. Esta

condição caracteriza o trabalho como atividade, ela própria, em

evolução, resultado de processos historicamente constituídos.

No sistema capitalista, o objetivo central do trabalho, dentro da

lógica do sistema, é a reprodução expansiva do capital, e a organização

e o processo do trabalho assumem características que desarticulam e

destituem o trabalho de sua capacidade de sintetizar oportunidades

significativas de emancipação humana, distanciando-se assim, do

caráter ontológico que nos referimos acima(ANTUNES: 1999).
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o resultado disto é que o indivíduo vivencia a experiência do

trabalho em uma esfera social estruturada e mediada por um sistema de

produção e intercâmbio que "separa e aliena o trabalhador dos meios de

produção" e personifica os "indivíduos como trabalho", destinados a

estabelecer uma relação de dependência com o capital

(ANTUNES,1999:21).

Justamente por se caracterizar como um sistema passível de

organização e aperfeiçoamento, é que o trabalho se constitui em uma

variável que pode ser utilizada pelo capital na superação de crrses e

recomposição de rentabilidade. A reestruturação capitalista que vem

ocorrendo nas últimas décadas é promovida dentro de uma conjuntura,

onde, a correlação entre o trabalho e o capital permitiu a este último

promover modificações significativas no modelo de produção. Mesmo

mantendo alguns pontos de resistência, os trabalhadores não tem

conseguido efetivar interferências importantes na concretização das

mudanças, e vem sendo obrigados a se ajustar a estas, contabilizando

perdas em diversos direitos anteriormente conquistados na relação com

o capital.

No âmbito da organizacão e gerenciamento do trabalho, as

mudanças que vem sendo empreendidas para atender à reestruturação

produtiva atual, representam uma "evolução" em termos de modelo de

empresa - da taylorista/fordista para a~!J No plano

cotidiano das mudanças implementadas dentro das organizações, novos

elementos são incluídos nas relações entre os agentes, podendo afetar as

relações de poder.

I\.;'

I'" I
, ,!

"-Na empresa taylorista/fordista, a experiência da produção, própria

do "horno faber" e da política, própria da "ação", foram reduzidas em
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razão de uma produtividade baseada na divisão entre as atividades

manuais e intelectuais, do parcelamento extremado das tarefas, e do

planejamento e controle detalhado do processo de trabalho. A empresa

integrada e flexível atende à uma reestruturação capitalista que tem

como padrão de competitividade a oferta de serviços especializados,

agregados aos produtos, a diversificação da produção e o

relacionamento contínuo com clientes. Conforme analisamos no cenário

que se instala a partir da reestruturação capitalista desde a década de 70

e do sistema produtivo dentro deste, as empresas foram obrigadas a

empreender modificações fundamentais em suas estruturas, integrando

e flexibilizando o processo de trabalho, (de modo a conseguir realizar

adaptações nos seus produtos no menor tempo possível e com garantia

de qualidade) e atualizando suas estratégias de forma a transformar-se

em sistemas de aprendizagem contínua.

Para conseguir implementar os novos padrões produtivos

verificamos que há uma incorporação na estratégia das organizações de

propostas que envolvam melhoria nas condições físicas de realização do

trabalho, as quais, pretende-se, que reduzam dificuldades ao alcance do

nível de excelência pretendido e propiciem uma contribuição mais

qualitativa dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, e aliado a isto, ocorre

uma exigência maior da empresa em relação ao desempenho do

trabalhador que se torna mais importante em termos de agregar valor ao

negócio.

Essa relação é mais complexa nos casos em que não ocorre uma

verdadeira melhoria destas condições. Mas, a partir de implementação

de medidas tópicas, pertinentes ao discurso das tecnologias de gestão

"modernas", as organizações passam a exigir desempenho diferenciado ..

dos trabalhadores. Este mesmo tipo de problema ocorre quando temos a
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implementação de tecnologias apropriadas à culturas de outros países

mal aplicadas na cultura local, como nos referimos no capítulo dois.

De qualquer forma, mesmo concebida de forma diferente da

institucionalização do trabalho na empresa taylorista/fordista, há uma

intensificação do trabalho que caracteriza uma relação na qual a

"exaustão" é mais presente do que a inadequação de condições físicas

para a realização do trabalho.

A busca de "excelência" pelas empresas continua, aSSIm, a se

basear na utilização do "labor" humano como fonte primeira de

realização do trabalho. A concepção de intensificação do trabalho é que

se altera, passando a utilizar a força de trabalho de um número menor

de trabalhadores mais qualificados, com a diminuição de tarefas

repetitivas que são automatizadas. Esta intensificação ocorre,

principalmente, a partir da extinção de cargos e funções nos processos

de enxugamento organizacionais e a consequente inclusão de maior

quantidade de tarefas e uso de novas habilidades dos trabalhadores

inerentes às novas funções atribuídas aos empregados, dentro de um

processo de trabalho concebido de forma menos compartimentada.

