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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procurei relatar a experiência vivida no processo de 

implantação de uma nova forma de organização das pessoas em uma das 

fábricas da Philips no Brasil. 

Meu interesse por este assunto não é recente, pois ouvia atentamente 

meu pai contar durante o jantar os acontecimentos da sua jornada de trabalho 

como mestre de obras, da sua equipe, dos planos para acabar determinada ponte 

ou túnel no prazo, etc. 

Mais tarde, no curso de Engenharia de Produção, as aulas que 

discutiam temas relacionados ao trabalho (Toyotismo e Volvismo, por exemplo) 

tinham a minha participação obrigatória e os comentários dos meus antigos 

mestres (entre eles Prof. Salerno, Prof. Roberto Marx e Prof. Fleury) eram ouvidos 

com bastante interesse. 

Com o término da graduação, apesar das oportunidades de ingresso na 

área financeira, a área industrial era a que mais me atraía. Trabalhei como 

engenheiro de processos em uma grande indústria de embalagens e, 

posteriormente, na Philips (fábrica de peças de vidro para cinescópio ). Após cinco 

anos de formado fui promovido a Chefe de Departamento de uma área produtiva 

(Acabamento), passando a ser responsável por um grupo de aproximadamente 

130 pessoas. 

Essa experiência foi muito gratificante, principalmente porque neste 

período a fábrica da Philips estava implantando o conceito de grupos semi

autônomos em sua área produtiva. Ao mesmo tempo, como aluno do MBA, 

durante as aulas do Prof. Peter Spink, tinha os primeiros contatos com os 

conceitos de Eric Trist e de outros autores - nessa oportunidade havia discussões 

sobre as aplicações desses conceitos segundo as experiências dos alunos. 
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Agora concluindo o curso de MBA tenho a oportunidade de discutir a 

respeito da experiência adquirida nas minhas jornadas de trabalho, o que lembra 

um pouco o que meu pai fazia durante o jantar. Para isto dividi o trabalho em 5 

capítulos: 

- No primeiro capítulo procuro descrever este ambiente turbulento de 

mudanças pelo qual as organizações estão passando, levando em 

consideração a importância das pessoas neste processo; 

- No capítulo 2 falo sobre a evolução das organizações industriais, 

descrevendo alguns conceitos das escolas de pensamento e 

procurando entendê-los em função das transformações que 

descrevemos, em parte, no capítulo 1; 

- Nos capítulos 3 e 4 é feita uma análise de caso onde discutimos a 

experiência da Philips na implantação de grupos semi-autônomos, 

conforme citado anteriormente; 

- O capítulo 5 é para fechamento do trabalho, mais alguns conceitos 

teóricos são aqui discutidos, porém agora em função da análise de 

caso. 

Espero que a leitura possa contribuir para a reflexão sobre a 

possibilidade de existência de outras formas de organização, onde as pessoas 

tenham a oportunidade de encontrar um melhor equilíbrio entre os aspectos 

técnicos e os sociais. 



CAPÍTULO I -AS TRANSFORMAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES 

EMPRESARIAIS 

1.1. Era de Mudanças 

3 

Nossa época é uma era de mudanças importantíssimas: na economia, 

na política, nas ciências, na visão de mundo, nas artes, nos amores, na guerra e, 

em decorrência, nas organizações. 

Alvin Toffler1 (1980, pp.28-29) popularizou a idéia de que o homem tem 

vivenciado uma sucessão de eras e que cada uma delas apresenta características 

que determinam o seu futuro. Durante a era da agricultura, que reinou por 

aproximadamente 6 mil anos, a vida e os valores estavam estruturados em função 

da organização do alimento. Esse período foi seguido pela era industrial que 

durou cerca de 300 anos. 

A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade. Afinal, 

todos os produtos que eram "fabricados" manualmente, passam a ter outro 

procedimento de fabricação. A partir dessa fase deu-se início aos primeiros 

movimentos da era da industrialização, acarretando, na época, uma profunda 

transformação econômica e social. 

Desta forma, a economia deixou de ter uma base artesanal e 

manufatureira para se firmar na produção industrial e mecanizada. Com o 

nascimento das fábricas, surgiu um primeiro paradigma de administração, 

1 Alvin Toffler - escritor e sociólogo norte-americano, considerado um dos grandes pensadores da época 
atual, é autor de obras que tratam das dificuldades do ser humano, num enfoque crítico do mundo moderno e 
suas contradições: O choque do Futuro (1970), A Terceira Onda (1980), Avanços e premissas (1983). 
Toffler tomou-se uma referência para a geração da 'terceira revolução industrial' quando cunhou com 
sucesso, em 1980, o slogan da 'Terceira Vaga' na obra que definitivamente o colocou como um dos futuristas 
mais respeitados no mundo. A trilogia que consagrou Toffler refere-se a: 1) Future Shock, editado pela 
primeira vez em julho de 1970. Escrito ainda na era pré-computador pessoal, lançou a idéia de um "choque" 
profundo em curso trazido pela tecnologia. Foi redigido com base em uma investigação feita desde meados 
dos anos 60; 2) The Third Wave, editado em 1980. Lançou o slogan da "terceira onda" e dividiu a história 
humana até a data em três ondas: a primeira correspondente à revolução agrária, a segunda baseada na 
revolução industrial, e a terceira, nascida no final da Segunda Guerra Mundial, baseada no conhecimento. É a 
obra mais conhecida do autor e que o consagrou como futurista; e 3) Powershifl, editado em 1990, veio 
completar as duas obras anteriores, falando agora das mudanças no poder, com a emergência de novos 
poderes globais distintos do Estado-Nação. 
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defendendo a racionalização da produção, a divisão de tarefas em múltiplas 

etapas, a supervisão cerrada e a obediência hierárquica. 

Os principais administradores desse início da história da 

industrialização foram Frederick Taylor2 e paralelamente Henri Fayol3. 

Taylor defendia não somente a adoção de métodos racionais e 

padronizados, como também a máxima divisão de tarefas, sendo seu maior 

enfoque a produção da fábrica. Fayol, entretanto, era partidário de uma estrutura 

formal da empresa e da adoção de princípios administrativos pelos altos escalões, 

e seu enfoque era voltado para a gerência. O sucesso do empreendimento, 

segundo Fayol, está relacionado ao desempenho satisfatório dessas funções, em 

·todos os setores da organização. 

A mecanização do trabalho, por sua vez, era vista pelas organizações 

como uma meta primordial a ser estabelecida nas indústrias. Afinal, os 

aprimoramentos mecânicos e tecnológicos da produção resultavam em maiores 

quantidades e menores custos, possibilitando reduzir os preços praticados e 

aumentar o mercado potencial da organização. 

A perspectiva empresarial passou a ser sistemática, abrangente e de 

mais longo prazo. Cada colaborador era considerado uma engrenagem no corpo 

administrativo da empresa, sendo sua condição de ser humano completamente 

"ignorada" pelos superiores no escalão empresarial. 

O reconhecimento do trabalho, os incentivos morais e a auto-realização 

profissional não tinham qualquer fundamento teórico para que fossem 

aprofundados e aplicados nas organizações. Desta forma o fator financeiro da 

troca trabalho-salário era considerado o mais importante. 

2 Taylor, Frederick Winslow (1856-1915). Engenheiro norte-americano. Criou um sistema de organização 
científica do trabalho que aprimorou a capacidade de produção a partir da união entre máquina e esforço 
humano. Suas teorias foram decisivas para o planejamento industrial moderno. Taylor recomendava a adoção 
de métodos e normas visando à maximização do rendimento da mão-de-obra, com base numa análise 
minuciosa de cada tarefa a ser executada. Autor de Manufatura em oficina (1903) e Princípios de 
administração científica (1911). 
3 Fayo1, Henri (1841-1925). Engenheiro e administrador francês. Pioneiro na racionalização do trabalho em 
administração, criador de um método que preconiza normas administrativas gerais, batizado em sua 
homenagem de "fayolismo". Autor de Administração geral e industrial ( 1916). 
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A organização era vista de forma fechada, desvinculada de seu 

mercado, tendo negligenciado as influências que recebia' e aquelas que impunha 

aos que a cercavam. Para esclarecer melhor, o colaborador representava apenas 

um número para a empresa e, por sua vez, o cliente consumia aquilo que estava 

nas prateleiras, sendo que as instituições não precisavam preocupar-se com a 

diversificação dos produtos, porque a definição dos negócios era feita sob o ponto 

de vista do produtor. 

Analisando outro aspecto dessa situação, a fragmentação das tarefas 

torna supérflua a qualificação do colaborador, já que este desenvolve tarefas 

repetitivas, monótonas e desarticuladas do processo como um todo. Nesse 

contexto, o trabalhador não tem conhecimento da importância de seu trabalho e, 

muito menos, de onde está localizada a sua tarefa no percurso total, ou seja, no 

produto acabado. A superespecialização - a fragmentação - gera a alienação do 

trabalhador. 

Essas organizações, chamadas tradicionais, estão projetadas em 

valores como constância e regularidade do ambiente externo, isolando a empresa 

de suas fronteiras, supondo ser ela o princípio e o fim em si mesma. Há que se 

ressaltar a eficiência provinda da especialização e do controle decorrente da 

prescrição detalhada de métodos e processos, de procedimentos e metas 

pessoais, de modo a superar a limitação de conhecimentos e capacidades dos 

empregados. 

A pirâmide hierárquica foi criada para a eficiência, privilegiando a lógica 

linear, a razão matemática, a obediência rígida militar, sem contestações. O 

desenho organizacional é constituído baseando-se na hierarquia, na divisão do 

trabalho, amplitude de controle, disciplina rígida, unidade e cadeia de comandos, 

valor de acordo com a posição hierárquica, comunicação verbal através do 

cumprimento dos níveis hierárquicos da pirâmide, ou da comunicação formal e 

escrita. 

Esses princípios bastante estáveis em termos de resultados regem a 

era das indústrias bem estruturadas, claramente organizadas, altamente eficientes 
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na produção de determinados bens materiais padronizados, em quantidades cada 

vez maiores. 

Na era pós-industrial - ou da economia de serviços, da informação, do 

salto quanticum, ou ainda globalização - as mudanças econômicas e suas 

decorrências políticas estão produzindo um período de contrastes, ambigüidades 

e paradoxos. 

1.2. Vivendo as Mudanças 

Estamos na era da Globalização da Economia4
, um processo de 

aceleração capitalista em um ritmo jamais visto. 

A distância não existe mais. Uma empresa compete com muitas outras, 

independente de sua localização. O produtor vai comprar matéria-prima em . 
qualquer lugar do mundo onde ela seja mais barata e o consumidor final está 

sendo beneficiado, porque tem um leque de opções. 

A forma de administração de negócios a cada momento tenta 

acompanhar estas intensas mudanças, com a única finalidade de que a empresa 

possa "sobreviver" neste mercado que, a cada dia, está mais competitivo. 

Assim, as empresas se empenham em reestruturar os seus processos 

de trabalho para que tenham agilidade em suas organizações para acompanhar 

essas mudanças profundas na economia. 

A necessidade tem sido a força motriz das transformações 

organizacionais. Observamos a necessidade de crescimento imposta pelos 

acionistas, a necessidade de convivência com novos produtos, processos, 

concorrentes, ou a necessidade de adequação às novas exigências trabalhistas e 

4 "Globalização" refere-se ao amplo processo de interligação econômica e cultural que marcou o mundo no 
fim do século XX, devido sobretudo ao crescimento vertiginoso dos principais centros nervosos das 
sociedades modernas: os mercados financeiros e as redes de informação. A globalização pode também ser 
considerada como um processo de integração mundial abordado pelos economistas, mas feito pelas empresas. 
Trata-se de um fenômeno que reduz o poder do Estado e no qual o mercado, cada vez mais, dita as regras. 
Isso significa que as decisões sobre investimentos estão, cada vez mais, nas mãos das empresas e, portanto, 
nas mãos dos administradores. Esses profissionais, portanto, são os agentes da globalização. 
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de proteção ambiental. As organizações vêm se transformando em profundidade, 

sobretudo nas últimas três décadas. 

A mudança de estruturas se exprime, principalmente, na transição da 

era industrial para a chamada era da informação. Enquanto na era industrial a 

ênfase está no produto, com a organização voltada para a produção do bem, na 

era da informação a ênfase se desloca para a própria informação tecnológica em 

decorrência da prestação de serviços. A organização é mais voltada hoje para a 

satisfação dos stakeholders5
. 

Nesse contexto de transformações pode-se incluir os comentários de 

Richard T. Pascale: 

" ... o mercado, cada vez mais dinâmico e a crescente interdependência 

global criaram a necessidade de flexibilidade na performance e no desenho 

organizacional. Além disso, a natureza volátil da demanda dos consumidores e as 

mudanças nos padrões de trabalho criaram a necessidade de organizações e 

indivíduos que tolerassem mais efetivamente a ambigüidade" (PASCALE: 1990, 

p.43). 

Uma. das marcas da era dessa nova economia ambígua é a 

necessidade de definir negócios em função das constantes alterações das 

necessidades do cliente. 

A literatura especializada vem, há tempos, trazendo menções e 

justificativas sobre a necessidade de mudanças organizacionais, como pode-se 

observar neste parágrafo de Lawrence & Lorschs: 

" Tipos diferentes de estrutura são necessários para tratar com 

diferentes mercados e tecnologia. Um ambiente turbulento e instável requer um 

maior grau de diferenciação interna. Integração obtida através de uma estrutura 

hierárquica formal é inadequada para estes casos que requerem maior 

5 Clientes, acionistas, colaboradores e fornecedores. 
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flexibilidade, times multi-disciplinares habilitados em coordenação e resultados 

advindos da administração de conflitos" (LAWRENCE & LORSCH: 1987, p.43). 

1.3. O Ser Humano se Faz Presente no Desafio das Transformações 

As mudanças tecnológicas trouxeram transformações para o sistema 

econômico, político e social e para a estrutura operacional nas empresas. 

Trouxeram um novo mundo nas informações. 

Conforme argumenta Báez: 

"O conhecimento humano duplicou de 1950 a 1980. De 80 a 90, 

duplicou novamente. Prevê-se ainda que irá duplicar novamente. Assim, se este 

ritmo continuar, no ano 2002 o conhecimento humano será 16 vezes maior que 

em 1990" (BÁEZ: 1994, p.03). 

A partir de meados dos anos 70, ocorreram aceleradas mudanças nos 

processos tecnológicos com o surgimento da microeletrônica6
, da robótica, da 

informática, implicando no redimensionamento dos processos de produção. 

Por conseqüência, as necessidades de qualificação profissional 

passaram a incluir o "ser especialista" e o "ser generalista" em todas as áreas da 

produção, indistintamente, surgindo o perfil de um profissional com atuação 

multifuncional. 

Não apenas a tecnologia moderna facilitou a organização, a coleta, a 

consolidação, a transmissão, a armazenagem e a análise das informações 

operacionais da empresa, como acredita-se que a revolução tecnológica acarreta 

transformações no comportamento das pessoas, tanto no nível da inter-relação 

com o mundo, quanto de sua interação com o tempo e espaço, à medida que a 

percepção da realidade adquire uma dimensão virtual. 

As novas tecnologias trazem à formação profissional um dinamismo 

sem precedente. As mudanças do próprio processo de trabalho exigem 

6 Com o advento da microeletrônica, marcada principalmente por um espetacular processo de miniaturização 
dos componentes (micro) eletrônicos, e por uma não menos espetacular redução de custos por informação 
processada, uma série de limites estão sendo significativamente expandidos ou ultrapassados. 
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flexibilidade para uma atualização permanente, predisposição para o estudo, 

pesquisa, produção constante de novos conhecimentos, criatividade. 

Mudou o cenário mundial, mudaram os processos em função da 

tecnologia, mudaram as empresas e mudou a maneira de gerenciamento dos 

recursos, em geral, e das pessoas, em particular. Nesse contexto nasce o estilo 

gerencial contemporâneo, construindo-se um novo desenho organizacional. 

Para garantir o sucesso do gerenciamento é preciso conhecer muito 

bem as pessoas que nos cercam, seus objetivos, o potencial de cada um e sua 

satisfação na realização das tarefas. É necessário saber trabalhar com a 

antecipação da resposta e, acima de tudo, saber preparar o caminho para a 

mesma, fazendo com que cada indivíduo esteja engajado e podendo, assim, 

extrair o máximo de cada um na dinâmica organizacional. 
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CAPÍTULO 11 -A EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

2.1. Introdução 

Avanço tecnológico e industrialização são conceitos que se 

complementam, uma vez que desde os tempos imemoriais o homem tem sido 

levado a garantir a vida com o suor do seu trabalho. 

Nos últimos cem anos, o trabalho tem sido objeto de estudos que visam 

organizar cientificamente as linhas produtivas. Os pensamentos e conquistas 

conseguidos foram se agrupando em escolas, e as mais expressivas são: a 

Escola Clássica, a Escola de Relações Humanas, o Modelo Japonês e a Escola 

Sociotécnica. O presente capítulo tem o objetivo de caracterizá-las, buscando um 

melhor conhecimento. 

2.2. A Escola Clássica e a Escola de Relações Humanísticas 

Até o princípio do século XX, toda organização de trabalho era 

realizada sem a complexidade que envolve hoje os modernos meios de produção. 

O engenheiro norte-americano Taylor, estudando meios de alcançar 

uma melhor produção com racionalização de movimentos, fundou a Escola de 

Administração Científica, também conhecida como Escola Clássica. 

Após estudos, publicou suas conclusões no livro The Principies of 

Scientific Management, onde relacionou cinco princípios básicos que se 

destinavam a racionalizar todo trabalho realizado em indústrias. São eles: o 

estudo científico de cada tarefa a ser executada pelo trabalhador, com vistas a 

conseguir maior precisão no modo de se trabalhar; a seleção de pessoas melhor 

capacitadas para desempenhar a atividade dentro do padrão preestabelecido; o 

treinamento do trabalhador que foi selecionado para realizar sua atividade; 

incentivo aos trabalhadores exclusivamente por elevações salariais; e busca 

constante de íntima colaboração e cooperação entre direção e trabalhadores, 

buscando a concretização do pensamento de que a prosperidade do empregador 
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não pode existir se não for a·companhada da prosperidade do empregado,· que é 

preciso dar ao trabalhador altos salários com baixo custo de produção. 

Taylor conseguiu desenvolver suas idéias em indústrias onde os 

empregados eram remunerados pelo sistema de produção. A cada peça realizada 

havia a correspondência de um valor. Os empregados imprimiam, ao seu ritmo, a 

velocidade de produção da máquina. E esse ritmo era computado, normalmente, 

como sendo de um terço do tempo mínimo. 

Quem instruía o trabalhador eram seus companheiros e, ao mesmo 

tempo, ele era informado que seria sumariamente dispensado e substituído caso 

não correspondesse às expectativas. 

Em sua análise, Taylor concluiu que havia uma propensão para um 

menor esforço quando vários homens se reuniam em uma mesma função, 

realizando trabalho semelhante e recebendo a mesma remuneração diária. 

Da mesma forma, o melhor trabalhador abaixa seu rendimento ao 

mesmo patamar dos mais fracos e ineficientes. Um bom trabalhador, ao lado de 

um preguiçoso e indolente, seguiria aquele de menor ritmo. O pesquisador então 

concluiu que o trabalho em grupo não era a melhor opção dentro de uma 

organização, porque encobria as diferenças individuais (Marx, 1998). 

Taylor concluiu que para o trabalho ser racional e científico, para que 

elevasse a qualidade e aumentasse a produção, ele deveria ser realizado de 

forma homogênea e uniforme, seguindo um padrão fixo - as esteiras de trabalho. 

Assim, os trabalhadores foram hierarquizados e colocados em linha de produção 

que se ajustavam à velocidade de uma máquina. 

Entre as dificuldades levantadas por ele, uma se mostrava como a 

principal barreira: "o sistema antigo de administração ou iniciativa-incentivo" - que 

surgia quando o responsável, reconhecendo que sabia menos que seus liderados, 

acabava por permitir que um operário fizesse a escolha de qual forma queria 

realizar o trabalho. 