Ocorre neste caso, uma ampliação da complexidade das funções, sem a

função mediadora do supervisor e ainda sem ganhos salariais

equivalentes às novas atribuições para maior parte dos trabalhadores.

(LIMA,1995)

Ao mesmo tempo em que contam com uma oferta renovada de

tecnologia de última geração para a realização de seus projetos e redes

de parceiros que potencializam as condições de produção, as empresas

passam a depender de habilidades e qualidades humanas facilmente

deixadas de lado no modelo produtivo anterior. O que se observa é que
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a empresa atual pressupõe a "mais valia de pessoas competentes e tem

desafios diferentes: o desenvolvimento das pessoas para enfrentar a

realidade exterior dinâmica e em contínua mutação pela pressão da

competitividade", ao invés de ajustar constantemente as pessoas aos

planos previamente elaborados o mais minunciosamente possível.

(MALVEZZI,1994:27).

Enquanto no modelo anterior bastavam ao processo produtivo as

habilidades de planejamento, inciativa e controle de alguns (os

supervisores) que, aliadas ao exercício da liderança baseada em

autoridade e uso de mecanismos de controle durante o processo,

garantiam a produtividade requerida, no modelo atual a impossibilidade

de definição das tarefas em razão do caráter de flexibilidade e

imprecisão do processo produtivo e do próprio produto levou a um não

planejamento anterior das tarefas e troca do controle do processo pelo

controle do resultado do trabalho. Estas alterações na forma de

controle são concretizadas no modelo flexível a partir do compromisso

de alcance de resultados estabelecido com os empregados nos sistemas

de remuneração e avaliação do desempenho entre diversos atores da

cadeia que avaliam a responsabilidade da realização do trabalho levando

em conta a efetivação dos próximos passos do processo.

Nestes encaminhamentos, ocorre uma rearticulação do espaço do

"homo faber", a partir da relação mais direta que é estabelecida entre os

meios e fins das tarefas no cotidiano do trabalhador e da participação na

concepção de parte do produto e do serviço. No entanto, as habilidades

que são requisitadas ao indivíduo para uma atuação onde ele se aproprie

de parte do processo de trabalho, proceda alterações e ajustes

necessários e resolva situações diretamente com os clientes e parceiros

de trabalho, constituem-se muito mais em um tipo de habilidade em
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queeste indivíduo identifique o que o próprio supervisor faria na mesma

situação. O que é observado em geral na definição das metas a serem

alcançadas dentro dos sistemas de remuneração, e nos padrões julgados

nas avaliações de desempenho, envolve tomada de decisões e

encaminhamento de soluções baseadas nos parâmetros mais adequados

para a eficiência da empresa e nas atitudes consideradas adequadas à

lógica organizacional, não a do trabalhador. (MALVEZZI, 1994)

Em relação à implementação dos programas de remuneração

variável, em muitos casos, passa a servir também como meio de

intensificação do trabalho, através do dimensionamento exarcebado dos

limites a serem alcançados nas metas e da transformação do mesmo

montante salarial antes recebido, em parcela flexível. Em suma, ocorre

uma reaproximação entre o indivíduo e a experiência do "horno faber".

Mas a relação entre causa e efeito e a capacidade de abstração que

caracterizam a experiência do "homo faber" são impedidas porque a

condição de autodeterminar sua conduta é controlada.

Por outro lado, mesmo exercendo estas forma de controle sobre o

resultado com impacto direto no salário, ocorre uma vulnerabilidade da

empresa à organização dos trabalhadores à medida em que perde parte

do controle sobre a execução do processo imediato de trabalho, e à

medida em que este se torna mais integrado. (FARIA, 1992). Os

empregados ganham autonomia ao poderem intervir no processo, e a

fazerem isto a partir de informações que precisam ser sempre

realimentadas em razão da mudança no próprio resultado a que se

pretende chega. Além disto, comunicação e negociação são elementos

chave na estratégia de criação e manutenção de canais de

relacionamento com parceiros e clientes e as relações precisam ser mais

objetivas, baseadas em informações consistentes, para permitir a
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percepção da necessidade e a melhor forma de atender os clientes e os

diferentes parceiros relativos às organizações em rede e terceirização.

Neste sentido, embora ocorra uma maior autonomia para decisão

por parte dos empregados e o espaço da "ação" seja ampliado, as

relações de poder que poderiam estar emergindo neste espaço são

reguladas pela empresa, numa tentativa de controle do espaço político.

A busca de ampliação do controle, no entanto, não pode impedir a

utilização das competências a que nos referimos acima, nem diminuir a

intervenção dos trabalhadores no processo. Pelo contrário, esta tentativa

de controle por parte da empresa se dá pela "apropriação" de

capacidades relativas ao espaço político, através da criação de

elementos que preencham o espaço de convivência e tomem a esfera

pública.