Taylor acreditava que a função do administrador era conseguir que os 

seus subordinados fossem levados a realizar o trabalho com a maior soma de boa 
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vontade, conhecimentos, habilidades, esforços, inteligência e fatores que levavam 

a uma maior iniciativa e que permitissem uma maior produtividade. 

O uso de incentivos durante a realização da tarefa predisporia o 

trabalhador a utilizar todo seu potencial. Esses incentivos seriam as promoções e 

também a melhoria salarial. O salário seria utilizado para submeter o funcionário à 

vontade e às idéias propaladas pelo administrador, sendo então um fomento da 

atividade. 

Como na Escola Clássica, o trabalhador segue as orientações da 

gerência, a ela compete então discernir e compilar todos os métodos e 

conhecimentos utilizados pelos trabalhadores, . classificando-os, tabulando o 

resultado e traduzindo em normas, fórmulas e leis que seriam transmitidas ao 

operário de forma a modificar seu ritmo e melhorar a produção diária. 

Taylor levantou alguns princípios que acabou marcando sua escola. 

São eles, dentre outros: a substituição dos métodos empíricos pelo 

desenvolvimento dos elementos que formavam a vontade individual do 

trabalhador; a seleção, o treinamento e também o aperfeiçoamento do 

empregado; a possibilidade de relacionamento entre os trabalhadores, que 

levasse à formação de uma cadeia que concretizaria o trabalho conforme as 

técnicas desenvolvidas. 

Taylor defendeu o estudo do tempo e do movimento (mecanização) 

como forma de analisar e também padronizar as atividades realizadas em um 

trabalho. Com o enfoque administrativo que era dado, havia observação detalhada 

das atividades realizadas para se descobrir uma forma de torná-las uniformes e 

rotineiras. Assim, as mais simples atividades, como carregar barras de ferro ou 

remover entulho ou terra, tornavam-se ciência, pois era lhes dado um cunho 

científico (Morgan, 1996). 

Henry Ford7
, o pioneiro da indústria automobilística nos Estados 

Unidos, introduziu em sua indústria idéias de racionalização que conduziam a uma 

7 Henry Ford (1863-1947). Industrial norte-americano. Pioneiro da indústria automobilística, com a 
iniciativa de produção de veículos em série. 
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padronização e uniformidade de todas as peças e componentes de um carro de 

tal forma que houvesse pleno intercâmbio e facilidade de ajuste entre elas, a 

ponto de poder levar a linha de montagem a um movimento uniforme e contínuo 

que redundasse em mecanização na produção de todos os componentes. 

Todo esse processo necessitava da mão-de-obra dos operários que 

eram pobres, desqualificados e que terminariam por manejar grandes, pesadas e 

caras máquinas. Enquanto no trabalho artesanal era necessário que o trabalhador 

estivesse bem qualificado a fim de ajustar as peças permitindo sua montagem 

fácil na linha, Ford imprimiu ao seu processo uma linha de montagem com a peça 

intercambiável, tornando o trabalhador também intercambiável (Womack, 1992). 

Foram realizados por Henry Ford estudos do uso racional do tempo e 

dos movimentos, utilizados em uma linha de montagem, que levassem a otimizar 

os resultados conseguidos. 

Seguindo a linha ditada pela máquina, cabia ao operário apenas se 

ajustar a ela e seguir a produção (o volume conseguido) bem como a 

padronização dos movimentos. 

Com esse sistema, separando rigorosamente o planejamento da 

execução dos trabalhos, que constituía uma das fontes do conhecimento de 

Taylor, se conseguiu uma elevada divisão entre trabalho e produção. 

Encontram-se, então, trabalhadores sem formação executando as 

atividades planejadas por engenheiros (qualificados) e, no sistema intermediário, 

a figura do supervisor - a quem cabia explicar, traduzir, detalhar os planos 

recebidos da gerência e do engenheiro. 

Como sistema de trabalho, o taylorismo angariou muitos inimigos, que 

o consideravam como implacável sistema que tinha por base a função homem

máquina, onde a máquina tinha a primazia sobre o homem. Embora fosse 

amplamente combatido por cientistas sociais, o que se vê é que até hoje algumas 

indústrias seguem as idéias de Taylor, tendo apenas feito adaptações para o 

tempo e o momento em que se vive. Percebe-se, então, que embora combatidas, 

suas idéias se mantêm ao longo do tempo. 
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Apesar destas críticas, o governo norte-americano ao longo da 

segunda guerra, conseguiu treinar milhões de trabalhadores desqualificados em 

função dos conceitos de gerência científica de Taylor. Os países da Ásia também 

impuseram aos seus trabalhadores o ritmo mecanicista de trabalho e conseguiram 

superar patamares incríveis de pobreza e atraso. 

2.3. A Escola de Relações Humanas 

Com relação à Escola de Relações Humanas, na década de 1920, 

técnicos em eficiência do trabalho fizeram uma série de estudos que envolviam 

trabalhadores, buscando, através de uma análise científica, determinar os efeitos 

que a luz produzia na eficiência desses trabalhadores. 

De um programa sem expressividade em seu início - porque seguia o 

mesmo padrão de outros que procuravam estabelecer a relação existente entre 

horas de trabalho, condições físicas e métodos utilizados -, esse estudo veio 

mostrar sua eficiência ao final de dez anos,. 

Verificando os resultados obtidos na Western Eletric Company 

(Hawthorme-llhinois), ficou comprovado que havia sido conseguido uma 

expressiva melhora no padrão de rendimento do trabalho. Com isso se obteve 

idéias que fundamentassem a Escola de Relações Humanas, que teve em Elton 

Mayo8 (Haward Graduate School of Manegement), um dos seus principais 

expoentes. 

8 Mayo, Elton (1880-1949), psicólogo e sociólogo norte-americano, cuja obra era voltada para as condições 
psicológicas nas empresas, principalmente para as relações informais e o ambiente social do trabalhador 
sobre a produtividade. Foi um dos precursores da sociologia industrial. As principais pesquisas de Mayo 
consistiam na relação entre a produtividade e a satisfação dos operários em seus trabalhos. Em uma de suas 
maiores obras, The Human Problem of an Industrial Civilization (Problemas humanos em uma civilização 
industrializada, 1933), e em escritos como The Social Problems of an Industrial Civilization (Os problemas 
sociais de uma civilização industrializada, 1945), sustentava que a satisfação dos operários diminuía sempre 
que a empresa empregadora crescia, tomando-se, em função do seu crescimento, mais fria e impessoal. Seus 
estudos apontaram a necessidade de analisar o comportamento individual em função das situações globais 
nas quais ele se inseria. Mayo demonstrou que as condições materiais eram secundárias em relação às 
condições psicológicas. Assim, sugeriu aos diretores que organizassem o local de trabalho em pequenas 
unidades, de forma que cada operário se sentisse mais integrado e mais motivado. Procurou reforçar o 
sentimento de "pertencença" no grupo dos operários, pois isso consolidava os vínculos de solidariedade e 
pacificava o clima social entre os indivíduos dentro do grupo. Permitia, além disso, criar condições em que os 
operários se consideravam elementos ativos de uma comunidade. 
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O estudo efetuado na fábrica de iluminação buscou de início melhorar a 

luminosidade do local de trabalho. Para isso, os trabalhadores foram divididos em 

dois grupos. Um continuou no mesmo ritmo e o outro recebeu, além da iluminação 

diferente, outros incentivos como alimentação, horas de repouso, etc .. Percebeu

se que os dois grupos melhoraram a produtividade. Tanto o grupo de referência, 

como aquele que estava recebendo melhores condições, haviam elevado seu 

patamar de trabalho. 

Com a finalidade de explicar esse fenômeno, especialistas recorreram 

a Mayo, pois ele envolvia, além da mudança ambiental, também mudanças 

comportamentais. 

Para fundamentar os resultados conseguidos, Elton Mayo e sua equipe 

deram início aos estudos com funcionárias de uma fábrica de relês telefônicas. 

Melhorando as condições de trabalho com a introdução de descanso e redução da 

carga de trabalho, comprovaram que as equipes (duas) haviam conseguido 

chegar quase a um mesmo resultado, sendo que as trabalhadoras que não 

haviam feito qualquer inovação no trabalho também melhoraram a eficiência. 

Mayo então retirou todas as vantagens e reduziu as trabalhadoras ao 

mesmo patamar inicial, esperando, com isso, que o impacto psicológico negativo 

que se seguisse reduzisse o resultado antes conseguido. O resultado foi 

exatamente o oposto. Agora as trabalhadoras mostravam uma eficiência 

inesperada. 

Com isso se concluiu que os resultados obtidos não se deviam à 

melhoria dos padrões de trabalho existentes na fábrica, e sim aos aspectos 

humanos. 

Na medida em que as trabalhadoras se viam como membros 

importantes da organização, recebendo cuidados e atenção especiais, elas 

melhoravam sensivelmente seu rendimento. Não mais se considerando figuras 

isoladas em um sistema destituído de sentido, mas como peças importantes de 

uma organização que privilegiava não apenas o lado físico, mas também relações 
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humanas. Isso considerado, elas chegaram a patamares de eficiência jamais 

alcançados. 

Mayo percebeu que havia encontrado um filão nunca antes explorado e 

ampliou sua pesquisa agora envolvendo 20 mil trabalhadores, cuja qualificação ia 

desde o operário mais humilde até os supervisores e líderes de uma empresa. 

Com questionários e entrevistas ele buscava encontrar os aspectos significativos 

do trabalho, desde aquilo que os aborrecia até os sentimentos que levavam à 

elevação da produtividade. Mayo percebeu que os trabalhadores queriam 

sobretudo ter a oportunidade de externar sua opinião sobre tudo e sobre todos. 

Com essa premissa, abandonou os questionários-padrão e permitiu que cada um 

expressasse livremente suas idéias. 

Com isso, se conseguiu que houvesse uma maior aceitação dos 

trabalhos, até porque, na medida em que os operários usavam o momento como 

uma catarse9
, faziam uma espécie de entrevista terapêutica, pois tinham a 

oportunidade de exprimir seus pensamentos. 

Como as sugestões levantadas foram levadas em consideração e 

redundaram em melhoria do padrão de serviço e os trabalhadores se sentiram 

plenamente valorizados, houve nas fábricas significativo aumento da 

produtividade. 

A partir do momento que os trabalhadores viam satisfeitas suas 

necessidades, que se percebiam como instrumentos importantes do local de 

trabalho e não simplesmente como meros cumpridores de ordens e seguidores da 

rotina, começaram a se valorizar, a se verem como partes atuantes nas 

operações e rumos da empresa e correspondiam aos papéis que lhes haviam sido 

confiados. 

Da pesquisa elaborada na Western Eletric, concluiu-se que aos 

técnicos e às pessoas da gerência cabia a responsabilidade de conhecer as linhas 

mestras das relações humanas. Ficou constatado que uma maior produtividade 

9 Em psicologia, liberação terapêutica das emoções que causam tensão ou ansiedade. A exteriorização dos 
conflitos reprimidos durante a hipnose foi denominada por Freud "terapia catártica". 



17 

depende da relação interpessoal conseguida pelos membros da equipe. Mas 

principalmente, se chegou à conclusão que esta melhoria não se devia somente à 

questão salarial e às condições de trabalho. 

Toda vez que grupos de trabalhadores conseguiam, seja através de 

entrevistas formais, seja por meio ou informais, captar qual a filosofia da 

administração da empresa e com ela se identificar, havia um importante meio de 

se elevar a produtividade. 

Essa melhoria de patamar produtivo sugeria que aos trabalhadores 

havia sido projetado um sentimento de domínio do trabalho, do ambiente e das 

idéias norteadoras. 

Mayo também concluiu que quando os trabalhadores ficavam expostos 

a um interessante clima de competição, sob rigorosa supervisão, sem um controle 

eficiente de seu ambiente de trabalho, a produtividade ou se estabilizava ou caía. 

O pesquisador observou que os grupos informais protestavam contra a 

idéia da sociedade que os considerava como máquinas integrantes do processo 

produtivo, e então boicotavam o trabalho. Até mesmo por se sentirem 

inferiorizados. 

Quando se contrapunha essas idéias à "Hierarquia de Necessidades" 

de Maslow10
, percebia- se que esse tipo de organização negava a satisfação da 

necessidade social de auto-estima e auto-realização no trabalho. Somente as 

primeiras necessidades, as fisiológicas e de seguranças, eram contempladas, daí 

o patamar de angústia e de desestímulo. 

Elton Mayo, então, acaba por sugerir que a organização privilegie o 

indivíduo, com perda dos aspectos técnicos e econômicos; que os esforços 

conjuntos sejam direcionados à conquista de uma melhor motivação de todos os 

envolvidos no trabalho, o que levaria a empresa a conquistar seus objetivos em 

menor tempo; e, por fim, que aos trabalhadores fosse conferido o sentimento de 

pertencer a uma família, onde grupos informais se sentissem como_ grupos 

10 Maslow, Abraham (1908-1970). Psicólogo norte-americano. Fundador da Psicologia Humanística e 
professor da Universidade Brandeis. 
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familiares dentro da organização, onde a chefia e a liderança, mesmo seguindo à 

risca a hierarquia, se mantivessem menos autoritárias. 

Douglas McGregor se utilizou das idéias de Elton Mayo para descrever 

a Teoria X e a Teoria Y. 

Na Teoria X, McGregor indicou que os indivíduos preferem, em sua 

maioria, ser dirigidos, não querem assumir responsabilidades e procuram 

conseguir sua segurança. Os administradores que adotam a Teoria X em seu 

ambiente de trabalho, procuram sempre estruturar, controlar, supervisionar seus 

liderados e se situam na Escola Clássica. 

Ele percebeu que tanto gerentes como supervisores precisavam 

conseguir uma compreensão mais plena do que movia a natureza e a motivação 

do homem em seu trabalho. Desse modo, desenvolveu a Teoria Y, onde se 

mostrava que os trabalhadores podem ser criativos e auto dirigir-se nas questões 

de trabalho, desde que recebam incentivos e sejam motivados para isso. 

Deduziu, ele, portanto, que a função preponderante em um gerente ou 

supervisor é a de elevar o potencial dos seus liderados, pois um indivíduo 

corretamente liderado vai contribuir decisivamente para que a empresa consiga 

atingir seus objetivos e, da mesma forma, tem seus objetivos pessoais 

identificados com os da organização. 

Mesmo que McGregor tenha chegado à conclusão, em seus estudos, 

de que a Teoria X não é indicada para uma empresa, ela ainda conquista adeptos 

e continua sendo empregada no mundo inteiro. 

Já Chris Argyris comparou os resultados de uma empresa rigidamente 

estruturada em torno de uma cadeia hierárquica burocrática e piramidal (Teoria X) 

com aqueles conseguidos por uma empresa onde os valores eram colocados em 

um sistema mais humano e menos burocrático (Teoria Y). 

Ele chegou à conclusão que o primeiro modelo (Teoria X) levava a 

relações fracas, superficiais e cheias de suspeitas. Já ao se adotar o sistema Y 

com valores humanos democráticos, vai se conseguir estabelecer relações de 

trabalho cheias de confiança e autenticidade, aumentando o ritmo de cooperação 
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entre os grupos existentes. Da mesma forma, se alcança uma maior flexibilidade 

que irá redundar em aumento da eficácia empresarial. 

Na Escola de Relações Humanas de Elton Mayo, os trabalhos levaram 

às seguintes conclusões: o trabalho grupal, bem como as necessidades de 

reconhecimento e segurança e o sentimento de pertencer a um grupo, são tão 

mais importantes para determinar a moral do trabalhador, e em conseqüência sua 

produtividade, do que a melhoria das condições físicas do trabalho. Da mesma 

forma, os grupos informais existentes exercem grande controle sobre todos os 

hábitos e as atitudes do trabalhador e a colaboração deve ser uma meta a ser 

conseguida e partilhada por todos na organização. 
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2.4. Toyotismo 

Na década de 1950, a Toyota, uma fábrica de carros existente no 

Japão, detinha uma produção voltada exclusivamente para o mercado interno. 

Isso acontecia porque o campo automobilístico norte-americano era muito grande 

e não sofria qualquer interferência externa. E, embora no Japão a mão-de-obra 

fosse barata, os custos significativamente mais baixos não representavam 

vantagens competitivas perto do pátio americano, que era bem estruturado. De 

início, a Toyota procurou acompanhar as idéias ventiladas no modelo americano, 

propostas por Taylor/Ford, sem sucesso. 

Posteriormente, sob o comando de Eiji Toyada e Taiichi Ohno, 

conseguiu-se desenvolver um modelo de organização de trabalho que 

acompanhava as características do trabalhador japonês e com isso se adequava 

às dimensões que a atividade fabril e o país necessitavam no período pós-guerra. 

Seguindo modelos da Escola Clássica, a Toyota buscava uma 

racionalização dos processos de produção e procurava estruturar os trabalhos em 

grupo de acordo com a racionalidade proposta pela dupla Ford/Taylor. As 

empresas japonesas modificaram a lógica do modelo, na medida em que 

colocavam em prática o conhecimento adquirido pelo operário japonês (Fieury, 

1997). 

Taiichi Ohno se servia da padronização dos procedimentos 

operacionais, porém, os desenvolvia em um modelo próprio, agregando os 

trabalhadores em grupos ou equipes. 

Em cada equipe havia um líder, que se responsabilizava pelo conjunto 

de etapas de montagem em uma linha de produção e havia sempre a exigência 

de que esse trabalho fosse realizado de uma forma eficiente e eficaz. 

O líder, além de coordenar os trabalhos, ainda realizava as demais 

tarefas da linha de montagem, substituindo trabalhadores que haviam faltado - o 

que se traduzia em conceitos inéditos na fábrica, onde o sistema de produção em 

massa era comum. 
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Houve, também, delegação de tarefas de house keeping, que se tornou 

conhecida como "programa 5 S": Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsue, que se 

referem a conceitos de separação, ordem, limpeza, asseio e disciplina. Isso 

levava a uma constante revisão dos conceitos trabalhados por funcionários, 

visando aprimorar e sugerir idéias que levassem cada vez mais ao sucesso. 

No Ocidente, chegou-se aos "Círculos de Controle de Qualidade", onde 

Ford havia colocado idéias de um fluxo contínuo de peças para a linha de 

montagem. Para que isso fosse possível, foram colocados, próximo à linha de 

montagem, barracões de estoque que permitissem a reposição de peças com 

defeitos. 

Ohno, por sua vez, considerou que esses estoque eram pleno 

desperdício de tempo e de dinheiro, pois, além de ocuparem espaço, 

demandavam a grande concentração de capital e também criavam nos 

funcionários uma atitude negligente, pois levava à suposição de que poderia haver 

erros, pois ali perto se encontravam meios de corrigi-los. 

Para o modelo japonês, as peças e subconjuntos deveriam ser 

produzidos em quantidade estritamente necessária para o sistema de produção. 

Portanto, o ideal seria um fluxo único das partes e componentes para linha de 

montagem, os quais estariam disponíveis encontrando-se no local exato e no 

momento certo de serem usados. 

Para se conseguir preencher requisitos da produção just in time, que 

era um dos estágios do modelo japonês, os técnicos estariam sempre se 

centralizando, buscando alcançar objetivos técnicos, sociais e organizacionais, 

buscando superar falhas técnicas que podiam acontecer com relação à extrema 

diversidade dos produtos. Principalmente na montagem final, se produziria um mix 

de veículos. Da mesma forma, os lead times que levassem à produção dos 

componentes foram reduzidos drasticamente. 

A produção em escala de pequenos lotes contrariava toda a lógica 

produtiva em massa. Se nas grandes e dispendiosas produções se conseguia 

economia de tempo, graças ao uso das máquinas por longo tempo, sem 
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interrupção, no modelo japonês se conseguia um melhor resultado com a 

utilização de dispositivos técnicos e organizacionais. 