Para conseguir esta integração e envolvimento dos trabalhadores

nos projetos, as empresas buscam estabelecer vínculos instituindo

missões, transformando as metas em desafios, resgatando e

incentivando valores de orgulho, sentimento e tradição do sujeito com o

seu trabalho, instaurando um clima de "melhoria contínua" do próprio

saber. O modelo de trabalhador de sucesso seria supostamente o

conseguir superar barreiras e a efetivação mesmo, uma auto-superação

constante. Assim, há uma tentativa de criação por parte das empresas de

um mundo de significados, aos quais se pretende que o trabalhador se

identifique.

O que avaliamos é que, na efetivação destas mudanças, a empresa

passa a utilizar da força da atuação conjunta dos homens para uma

participação mais ativa e qualitativa no processo, apropriando-se,

assim, das capacidades relativas à vivência da "ação", transferindo-as
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para a "fabricação", o que, em última análise, controla o espaço

político. A integração do trabalhador nos projetos organizacionais

também auxilia o controle da empresa de problemas que venham a

surgir com a crescente complexidade das funções dos trabalhadores, e

consequente pressão e stress que estes sofrem. São novos tipos de

problemas com os quais os trabalhadores precisam lidar que podem

comprometer a eficiência operacional e administrativa.

Práticas gerencrars como a Remuneração por Habilidades e a

competição para alcançar prêmios e recompensas salariais também

fazem parte desta estratégia, direcionando a busca constante de

melhores performances e uma atualização contínua para ter

"oportunidades" dentro da empresa. Salerno relata um caso onde os

empregados de uma indústria para alcançar o próximo nível de

habilidades dentro de um sistema de remuneração deste tipo, necessitam

utilizar parte do seu tempo após o trabalho durante anos seguidos em

treinamento voltado para o trabalho. (SALERNO,1999)

Assim, a exposição de idéias visando negociações, a comunicação

para compartilhamento de interesses comuns e busca de soluções, a

atuação mais livre junto à clientela, a criação através da possibilidade

de alterar o processo do trabalho, a iniciativa para o desencadeamento

de processos, todas estas manifestações relativas à vivência da esfera

pública e do espaço "político" da "ação", são comprometidas na medida

em que o ganho de autonomia se dá na mesma medida em que os

trabalhadores assumem maiores compromissos. O nível de

responsabilização pelo resultado, os obriga a utilizarem o espaço da

convivência e interdependência entre membros de uma mesma equipe
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I
para atendimento de projetos e missões, pelos quais são

responsabilizados perante a empresa e perante os outros membros das

equipes.

o exercício de liderança com ênfase na criação de vínculos do

indivíduo com o trabalho tem sido também um fator bastante utilizado

para o direcionamento do pessoal ao nível desejado de

comprometimento organizacional. Neste tipo de liderança, cabe ao líder

uma configuração da realidade, buscando envolver as pessoas nas

missões e desafios e transmitindo um sentido para o que realizam, em

termos de uma percepção mais clara da importância do seu trabalho.

Além de diversos elementos simbólicos e ritos a criação destes vínculos

é buscada através de planos de incentivo com campanhas intensas de

envolvimento. Este tipo de líder utiliza-se principalmente de linguagem

simbólica e "dramática" (WOOD,1999) para construir referências para

seus liderados, e adota um enfoque de co-responsabilidade com o grupo.

Seu foco não é a pessoa, mas a qualidade do resultado.

Como o espaço da "ação" é por excelência onde os homens podem

experimentar o significado das coisas, ao se comunicar e ser inteligíveis

entre si e consigo mesmos, a criação de referenciais, motivos, assuntos

que despertem interesse, dificulta a vivência coletiva de contradições

psicológicas. No momento em que as organizações criam todo um

conjunto de seduções que mobilizam a energia, estão criando não só um

sistema de ocultação, como também a inviabilização do espaço real da

"política", (conforme o sentido apresentado no capítulo 1)pois

acrescentam no debate público e no agir coletivo elementos de

consenso. A possibilidade de se colocar frente à sua própria verdade,

contrapondo esta à dos outros, fica comprometida quando há elementos
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de equalização e normalização permeando todo o espaço e inibindo o

início de novos processos.(CORIAT, 1999, FREIT AS, 1999, LIMA 1995).

A premissa que tem levado a adoção deste tipo de práticas é que

o empenho em realizar uma tarefa é ativado ou não em proporção direta

ao significado desta para o trabalhador, o que quer dizer que a

qualidade de seu trabalho depende do significado que o indivíduo

atribui ao conteúdo. (MAL VEZZI, 1994). Esta é uma das mudanças

importantes de registro na institucionalização da empresa integrada e

flexível - a busca pelas empresas de exercer um tipo de poder que

alcance maior grau de legitimidade para o trabalhador, via referenciais

de identificação. O objetivo expresso é fazer com que o operário

valorize seu trabalho e sua própria contribuição ao resultado deste.