A abordagem fordista levava ao uso de máquinas especializadas em 

departamentos funcionais e os operários eram movidos de um departamento para 

o outro, onde se realizavam as operações necessárias. 

Já no modelo japonês Ohno colocou todas as máquinas juntas em 

forma de "U". Cada máquina possuía um componente que a desligava 

automaticamente após o uso e ela era operada também sem a presença do 

funcionário. 

O operador do sistema era encarregado de trabalhar com uma grande 

quantidade de máquinas - o que se opunha ao modelo Ford na operação -, 

associando o funcionário a vários postos de trabalho, sem que necessariamente 

houvesse uma ampla especialização do mesmo. Esse funcionário polivalente se 

mostrava muito útil quando se tratava de cobrir o absenteísmo que por vezes 

acontecia na indústria. 

Se nas idéias de Taylor e Ford a produção era a responsável pela 

qualidade do produto, no modelo japonês os funcionários não tinham seu valor 

agregado ao custo final do carro. 

Isso fazia com que o mesmo saísse mais barato da linha de produção 

e, para que isso fosse possível, foram eliminados os supervisores e os 

controladores de qualidade, o que também se constituiu uma inovação em relação 

ao modelo anterior. 

Para conseguir que os funcionários se interessassem em assumir a 

responsabilidade pela condução de seu próprio trabalho, e encorajando-os a 

tomar posições de independência quando surgisse a necessidade de paralisação 

do trabalho em virtude de alguma falha operacional, Ohno colocou um dispositivo 

sobre cada estação de trabalho e os funcionários foram instruídos a parar a 

produção cada vez que detectassem uma falha na linha de montagem. 

Nesse momento toda a fábrica pararia e seria chamada a trabalhar no 

problema até que ele fosse solucionado. 
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Com esse sistema integrado de trabalho Ohno conseguiu que fosse 

muito alto o nível de qualidade e, principalmente, que a linha de produção 

funcionasse quase sem problemas. Isso era possível porque o funcionário, ao 

ficar responsável pela qualidade, acionava todos os meios ao seu dispor para 

impedir que nenhum componente, por menor que fosse saísse da fábrica ao ser 

descoberto que estava com falha no sistema de produção. 

Buscando aprimorar cada vez mais a produção, com meios mais 

elaborados que iriam permitir que as falhas fossem levantadas logo no início da 

montagem dos carros, estruturando o sistema de paralisação sempre que preciso 

(o que foi se tornando cada vez mais esporádico) e focando a atenção no 

surgimento das soluções seguras, rápidas e eficientes para os problemas, este 

sistema fez com que o modelo taylorista fosse suplantado. 

Muitas mudanças foram sendo introduzidas, principalmente aquelas 

que, dando maior autonomia ao trabalhador, o levava a ser responsável pelo 

maior número possível de tarefas, envolvendo desde o controle de qualidade até 

tarefas mais simples como limpeza e manutenção (Marx, 1998). 

Taiichi Ohno e Eiji Toyoda foram responsáveis pela disseminação do 

Sistema de Produção Toyota, o qual foi consagrado em toda parte, tendo 

arregimentado a liderança industrial em muitos países do mundo. 

Sempre tendo como meta primeira a cooperação entre as pessoas; 

esse sistema introduziu a responsabilidade compartilhada, buscando a qualidade 

e a implantação das idéias mestras que foram consagradas pela logística na 

produção just-in-time. 

O sistema japonês, além de se espalhar pelo mundo, até hoje é 

empregado em empresas que buscam aliar a eficiência e a eficácia do processo 

de produção. 
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2.5. Escola Sociotécnica 

A Escola Sociotécnica teve suas origens a partir da mecanização e do 

problema relacionado à baixa produção de carvão nas minas da Inglaterra. 

No início do século as condições de serviço naquelas minas de carvão 

eram degradantes. Os mineiros que se submetiam a isso, exploravam os veios 

carboníferos em sistema de duplas, sem supervisão, e acabavam recebendo um 

ínfimo salário como resultado do seu esforço. Esta forma de trabalho, já 

consagrada, não tinha sofrido mudanças em séculos de servidão. 

Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês, 

percebendo o grande potencial que possuía e buscando racionalizar seu uso, 

resolveu mecanizá-las. Isto significou mexer nas equipes de trabalho. Antes 

compostas por dois trabalhadores, agora as equipes contavam com 40 homens 

que foram subdivididos em sete turnos de serviço. Esses turnos, por sua vez, 

acabaram sendo reduzidos para três, os quais ficavam responsáveis por 

diferentes atividades, e com salários diferentes em função do trabalho executado 

por cada grupo. 

Como conseqüência verificou-se baixa produtividade, ocorrência de 

problemas interpessoais, conflitos trabalhistas e um número alto de ausência ao 

trabalho. 

Os pesquisadores ligados ao Tavistock lnstitute of Human Relations, de 

Londres, foram chamados para, através de estudos, analisar os problemas que 

estavam havendo e que eram relacionados à mecanização dos processos de 

mineração. 

Eric L. Trist & Kenneth W. Bamforth descreveram e buscaram 

relacionar os aspectos técnicos, organizacionais, sociais e psicológicos que 

interferiam no trabalho mecanizado. Depois de longos anos de estudo, os 

observadores, ao voltarem às minas de carvão, notaram que havia um novo 

arranjo feito para acomodar os trabalhadores. Observaram, então, que a solução 

se mostrava em uma nova colocação dos mineradores, que foram colocados em 

subgrupos independentes com diferentes turnos de trabalho. Cada mineiro 
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executava, então, funções que eram relacionadas aos seus subgrupos. Estes, 

finalmente executariam todas as tarefas que se relacionassem à extração do 

carvão. O turno seguinte começava sua tarefa exatamente onde o anterior havia 

parado. Todos os integrantes dos grupos acabavam por receber o mesmo salário, 

os mesmos incentivos, as mesmas gratificações. 

Esses grupos eram significativamente autônomos, e acabavam 

alternando tarefas e turnos sob reduzida supervisão. 

Assim, começava um novo conceito de organização que procurava um 

melhor equilíbrio entre os aspectos técnicos (máquinas, equipamentos, 

procedimentos, informações conseguidas) e os aspectos sociais. Representado 

pelos operários para um sistema produtivo, buscava ele a introdução de grupos 

que fossem semi-autônomos. Estes procuravam atingir a mais elevada motivação 

e produtividade de seus mecanismos de autonomia relativa. 

A escolha do melhor método, a responsabilidade coletiva, a discussão 

de como processar esse trabalho, além da procura de líderes que fossem 

responsabilizados pela divisão de tarefas, afloravam com mais intensidade nesse 

arranjo (Biazzi, 1994). 

O termo semi-autônomo pretende enfatizar que nem todas as decisões 

passam a ser tomadas pelo grupo, tais como as definições relativas a políticas de 

produção, vendas do produto, gerenciamento das finanças, etc Estas 

permanecem como atribuição dos líderes. 

Para que o Sistema Sociotécnico possa ser implantado em uma 

organização, ele precisa que sejam considerados os seguintes princípios básicos: 

Princípio da Mínima Especificação Crítica 

Este princípio tem como base norteadora definir-se da forma mais 

reduzida possível, procurando-se apenas prover as diretrizes que sejam 

adequadas para que a atividade possa ser terminada. Assim, as metas deverão 

ser definidas, pois elas permitirão que os funcionários saibam onde querem 
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chegar. Ao líder da equipe e aos componentes dela é solicitado que estabeleçam 

de forma clara essas metas. 

Princípio da Colocação de Fronteiras 

Este princípio leva ao conhecimento de que as fronteiras existentes 

entre as unidades operacionais não devem servir de barreiras à comunicação -

que é extremamente necessária à realização das atividades. Neste item 

encontram-se aspectos diversos como turnos de trabalho e também a 

departamentalização. O pleno estabelecimento desse princípio garante 

permeabilidade entre os fluxos de comunicação. 

Princípio de Multifuncionalidade 

As diferenças individuais garantem ao indivíduo que ele pode realizar 

as mais diferentes tarefas. O mesmo conhecimento, porém, não o capacita a 

exercer todas as tarefas que conheça. Cada pessoa possui uma vasta variedade 

de habilidades que serão colocadas à disposição do grupo, e levarão tanto à 

realização dos objetivos traçados por ele, como a garantia de realização pessoal. 

Assim, os membros do grupo acabarão se ajudando mutuamente e também 

conduzirão a uma melhor especialização. A multifuncionalidade vai conduzir as 

pessoas a uma contínua cooperação e, caso um dos componentes esteja 

ausente, outro poderá entrar em seu lugar. 

Princípio da Coerência 

O planejamento deve procurar, na medida do possível, ser coerente 

com todas as características levantadas pelos integrantes da organização do 

trabalho. Sempre que possível este planejamento deve ser feito de maneira 

participativa pelos membros da organização. 
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Princípio do Fluxo de Informações 

Este princípio estabelece que todas as informações devem estar 

liberadas àqueles que pertencem ao plano de execução das atividades. 

Através das informações veiculadas, o funcionário vai avaliando se os 

seus objetivos atendem às metas e objetivos propostos. Se houver necessidade, 

ele poderá adequar seus esforços quantas vezes for preciso. Quando subsiste a 

falta de informação, normalmente há uma perda de autonomia, a equipe perde a 

oportunidade de tomar decisões e conseqüentemente deixa de aprender. 

Princípio da Compatibilidade 

Este princípio destaca a necessidade de aderência que existe entre o 

processo de mudança e seus objetivos. No caso da abordagem sociotécnica é 

pouco provável que aconteça um processo que seja definido pela liderança, e que 

seja apresentado de forma autoritária, conseguir uma plena adesão de todos os 

membros da equipe. 

Princípio dos Valores Humanos 

Este princípio tem como norma que a organização como um todo deve 

estar preocupada com as necessidades humanas de seus membros. 

Neste caso, a Qualidade de Vida será o referencial a ser conseguido 

como ponto central e deve ser considerada como um ponto de extrema 

importância para seus membros. 

Princípio do Controle de Variâncias 

Todas as variâncias que ocorrem em uma situação de trabalho devem 

ser consideradas logo que ocorram. Assim, se acontecerem imprevistos ou 

acidentes, elas devem imediatamente ser revistas. 