Nota-se um paradoxo na busca de "excelência" almejada pela

empresa neste tipo de controle, pois descarta-se a "ação política" dos

homens que é inerente e necessária ao alcance de qualquer "excelência"

real pretendida. Um paradoxo que nem a educação, nem a criatividade,

ou o talento podem resolver, pois não substituem os elementos

constitutivos da esfera pública na sua capacidade de criação através da

discordância e conflito. Estamos nos referindo a um sentido de

excelência que se origina de um processo dinâmico, fundamentado na

exposição de idéias e aceitação da discordância e que se contrapõe

diretamente a quaisquer resultados obtidos por uma facilitação de

consenso. Tanto este concepção, quanto a de "política" a que nos

referimos são apresentadas no capítulo 1, conforme a visão de Arendt.

A "política" corresponde a uma visão e participação crítica nos

processos. No caso da excelência requisitada pelas empresas, o conceito

é completamente invertido, pois o conceito de "excelência" já é

ideologicamente difundido com o objetivo de direcionamento de
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condutas, e utilização do espaço de convivência apenas com o fim de

descobrir como superar padrões de excelência de concorrentes ou da

própria empresa. A tendência é que o compromisso das pessoas em

atingir estas metas acabe normalizando comportamentos.

Mesmo que consigam errar referenciais de identificação através

de compromissos coletivos, as empresas não têm capacidade de

substituir o projeto pessoal que funciona como propiciador de sentido

de vida e autoprodução humanas. A questão é que não basta ter

objetivos claros e possibilidade de relacioná-los com os meios de

realização dos projetos, característica do "homo faber", para liberar

todo o potencial de criatividade e revelação inerentes ao espaço da

"ação".

Estes vínculos, por um outro lado, não são suficientemente

significativos para além de fazer as pessoas se sentirem relacionadas,

também exercerem um papel de separação que possibilite a construção

de identidades bem estruturadas na relação com o trabalho. A vivência

estruturante do espaço público, instaurada pela possibilidade de

experienciar fora do ambiente privado da família uma dependência

mútua, é incentivada basicamente como forma de atingir metas e

padrões de excelência que se reatualizam constantemente. Uma invasão

da vida privada que carrega todo um sentido valorativo. "Um self

construído em termos ocupacionais é alienado, porque foi rnars

completamente construído pelo tipo de relações que regulam este

trabalho" (ANTHONY, 1980: 421), e porque é constituído de elementos

de caráter fútil e não permanentes, que não têm o poder de representar

elementos de ligação e diferenciação reais. Esta é a mesma

característica da sociedade de massa, transportada para o trabalho e que

evita que "colidamos" uns com os outros. O "mundo" existente entre as
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pessoas perde assim a força de mantê-las juntas, de relacioná-las umas

às outras e de separá-las.

No entanto, em última análise, ocorre uma importante mudança na

vivência humana da "ação". Toda a busca de mobilização dos

trabalhadores via missões e projetos, e controle pela responsabilização,

indica antecipação ao exercício de poder que pode se originar do espaço

público. A recuperação da convivência com os demais, de qualquer

forma, diminui a ruptura ocorrida no modelo produtivo anterior em que

o homem era alienado do outro homem. E é neste espaço, que é

essencialmente político que está uma das razões de aumento da

dependência da empresa em relação aos trabalhadores que ganham força

em estratégias de controle na concretização real do trabalho.

Outro elemento que funciona como regulador da experiência

integral do "homo faber e do homem de ação" e conduz à manutenção

de relações que determinam o homem como "animal laborans" é a

flexibilização instalada no contrato de trabalho. "O trabalho nunca foi

tão central para o processo de realização de valor, mas os trabalhadores

(independente de suas qualificações) nunca foram tão vulneráveis à

empresa." (CASTELLS,1998:298) Esta vulnerabilidade é decorrente da

"desagregação do trabalho" que está sendo introduzida pela sociedade

em rede. A questão é que além da exclusão de grande parte do

contingente de trabalhadores do mercado de trabalho, (desemprego

estrutural), a atual organização do modelo produtivo está fundamentada

na utilização de uma mão-de-obra central e outra periférica dentro da

cadeia produtiva. As pessoas são contratadas em uma rede flexível, via

terceirização e flexibilização do vínculo empregatício, onde o contrato

é rompido muito mais facilmente do que nas relações de emprego

direto, o que determina um enfraquecimento na correlação de forças dos
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empregados nas relações de trabalho. Esta conjunção de fatores permite

a utilização de mecanismos de ajuste por parte das empresas que

superam o "desemprego flutuante como mecanismo de ajustes cíclicos

do capitalismo em patamares inferiores de produção"

(FERRER,1998:96) e erra um distanciamento para parte dos

trabalhadores, perrmitindo à empresa retomar parte do poder que perde

com as mudanças introduzidas na organização e gerenciamento do

trabalho.