Com essa situação, todos princípios devem levar à construção de uma 

organização de trabalho completamente diferente daquela preconizada por Taylor 
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Após a crise mundial do petróleo que abalou o mundo em 1973 e a 

grande virada nos rumos da economia mundial, houve um declínio no interesse da 

continuidade desses experimentos, e muitos desses trabalhos envolvendo 

pesquisas não conseguiram ter continuidade. 

Mesmo assim, com uma vasta gama de experimentos já realizados, a 

escola sociotécnica continua tendo um grande número de adeptos. 

Também nos países escandinavos, na Alemanha, na Holanda e na 

Austrália a influência da escola sociotécnica se faz sentir no campo do desenho 

organizacional, onde a maior ênfase se dá na multidependência, nas equipes 

semi-autônomas. 

Em períodos mais recentes, um dos mais famosos experimentos 

envolvendo conceitos de Sociotécnica foi realizado na fábrica da Volvo -

Uddevalla, na Suécia (Wood, 1992). 

Com esta abordagem a escola sociotécnica oferece à organização do 

trabalho possibilidades de vencer o endurecimento que toma conta das relações 

no mundo contemporâneo. As crises mundiais sempre levaram as corporações a 

procurarem mecanismos que melhorassem a produtividade nas organizações, e 

essa escola sempre trazia respostas às indagações e aos questionamentos. 
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CAPÍTULO 111 - DESCRIÇÃO DE CASO 

3.1. Introdução 

As abordagens centradas no posto de trabalho têm dado lugar a 

iniciativas que configuram formas de organização mais flexíveis, priorizando o 

desempenho de fluxos produtivos em detrimento dos resultados obtidos em cada 

tarefa. Como decorrência de pressões pelo incremento da flexibilidade, muitas 

organizações têm passado a adotar diferentes formas de trabalho grupal na 

produção. 

A mudança de uma organização de trabalho prescritiva para uma 

organização mais flexível e ágil via grupos parece simples à primeira vista, porém 

uma organização eficiente com grupos semi-autônomos exige mais do que o 

ajuntamento de pessoas sob um novo rótulo. Neste contexto será descrita a 

implantação, evolução e resultados da introdução do conceito de grupos semi

autônomos em uma planta industrial do Grupo Philips. 

3.2. Descrição da Empresa no Mundo e no Brasil: Royal Philips Eletronics 

A Philips no mundo 

A fundação da empresa, que se tornou uma das maiores no 

mercado de produtos eletrônicos, ocorreu em 1891, quando Gerard Philips 

estabeleceu na Holanda uma fábrica para a produção de lâmpadas 

incandescentes e outros produtos elétricos. Hoje a Philips atua em mais de 60 

países com um número aproximado de 227 mil funcionários, possui escritórios de 

vendas e serviço autorizado em 150 países e tem também 243 fábricas em mais 

de 25 países, possuindo laboratórios de desenvolvimento espalhados por seis 

países. Fundada na Holanda e ainda mantendo sua matriz na cidade de 

Amsterdã, a Philips é hoje considerada uma empresa global voltada para a 

fabricação de uma enorme variedade de produtos (ver figura abaixo), porém com 

foco nos produtos eletroeletrônicos. 
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fonte: Site Royal Philips Eletronics - www.philips.com 

Os resultados de vendas de 2000 foram de 32,79 bilhões de dólares. 

Os gastos anuais com R&D representam cerca de 5,3% das vendas, com isto a 

empresa se destaca no lançamento de inovações como o Compact Audio Cassete 

(1963) e o Compact Disc (1983). A empresa vem crescendo e hoje, segundo a 

Revista Fortune, se posiciona entre as 10 maiores empresas eletrônicas do 

mundo. 

Electronics, Electrical Equip. 

· Comoanv Global500 Revenues (1999) Profits (1999) 
Revenues 

Rank 
$ millions %CHANGE $ millions %CHANGE 

from 1998 from 1998 
1 Siemens 21 75.337 14 1.774 379 
2 Hitachi Ltd. 23 71.859 15 152 N/ A 
3 Matsushita E1ectric 24 65.556 10 895 745 

Industrial Co. Ltd. 
4 SOI!Y 30 60.053 13 1.094 -22 
5 ~oshiba 38 51.635 25 -251 N/ A 
6 ~c 51 44.828 20 94 N/ A 
7 IMitsubishi 92 33.896 14 223 N/ A 

8 Roval Philios 96 33.557 -13 1.919 -71 
Electronics 

9 Motorola 109 30.931 5 817 N/ A 
10 m.tel 116 29.991 47 2.671 N/ A 

Fonte: Stte Fortune- Rankmg por Vendas 2000- www.fortune.com 
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A participação de mercado na América do Norte ainda é baixa nos 

segmentos onde a empresa atua, porém a Philips vem buscando se posicionar de 

forma competitiva em alguns segmentos como vídeo e também áudio através da 

marca Marantz. 

A Philips está fortemente posicionada na Europa, onde se observa o 

maior volume de vendas, a maior quantidade de funcionários e volumes de 

produção. A figura a seguir mostra os resultados de vendas (em euros) por 

região, evidenciando desta forma o que dissemos em relação à atuação européia 

da empresa. 

Segment r.evenues per geog.raphic area 

fonte: Informações Financeiras Royal Philips Eletronics- www.philips.com 

A Philips no Brasil 

A Philips chegou ao Brasil em 1924, instalando sua sede no Rio de 

Janeiro. O objetivo da empresa era importar lâmpadas incandescentes da Europa 

para vendê-las aqui. Após alguns anos, começaram a ser importados aparelhos 
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de rádio, até que a Segunda Guerra Mundial afetou as operações da companhia 

também aqui no nosso país. 

Durante a guerra, de 1939 a 1943, a Philips interrompeu as 

importações e passou a atuar em mercados totalmente diferentes de forma a 

suportar a crise: vendeu dínamos para bicicletas, motores elétricos, aquecedores 

para torneiras domésticas e até inseticida em pó. Valia tudo para sobreviver. 

Terminada a guerra, a Philips associou-se a outras empresas para iniciar a 

produção local de aparelhos de telecomunicações. A grande arrancada industrial 

ocorreu realmente em 1948, com a instalação em São Paulo de uma fábrica de 

produtos de iluminação (lâmpadas e luminárias). Dois anos depois começou a 

produção local de aparelhos de rádios. Em 1951 a sede da Philips do Brasil é 

transferida do Rio de Janeiro para São Paulo, onde está até hoje. 

Passados 77 anos desde sua chegada ao Brasil, a Philips alcançou a 

posição de líder dos principais mercados nos quais atua. A produção industrial da 

Philips do Brasil está assim dividida: 

Fábrica Num. Funcionários 
Produtos 

(localização) 

Manaus Equipamentos de áudio e vídeo e 1500 

componentes eletrônico 

Recife Componentes eletrônicos e lâmpadas 400 

automotivas 

Varginha -SP Eletrodomésticos portáteis marca Walita 1100 

Mauá-SP Peças de vidro para tubos de imagem 400 

Mauá-SP Lâmpadas incandescentes, fluorescentes 1600 

e de iluminação pública 

S. J. dos Bobinas defletoras e tubos de imagem 2000 

Campos I SP para TV's. 

O portfólio de produtos inclui ainda outros itens, tais como 

equipamentos profissionais para broadcast, mini-antenas I decodificadores para 
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DTH (recepção de TV por assinatura via satélite), drives leitores I gravadores de 

CD-ROM e CD-RIRW, centrais digitais de PABX, equipamentos médico

hospitalares e de teste e medição, além de vários modelos de produtos 

importados de áudio e vídeo, monitores, eletrodomésticos portáteis e produtos 

para cuidados pessoais. 

3.3. Descrição da Unidade Produtiva a ser Analisada 

PHILIPS COMPONENTS VIDROS (PCV) MAUA- FABRICA DE TELAS 

Dentro da divisão Components, a fábrica de Mauá (SP) é responsável 

pela industrialização de peças de vidro para tubos de imagem e conta com 400 

funcionários para a produção de aproximadamente 20 mil telas de TV's I dia com 

capacidade anual de 6.4 milhões- somente telas 14"e 20". 

Como se pode ver no organograma abaixo, a estrutura organizacional 

é composta por poucos departamentos e, nas áreas produtivas, utiliza-se o 

conceito de equipes auto geridas como observaremos adiante. 
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O mercado de eletroeletrônicos passou por um período de queda nas 

vendas como reflexo da situação econômica do país, e o baixo volume de vendas 

acirrou ainda mais a concorrência entre as montadoras de TV - o que trouxe 

conseqüências para a cadeia como um todo, aumentando a competição na 

fabricação de vidros. A venda de televisores de empresas concorrentes a um 

preço muito baixo fez com que a redução de custos fosse uma obrigação para a 

manutenção do negócio. 

4000 

2000 

Venda TV's 14"e 20" Brasil 
1993 a 2000 Dados Reais 

2001 a 2003 Dados Estimados 

O+-~~~--~--~--~~--~--~--r--4 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

fonte: Departamento de Marketing Philips Components 

Isto afetou e ainda afeta o comportamento e expectativas dos 

stakeholders. Os clientes buscam produtos cada vez mais baratos e com maior 

qualidade, os fornecedores pressionam por manter o faturamento compensando a 

queda nas vendas com reajustes de preços, os funcionários ficam receosos em 

relação à perda do emprego, os acionistas buscam estratégias alternativas para a 

manutenção do retorno sobre o investimento e a comunidade ao redor aposta na 

empresa como boa empregadora e fonte de recursos para o aquecimento da 

economia local. 

Em 1993 o mercado começou a se expandir e a expectativa, naquele 

período, era que a fábrica trabalhasse em plena capacidade nos anos seguintes. 

Em função disso, a empresa investiu na reforma e expansão do forno (US$ 22 

milhões), visando o atendimento de uma demanda crescente, porém o 
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desaquecimento da economia em 1996 contrariou todas as expectativas de 

crescimento e a queda nas vendas foi muito grande. 

A situação mundial não era diferente, muitos fabricantes de vidro 

haviam investido em aumento de capacidade, porém a demanda por telas de 

vidro não acompanhou as expectativas (ver próximo gráfico). Desta forma a 

possibilidade de exportar para compensar a queda do mercado interno estava 

eliminada. 

Oferta/Procura de Vidros no Mundo 

360 
Total (em milhões) 

300 ~ 
~ 

V' ~ 
--o 

240 

~ 
180 

120 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1-+-olass- supply 255 262 267 270 266 267 269 262 

l-o-r ubes- Demand 216 227 243 266 287 304 320 336 

fonte: Departamento de Marketing Philips Components 

Além da situação da baixa demanda por vidros no mundo entre os 

anos de 1997 a 2000, o nosso cliente (uma fábrica de cinescópios) também não 

apresentava expectativa de aumento imediato de suas exportações, pois o custo 

de seu produto era superior quando comparado a alguns concorrentes 

internacionais, como pode ser visto no gráfico abaixo (obs.: a largura das barras 

se refere à capacidade de cada fabricante). 

Comparação Mundial de Custo do Cinescópio 14" 
45 

35 t:;=:l 30 

•• 

25 

, 5 

, o 

50 00 . 1 o 000 15000 20 000 25 000 30000 35000 

fonte: Departamento de Marketing Philips Components - ano 1999 
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Essa desvantagem de custo do nosso cliente foi transferida para o restante 

da cadeia como forma de pressionar uma redução de custo dos componentes do 

cinescópio, entre eles o vidro. Assim nossa fábrica teve que estabelecer metas 

para a redução de seu preço de venda afim de tornar o nosso produto e o produto 

do nosso cliente competitivos no mercado. 

Muitas ações foram tomadas com o objetivo de reduzir o custo de 

fabricação das telas de vidro. Os fornecedores foram envolvidos na problemática, 

os processos foram otimizados e os custos da organização foram revistos. Além 

disto, em função da já mencionada queda das vendas, foi inevitável a 

necessidade de redução de pessoal. 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, apesar da redução do volume 

de produção nos anos de 1997, 98 e 99, os indicadores de produtividade 

sofreram grande mudança e passaram a ser benchmarking quando comparados 

com as outras fábricas de vidro da Philips (Aachen, Simonstone, Chupei). 

PCV- Vendas I Conta Salários 

9 -· .................................................... ·······s;u· ... --· ...... 8.,4 ...... ··- ... _8_,?,_. -····· 

7,1 
·------------------ -------------------7,5 .· 

········-··-·············-------------6 .· 

4,7 

97 98 99 BtJ 00 Ql Q2 

Aacben = 4,0 Simoostone = 4,2 Chupei= 3,6 

fonte: Departamento de Controladoria PCV 

Essa fase turbulenta pela qual a fábrica passou nos anos de 1997 a 1999 

foi um elemento catalisador de uma série de mudanças que foram introduzidas. 

Nesse período, como veremos adiante, surgiu o conceito de Equipe Auto Gerida. 

Os departamentos, agora mais "enxutos", necessitavam se organizar de outra 
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forma a fim de cumprir praticamente as mesmas atividades anteriores. As 

pessoas deveriam assumir mais responsabilidades e ter experiência em mais. de 

uma atividade com o objetivo de cobrir eventuais faltas, pois não haveria mais 

pessoal reserva. Enfim, esses anos foram de definição para a continuidade do 

negócio, pois foi até discutida a venda ou junção com outra fábrica de vidros, a 

NEG - Nipon Eletric Glass. 

3.4. Descrição do Processo de Fabricação 

O processo de fabricação é composto basicamente por três etapas 

principais: Mistura e Fundição do vidro, Prensagem /Inserção de Pinos na Tela e 

Acabamento (polimento da tela). 

Os materiais utilizados para a fabricação do vidro (areia, sódio, 

potássio, etc.) são misturados e enviados para um forno onde ocorre a fusão dos 

materiais e a produção do vidro (a uma temperatura média de 1250 °C). O vidro 

fundido é enviado à prensa onde ocorre o corte de quantidades uniformes do 

material para a posterior prensagem (corte da gota de vidro). 

Após o processo de prensagem o vidro adquire o formato de telas de 

14 ou 20 polegadas. Nelas são inseridos internamente três pinos metálicos que 

serão utilizados para a fixação de uma máscara metálica durante a fabricação do 

cinescópio (tubo de imagem). 

Por fim, resta a fase de acabamento. As telas prensadas devem ter sua 

superfície externa livre de imperfeições, por isto elas passam por um processo de 

polimento. 

MISTURA 

"" 
PRENSAGEM E \.. 

E FUNDIÇÃO , INSERÇÃO DE PINOS , ACABAMENTO 

Uma série de pontos de controle e subprocessos poderiam ser 

mencionados, porém são detalhes que não fazem parte do escopo deste trabalho. 
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3.5. Foco nas Pessoas - Grupo Semi-Autônomos 

A fábrica de vidros para cinescópios da Philips, foi a pioneira dentro do 

Grupo Philips do Brasil na adoção de uma nova forma de organização para os 

funcionários do setor industrial. Após o contato por parte do gerente Industrial e 

do gerente de Qualidade da Planta com o conceito de Grupos Semi-Autônomos, 

uma série de iniciativas foram tomadas com o objetivo de introduzir este conceito 

na fábrica em questão. Os grupos semi-autônomos foram chamados de Equipes 

Auto Geridas (EAG's). 

As Equipes Auto Geridas que foram criadas seguiram uma 

determinada estratégia de implantação, que se iniciou em uma área piloto em 

1997. Essa área foi a Inserção de Pinos, com aproximadamente 25 funcionários. 

Nos anos seguintes as EAG's foram gradualmente sendo estendidas para outros 

setores da área industrial. 

No ano de 1998 o conceito de EAG's começou a ser aplicado no 

departamento de Acabamento. Em função do grande número de funcionários 

(total de 130), as etapas de treinamento levaram um tempo maior para serem 

completadas. 

Considerando que a totalidade dos departamentos produtivos (Mistura 

I Fundição, Prensagem I Inserção de Pinos e Acabamento) tinham 

aproximadamente 200 funcionários, percebemos que no final de 1998 e início de 

1999 tínhamos por volta de 80% do pessoal da área produtiva organizado sob a 

forma de grupos semi-autônomos. 

3.6. Funcionamento das Equipes 

A fábrica anteriormente, tinha um organograma funcional para as 

áreas produtivas, com a existência de Chefe de Departamento, Supervisor, Líder 

e finalmente Operador. Hoje a fábrica possui equipes auto geridas. No 

departamento onde o conceito é implantado, os colaboradores são reunidos em 
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cinco grupos: Satisfação do Cliente, Comunicação Social, Previsão de Perdas, 

Eficiência de Processos e Manutenção Produtiva Total. 

Cada um destes grupos elege um coordenador e este tem um 

mandato de seis meses. O antigo Chefe de Departamento passou a atuar como 

um facilitador e treinador do grupo, os Supervisores ·e Líderes são hoje, em 

função de seu conhecimento técnico, os principais responsáveis por atividades de 

treinamento do grupo. A figura abaixo ilustra uma estrutura que anteriormente era 

hierarquizada e passou a ser formada por grupos, nos quais existe o rodízio das 

pessoas. Com isto é possível que o funcionário aprenda todas as atividades sob 

responsabilidade da EAG. 

Antes 

Fonte: Informativo EAG Acabamento 

Diversas atividades que são de responsabilidade das equipes 

surgiram em função da estrutura de subgrupos adotada, outras são provenientes 

da eliminação das funções de ·líderes e supervisores. 

Na figura abaixo pode-se observar quais são as responsabilidades 

que foram discutidas e definidas, com a participação de todos, para cada 

subgrupo. 



manutenção 
produtiva total 

- housekeeping; 
,.. garantir a identificação 
correta de problemas e a 
melhoria contfnua do 
desempenho dos 
equipamentos; 
- executar pequenos 
reparos; 
-.identificar oportunidades 
de melhorias nos 
equipamentos. 

eficiência do 
processo 

satisfação docliente 
- garantir que os clientes 
(interno/externo) recebam 
produtos que superem 
suas expectativas; 
- entender as necessidades 
dos clientes; 
-ter como meta garantir o 
atendimento a essas 
necessidades. 

comunicação social 
- garantir o processo de 
comunicação entre: 
fornecedores 
(interno/externo)- EAG
clientes (interno/externo); 
- levantamento de dados 
(perdas, eficiências, etc); 
- preparação de reuniões; 
- eventos sociais; 
- divulgação de resultados; 
- controle de férias. 

- administrar recursos do 
departamento (prioridades); 
- garantir a melhor forma 
de produzir, 

previsão de perdas 
-garantir redução das 
perdas (produção, tempo 
de paradas, gastos com 
manutenção, etc); 
- garantir a produção de 
acordo com os 
procedimentos; 

-treinamento- melhoria do 
conhecimento de todos e 
sua uniformização; 
- garantir o conforto dos 
membros da equipe 

- controle do estoque de 
materiais auxiliares. 

Fonte: Informativo da EAG Acabamento 
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Como dissemos, semestralmente cada um dos subgrupos acima elege 

seu próprio representante. Reuniões diárias com duração de uma hora são 

realizadas entre esses representantes e o facilitador da equipe (ex-chefe de 

departamento). O objetivo deste encontro é discutir os resultados de produção do 

dia anterior (todos os desvios em relação ao orçado) e, além disto, verificar junto 

aos representantes quais são as oportunidades de melhoria para a elevação do 

desempenho I satisfação da equipe. 
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Geridas em cada um dos departamentos da fábrica. Nesta reunião existe a 

participação da Gerência Industrial e a ata com os assuntos discutidos é 

encaminhada à Gerência Geral. 

A forma de acompanhamento adotada, bem como o apoio dispensado 

pela direção da empresa têm sido muito importante para o sucesso na introdução 

das Equipes Auto Geridas. Atualmente a Philips Vidros está transferindo o 

conceito de EAG para outros departamentos produtivos e, também, para os não 

produtivos. 