Consideramos, enfim, que as mudanças que vêm sendo

implementadas nas empresas alteram relações de trabalho e a vivência

das experiências do "labor, do trabalho e da ação", expressando

algumas possibilidades de relações estruturantes no trabalho. No

entanto, a institucionalização destas mudanças em seu conjunto, não

representa contribuições significativas de um salto qualitativo para a

"emancipação" do ser humano pelo trabalho.

Consideramos também que a forma como o trabalho vem sendo

institucionalizado na empresa integrada e flexível para atender às

demandas da nova conjuntura do capitalismo, se diferencia da

anteriormente instaurada na configuração da empresa taylorista/fordista,

pelo tipo de controle exercido, mas o que continua a caracterizar a

experiência do trabalho é uma relação na qual a atuação do homem é

primordialmente a de um "animal laborans", preso às necessidades.

Além disto, o potencial laborioso continua comprometido por ser

vivenciado exaustivamente, gerando um desequilíbrio no ciclo esforço-

regeneração deste potencial porque o trabalhador continua a ser

utilizado como força de trabalho, desligada das principais experiências

significativas do "homo-faber"; e sem condições de utilizar o espaço
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público para a vivência da dimensão política, que leve ao

desenvolvimento de uma responsabilidade individual e coletiva.

Depois de analisarmos o impacto que a institucionalização do

trabalho na empresa integrada e flexível tem para a experiência concreta

do homem no trabalho, a seguir analisamos os impactos que as

transformações nas relações de trabalho adquirem em relação às

concepções sobre a função do trabalho na sociedade.

3.2 Concepções atuais sobre o trabalho

Conforme explicitamos capítulo 1, o significado do trabalho é

originado da percepção do sujeito, a partir de suas experiências, e de

uma percepção socialmente construída. O significado que é atribuído

ao trabalho pelo indivíduo depende de sua história de vida, da macro-

estrutura econômico-social em que vive, do conjunto de valores e

pressupostos expressados na cultura organizacional em que interage,

dos valores idealizados pela organização em que atua, e da relação que

ele estabelece com outros empregados e as organizações representantes

de classe.

Difícil precisar se as expectativas pessoais relacionadas ao

trabalho são influenciadas mais diretamente por concepções mais

amplas acerca do trabalho na sociedade em que vive ou pela experiência

objetiva vivida cotidianamente (PAGÉS,1993). O interesse do indivíduo

pelo seu trabalho está constantemente sendo testado nas organizações,

na medida em que este interesse é exposto a contradições entre a crença
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individual, o discurso oficial dos gerentes e proprietários, e as práticas

que controlam e pressionam os trabalhadores ao alcance de "excelência"

A ampliada capacidade produtiva do sistema econômico atual tem

permitido às empresas uma flexibilização das relações de trabalho no

sentido de uma significativa precarização de conquistas obtidas pela

classe trabalhadora ao longo do tempo e a utilização de formas flexíveis

de contratação para parte dos empregados. Estas estratégias servem à

intensificação a qual nos referimos no início deste capítulo e a

imposição para os trabalhadores de mudanças organizacionais, sem que

ocorra uma retribuição financeira adequada a toda a implicação

requerida ao funcionário. Por outro lado, o desemprego estrutural,

viabilizado por um aumento da produtividade e pela possibilidade de

crescimento econômico sem emprego é um problema que hoje exclui

significativa parcela da população, conduzindo a um crescimento

significativo do trabalho informal. Não existe emprego suficiente, mas

existe produto e capital. O trabalho continua então a ser

prioritariamente organizado como "labor" e perde o sentido para o

homem.

No entanto, podemos identificar nas técnicas gerencrars das

empresas que adotam fortes estratégias competitivas baseadas em

sistemas integrados e flexíveis, o interesse em legitimar valores junto a

empregados centrais para o negócio que caracterizam o trabalho como

oportunidade criadora e de auto desenvolvimento do indivíduo. Um

trabalho realizado a partir destas crenças é considerado importante para

o processo de criação do valor e comprometimento com os padrões de

produtividade e competitividade atuais. Ao mesmo tempo em que

desenvolvem técnicas gerenciais que buscam este tipo de envolvimento,
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por outro lado, as organizações desenvolvem relações que explicitam

uma relação totalmente instrumental e economicista, relacionadas a

valores cujo eIXO central é a realização pessoal ou o sucesso imediato

(FREITAS,1999).

A possibilidade de engano vivenciada em diversas circunstâncias

é percebida por muitos trabalhadores como uma causa legítima de

desconfiança ou suspeita, fonte de preocupação e angústia de ser

"manipulado". Para outros, essas circunstâncias servem de justificativa,

de defesa contra a angústia da consciência ampliada e de álibi para a

serenidade, favorecendo um retraimento da responsabilidade, da

implicação moral e da consciência (DEJOURS,1999).

A generalização do conformismo, aliada à impossibilidade de

acreditar nas propostas da empresa, erra um risco de indução a

comportamentos cínicos, sarcásticos e calculistas por parte dos

trabalhadores, que são expostos a incongruência entre discursos e

práticas organizacionais. (FREITAS,1999). O processo de alienação

pode estar induzindo, assim, a um "consentimento à dominação e aos

efeitos patogênicos do trabalho". Dejours sugere que, em muitos casos,

a adesão das pessoas ao discurso economicista seria uma manifestação

de um processo de "banalização do mal", expressão que ele utiliza no

sentido empregado por Arendt na descrição do "Caso Eichmann", e que

se refere à total falta de significado entre o indivíduo e as ações

praticadas por ele. (DEJOURS,1999).

O trabalho se revela, assim, essencialmente ambivalente para o

homem. Pode causar infelicidade, alienação e doença mental, mas pode

também ser mediador de auto-realização e de saúde. Esta mediação

pode se dar através das estratégias individuais e coletivas de defesa
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contra o sofrimento. Defesas que, no entanto, sempre representam um

risco para a autonomia subjetiva e moral (DEJOURS,1992).

Por outro lado, avaliamos também que a explicitação das

ambivalências na vivência das relações de trabalho podem reduzir em

parte este processo de alienação e alterar a forma de vínculos

estabelecidos pelos indivíduos com as empresas. O que afirmamos é que

o trabalho continua a ser uma categoria central para os empregados

destas empresas. No entanto, esta centralidade pode estar sendo

vinculada mais de perto ao atendimento de necessidades econômicas, e

relacionadas a expectativa de menor tempo de ligação com as empresas.

O que avaliamos e discutimos é a possibilidade de uma mudança nos

produtos valorizados pelas pessoas em relação ao trabalho, em que a

expectativa de se profissionalizar tirando disto seu sustento durante

toda a vida, é trocada pela possibilidade de extrair resultados mais

imediatos em termos financeiros, que assegurem um sustento posterior

ou a possibilidade de deslocamento para o trabalho autônomo e até o

informal. Ou seja, mesmo que ocorra um comprometimento do

empregado com os objetivos desejados pela empresa, esta relação pode

estar atendendo muito mais a interesses objetivos deste trabalhador em

permanecer no emprego, receber resultados financeiros, capacitação e

outros produtos que lhe assegurem algum ganho durante seu tempo na

empresa.

Esta mudança de foco na centralidade do trabalho para uma

relação mais instrumental e os produtos valorizados a partir daí,

incluem muitas vezes a aceitação da intensificação do trabalho em

jornadas estendidas, vivência de situações estressantes, compromisso

de aprendizado contínuo e exercício de funções poli valentes durante o

período em que se permanece trabalhando para determinadas empresas.
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As condições de obtenção desses produtos não são as mesmas para

todos os tipos de trabalhadores. Para grande parte do contingente que

permanece empregado, mesmo nas empresas centrais das cadeias

produtivas, o único produto com o qual podem estabelecer troca é o

vínculo empregatício.

A recuperação de parte do espaço público que registramos nas

relações estabelecidas dentro dos processos de trabalho organizado nas

redes internas e externas às empresas e a recuperação de parte do saber

apropriado no processo de trabalho são elementos geradores de poder

dentro das relações de trabalho. É claro que estamos falando de uma

relação de desiguais, em que a correlação de forças está favorável às

empresas. No entanto, questionamos se estas condições não têm

possibilidades de serem alteradas, a partir da importância que a atuação

dos indivíduos/grupo tem no processo produtivo atual.

As possibilidades de organização dos trabalhadores de modo a

influenciar uma condição mais estruturante da vivência do trabalho

incluem evidentemente uma implicação coletiva que está diretamente

ligada ao sentido deste enquanto inter-relação com o próprio trabalho e

com o das outras pessoas. Uma perspectiva que se distancia do caráter

de isolamento e alcance de metas de sucesso individuais, ou da

configuração de um sentido do trabalho por líderes, e se aproxima mais

da experiência mutuamente compartilhada, tanto dos conflitos quanto

dos prazeres vivenciados.

Em última análise, julgamos que a correlação de forças

estabelecida hoje é uma variável importante para entendermos as novas

relações estabelecidas. Como nos referimos anteriormente, o método e o

processo de trabalho foram aperfeiçoados ao se realizar a transição para
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a empresa integrada e flexível. O trabalho que se propõe é menos

penoso, e são oferecidas melhores condições para a realização deste. É

um trabalho criativo, não é parcelado, fragmentado. Este movimento se

dá com o objetivo de responsabilizar o trabalhador pela introdução das

mudanças e inovações necessárias ao atendimento de um novo padrão de

acumulação do capital, e ao desenvolvimento de novos diferenciais

perante a concorrência. Uma distribuição de poder que é controlada

pela importância dada à atuação conjunta para garantir o sucesso

organizacional, e difundida através de uma ideologia da qualidade e

culto à excelência.

Este movimento colocar o trabalhador na linha de frente das

inovações, não traz dividendos correspondentes para este. Mesmo o

investimento em capacitação é geralmente dividido com os

funcionários,· e a remuneração não é acrescida de um repasse

significativo dos lucros, a não ser para as funções executivas de alta

importância. O que pode resultar finalmente, é o emprego do homem

como "animal laborans", um instrumento, que neste caso se torna um

instrumento tecnológico, e impede a vivência de um trabalho

significativo.

Sentimentos ambíguos podem resultar destas relações. Pode se

instalar uma descrença ampliada dos trabalhadores, da possibilidade de

relações estruturantes vivência de um trabalho significativo para suas

vidas, causada pelas relações ambivalentes que colocam o trabalhador

frente a possibilidades de uma vivência mais significativa do seu

trabalho, e ao mesmo tempo impedem a sua atuação, pressionado-o de

forma exarcebada a alcançar resultados, ou a uma alienação maior,

originada de defesas contra o sofrimento de uma situação impossível de
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contornar dado o poder de demissão e realização de contratos de

trabalho via terceirização e quarteirização.
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Conclusão e Considerações finais
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Como conclusão gostaríamos de fazer uma síntese do que foi

problematizado na introdução e analisado nos capítulos anteriores.

Síntese essa que mostra a complexidade relacionada aos estudos do

trabalho hoje, à questão do sentido e da emancipação do trabalhador.

A experiência de um mundo global propiciada por fatores

políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que criou condições novàs

para a realização de negócios a nível mundial, também criou condições

novas, oportunidades e desafios na vida e no trabalho das pessoas. Estes

impactos têm sido estudados por diversos autores a partir de ênfase em

efeitos sobre conceitos tradicionais como tempo, espaço, pressupostos

culturais e compreensão do próprio eu.

A ausência de fronteiras nacionais para a realização de negócios,

e a crescente interdependência, inerentes a esse processo tem levantado

discussões sobre uma possível tendência mundial de homogeneidade e

uniformidade ou, ao inverso, a uma possível conscientização mais aguda

das diferenças e da diversidade cultural. O apelo de pensar globalmente

e agir localmente é uma das propostas que, neste campo, buscam

assegurar às organizações a capacidade de renovar sua estratégia. Ao

nível da estrutura organizacional, diferentes possibilidades surgem

quando a empresa precisa se ajustar a processos organizacionais mais

complexos, híbridos, capazes de sobreviver e concorrer no mercado

mundial. O modelo de empresa que vem se ajustando a estas demandas ,'...

é o de uma rede integrada, com capacidade de atuar com flexibilidade e . I
v

inovação. As empresas que se propõem a atuar nestes parâmetros vem
r<;

implementando diversas modificações significativas em suas estruturas,\.j

com redução definitiva do contingente de pessoal, intensa
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automatização e uso da microeletrônica, simplificação e flexibilização

de processos produtivos. Empreendem também uma diversificação na

forma de realizar negócios e gerar valor agregado, aproveitando as

possibilidades da tecnologia de informação, e oferecendo serviços

especializados de forma complementar à atividade industrial.

A adoção de técnicas gerenciais adequadas a todas estas

oportunidades e desafios, tem envolvido um conjunto de modificações

importantes, que possuem condição de alterar significativamente as

relações de trabalho. Entre essas, destacamos a organização do trabalho

em equipes, a interdependência entre redes internas e externas de

trabalho e a utilização da dimensão simbólica na tentativa de gerar

identificação do funcionário com a empresa e seus objetivos.

Essas condições não são generalizadas nas empresas. O cenário

acima descrito indica uma tendência que aos poucos se difunde em

termos de valores e emprego de técnicas "modernas". No entanto, ainda

um pequeno número de organizações atua em padrões próximos ao

paradigma informacional, com um sistema produtivo integrado e

flexível, aplicando os princípios gerenciai s apresentados como

substitutos do modelo de empresa tradicional.

1'-'

Ao mesmo tempo, o mercado tem explicitado diferenças

significativas, relativas à instituição de condições de trabalho para'

empregados ligados aos núcleos estratégicos dos negócios e

precarização de direitos para outra parte dos trabalhadores, os quais são
"utilizados como forma de ajuste nos períodos de redução do fluxo de. \

negócios em cada empresa ou cadeia produtiva. Assim, fazem parte do' ""-

novo modelo produtivo a utilização de "terceiros" contratados sob)

formas "precárias", como uma estratégia de funcionamento das cadeias (
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produtivas, uma intensificação do trabalho e responsabilização pelos

resultados para aqueles empregados permanentes.

As práticas de recursos humanos propostas para estes últimos

indicam tentativas das organizações em construir referenciais de

identidade, que caracterizam um movimento de introjeção do controle,

como forma de ampliar o espaço de poder perdido na atuação desses

sobre o processo de trabalho. Mas, mais do que isto, os valores que a

empresa integrada e flexível pretende difundir são relativos a uma

ideologia da qualidade que é incentivada através de um culto à

excelência e desenvolvimento contínuo. Somente através de uma

vinculação neste teor, é possível para esse tipo de empresa a

transferência da responsabilidade para os empregados da superação de

desafios organizacionais. O que estaria se desenvolvendo assim, é uma

responsabilização dos trabalhadores pelo que anteriormente cabia

somente a supervisores e instâncias hierárquicas superiores. Estamos

nos referindo à tentativa, por parte das empresas, de construção de um

processo de implicação, legitimada por valores socialmente

reconhecidos - excelência, competência, inovação, apresentados junto à

oportunidade de realizar um trabalho mais criativo, autônomo e menos

fragmentado, ligado a promessas de um auto-desenvolvimento obtido

através destas experiências. Ao mesmo tempo que busca este tipo de

comprometimento, as organizações se aporarn no poder de ajuste do

contingente de pessoal, via demissões e contratação de terceiros para

forçar a participação.

Dentro deste conjunto de relações, e conforme analisamos no

capítulo três, julgamos que a institucionalização do trabalho na empresa

flexível e integrada, pode recuperar parte do espaço de atuação das

capacidades humanas vinculadas à experiência do "homo faber", o
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homem construtor do mundo, que realiza seu trabalho, comprendendo a

relação entre causa e efeito, graças à sua capacidade de abstração e

envolvimento na "fabricação" de capacidades intelectuais e manuais.

Também julgamos ser possível nesse modelo de empresa, a apropriação

de parte do saber do trabalho pelo indivíduo, ao lhe ser solicitado a

utilização de habilidades na geração de valor ligados a serviços diretos

aos clientes e parceiros das redes internas e externas, e na atuação de

maior parte do processo de trabalho, sem uma supervisão direta para

exercer o controle. Consideramos ainda, a possibilidade de

recomposição de parte do espaço "público", pela diminuição do

isolamento entre os trabalhadores, caracterizada como uma alienação

instaurada pelo modelo taylorista/fordista.

No entanto, no modelo proposto, a autonomia para tomada de

decisões pelo "homo faber", deve resultar em soluções adequadas aos

parâmetros de interesse da organização, e é 'controlada pelo

compromisso do alcance de metas "negociadas". E, o espaço "político",

que poderia ser vivenciado com o fim da alienação entre os

trabalhadores, é controlado pela responsab il ização com os exigentes

resultados do trabalho e pela pressão para uma auto-superação

constante. Por fim, o "culto à excelência" institui um nível de exigência

e intensificação do trabalho que caracteriza o trabalhador como um

instrumento de trabalho, um "animal laborans", atuando em meio a um

processo de exaustão da sua energia laborativa.

A partir dos argumentos apresentados acima e analisados

detalhadamente no capítulo três, consideramos que as relações de

trabalho institucionalizadas pela empresa integrada e flexível, rompem

com algumas das condições alienantes anteriormente estabelecidas no

modelo de empresa taylorista/fordista, e institui outras. A partir disto
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altera as relações de trabalho e possibilita a vivência de aspectos

significativos relacionados à experiência do "horno faber" e do "homem

de ação". No entanto, estas alterações não são capazes de representar

uma contribuição significativa para a emancipação do homem pelo

trabalho e a ambiguidade presente nos novos valores idealizados e

praticados pelas organizações conduzem a uma descrença na

possibilidade do trabalho como oportunidade de auto-realização. O

principal vínculo com este continua sendo o econômico, e o homem

regido pela necessidade e privatividade.

Consideramos, finalmente, que a experiência do homem pode se

aproximar, dentro dessas organizações, da concepção de trabalho como

uma atividade em que as pessoas podem explorar suas potencialidades

e exercitar habilidades diversas, inclusive criar com base em sua

inteligência e percepção. Mas, esta experiência se distancia de uma

relação com o trabalho em que o indivíduo tem como resultado o

sentimento de estar exercendo uma função social e que, ao mesmo

tempo, esforça-se, conquista, trabalha para conseguir uma melhor

condição de vida. Trabalha sobre o mundo, no âmbito da "Polis", e no

seu interior, no âmbito individual, para conquistar uma mais bela

condição pessoal. É o que Hesíodo denomina " a boa luta" que o

homem trava para adquirir um bem: o ser virtuoso.
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