Vale aqui discutir que consideramos as EAG's como grupos semi

autônomos e desta forma, precisamos entender como as EAG's respondem aos 

requisitos necessários para serem identificadas como tal. 

De acordo com Manz e Sims: "As variações nos desenhos de equipes 

são tão numerosas que é difícil encontrar uma definição comumente aceita para a 

abordagem de equipes. Aparentemente, é mais uma filosofia geral e uma 

abordagem da proposta de tarefas do que um conjunto de regras rigidamente 

definidas. Na verdade, parte da essência da abordagem de equipes é estimular 

cada grupo de funcionários a encontrar seu próprio caminho, o tipo de equipe que 

melhor se adapta a sua própria situação e aos membros da equipe. Em geral, a 

abordagem de equipes é uma tentativa de utilizar mais amplamente os recursos 

humanos da organização em todos os níveis" (MANZ & SIMS. 1996, p. XXVI). 

Manz & Sims atribuem as seguintes responsabilidades a grupos semi

autônomos: 

1. controle de tempo pela própria equipe; 

2. análise de problemas de qualidade; 

3. atribuição de tarefas; 

4. treinamento dos membros de equipes; 

5. redesenho dos processos de produção; 

6. definição das metas da equipe; 

7. avaliação do desempenho interno; 

8. registros da qualidade; 



9. manutenção de controle de estoque em processamento; 

1 O. resolução de problemas técnicos; 

11. ajuste de cronogramas de produção; 

12. resolução de conflitos internos; 

13. preparação de orçamentos anuais; 

14. eleição do líder interno da equipe; 

15. teste de competência; 

16.1igações dentro da equipe; 

17. seleção dos membros da equipe 
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Quando avaliamos as atividades sob responsabilidade das EAG's 

percebemos que as mesmas realizam a maioria das atividades acima descritas, 

porém cabe lembrar que o grupo ainda não participa de forma plena nas 

atividades 5, 6, 11 e 13 (redesenho dos processos de produção, definição das 

metas da equipe, ajuste de cronogramas de produção e preparação de 

orçamentos anuais). 

Uma característica importante dos grupos semi-autônomos diz respeito 

à · supervisão, pois freqüentemente a supervisão direta é desnecessária. Com 

relação ao item 14 (eleição do líder interno da equipe), as EAG's já vêm atuando 

desta forma praticamente desde o início da sua formação. Porém, mais adiante, 

nã.o deixaremos de analisar quais são os resultados sobre a motivação e 

envolvimento do grupo em função da não participação plena de todas as 

atividades descritas por Manz & Sims. 

Por fim, cabe analisar alguns resultados tangíveis em função da adoção 

das EAG's, tais como: redução em 55% no índice de refugos da Inserção de 

Pinos; aumento de 25% na produtividade do Acabamento; e redução em 1 O% no 

índice de defeitos do Acabamento (polimento de telas 20"). 
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3.7. Avaliação dos Resultados sobre as Pessoas 

Para avaliar os efeitos da introdução dessa nova forma de organização 

sobre os funcionários, estão sendo realizadas pesquisas periódicas com o objetivo 

de captar o grau de satisfação dos membros das equipes em relação ao seu 

trabalho. 

A primeira pesquisa foi realizada em março de 1999, quando os 

funcionários da Inserção de Pinos e do Acabamento tinham completado o ciclo de 

treinamentos sobre Equipes Auto Geridas. Nesse período estes funcionários já 

haviam formado os subgrupos - conforme descrito anteriormente - e as reuniões 

diárias e mensais começavam a acontecer. 

A segunda pesquisa foi realizada em dezembro de 2000, 

aproximadamente um ano e nove meses após a realização da primeira, sendo 

que esse tempo foi observado em função da necessidade de amadurecimento do 

conceito de Equipes Auto Geridas. Foi definido que esta pesquisa seria realizada 

com periodicidade anual e o mês de dezembro seria tomado como base, a fim de 

fornecer subsídios para o planejamento das atividades de melhoria das equipes 

para o ano seguinte. 

Como veremos, esta pesquisa aborda 15 tópicos principais 

relacionados à satisfação dos funcionários. Ao todo são 115 perguntas que 

contemplam estes 15 tópicos. 

Todos os funcionários que faziam parte das EAG's da Inserção de 

Pinos e do Acabamento foram convidados a participar das pesquisas, sendo que 

na primeira delas a participação foi de 87,7% (136 I 155) e na segunda este índice 

foi de 91,7% (132 I 144). 
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O resultado da pesquisa foi obtido em função da média simples da 

resposta dada por cada um dos funcionários a cada questão. As perguntas foram 

elaboradas de modo que o funcionário teria as seguintes opções de resposta: 

O Discordo Completamente 

25 Discordo 

50 Tendo a Concordar 

75 Concordo 

100 Concordo Completamente 

A última observação a fazer em relação ao questionário é que as 

perguntas referentes aos tópicos 13, 14 e 15 foram elaboradas e aplicadas 

somente na última pesquisa. Isto ocorreu em função da relevância e da discussão 

destes itens terem aumentado somente nesse último período (como veremos mais 

adiante). 

A seguir vamos apresentar o resultado completo da pesquisa e 

posteriormente, a compilação do resultado de todas as perguntas e o 

agrupamento por tópicos. 
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Evolução dos Resultados da 
Pesquisa de Satisfação 

Philips Components Vidros 

Categoria Num. Pergunta- Descrição Avaliação :Avaliação 
Março 99 7E DezOO 7E7E 

' - • f: 

?g t ~ --.;; 

1. Orientação para 8. O meu departamento recebe informações sobre 81.0 84.5 
o Cliente a satisfação de nossos clientes com o trabalho 

que realizo. 

18. Tenho liberdade suficiente para tomar as 30.0 51.7 
decisões necessárias para atender as 
necessidades de nossos clientes. 

35. Tenho um bom entendimento das exigências 69.0 79~3 

dos meus clientes internos. 

39. Meu departamento procura atender às 87.0 84.5 
exigências e expectativas dos clientes. 

78. Tenho um bom entendimento das exigências 63.0 69.0 
dos meus clientes externos. 

Média 66.0 73.8 
§ .. . . 

4 " • 
. • "i .4 -;;-

2. Relacionamento 9. A gerência da minha unidade trabalha bem em 60.0 65.5 
cooperativo no equipe. 
trabalho 

19. Existe boa cooperação entre o meu 64.0 58.6 
departamento e os outros departamentos da 
unidade. 

28. As pessoas com quem trabalho ajudam seus 66.0 72.4 
colegas mesmo que isto signifique ter que fazer 
algo além das atividades normais. 

45. Na minha unidade o trabalho em equipe é 80.0 86.5 
incentivado. 

57. Na minha unidade o trabalho em equipe é 59.0 70.7 
reconhecido. 

72. Eu sinto que posso confiar nas pessoas do 77.0 67.2 
meu departamento. 

Média 67.7 70.2 
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Categoria Num. Pergunta- Descrição .··~Y~Ji.a%!J>~~ ~Avê:iliâÇãoc 
MafÇo.199!!% I"::~'õWoo:~; 

·~ ·"t' r · { .'f .f ·.~ :~ ·;r:. :;:: :](cf ·f .. ···~· ·~t·t'r;: ~, ·:r · f]'· 1 · ......... ·.·~· ··.;! _,,_.;•,:::j: 

3. Apoio da 2. Eu sinto que posso confiar na Gerência da 64.0 69.0 
Gerência minha unidade. 

11. Tenho a informação do que preciso para fazer 78.0 89.7 
bem o meu trabalho. 

20. Tenho recursos I instrumentos necessários 51.0 79.3 
para fazer bem o meu trabalho. 

31. A Gerência da minha unidade realiza um 65.0 86.2 
excelente trabalho para nos manter informados 
sobre assuntos que nos afetam. 

44. Acho que a Gerência da minha unidade é 70.0 79.3 
respeitada pelos funcionários. 

49. A Gerência da minha unidade tem comunicado 58.0 70.7 
adequadamente seus objetivos e rumos 
estratégicos. 

67. Acho que a Gerência da minha unidade 39.0 50.0 
geralmente toma decisões justas. 

70. Acredito que a gerência da minha unidade vai 71.0 75.9 
agir para resolver os problemas identificados 
nesta pesquisa. 

Média 62.0 75.0 

~·· rf' ~:r :~ .... •.;'·· .r: '"' ,::c~ .,.,, ;;r;· :r ·r:: 't::' ·r~·:-:·• ·r:: 1w '';;~ 1·,··.~ ·~~·J!if 1'.~•·.· 
4. Apoio do 12. O meu chefe imediato normalmente valoriza 40.0 79.3 
Superior Imediato um trabalho bem feito. 

22. O meu chefe imediato é geralmente receptivo 64.0 72.4 
à sugestões de mudanças feitas pelos 
funcionários. 

27. O meu chefe imediato confia nas pessoas do 69.0 79.3 
meu departamento. 

32. O meu chefe imediato está disponível quando 79.0 84.5 
necessário. 

58. Eu sinto que posso confiar no meu chefe 74.0 70.7 
imediato. 

59. O meu chefe imediato desenvolve 63.0 70.7 
profissionalmente seus subordinados. 

66. O meu chefe imediato comunica-se de modo na 69.0 
efetivo. 

73. O meu chefe imediato é competente nos na 82.8 
aspectos técnicos do trabalho. 

Média 64.8 76.1 
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Categoria Num. Pergunta- Descrição Ayaliação 'Avaliação 
Março 99 DezOO 

·';Fi· 11 . ~ ?" 'iifi 11 11 :,• .;i;. '• 
~ ,. 

t f 
5. Orientação para 4. Entendo como o meu trabalho é avaliado. 71.0 53.5 
o Desempenho 

23. A minha unidade NÃO é tolerante para com os 38.0 46.6 
funcionários que tem baixo desempenho. 

34. Acho que meu trabalho é avaliado com justiça. 47.0 46.6 

48. Meu chefe imediato comunica-me 56.0 46.6 
periodicamente sua opinião sobre meu trabalho. 

54. Estou capacitado para participar do 79.0 86.2 
estabelecimento de objetivos para o meu trabalho. 

65. Minha última avaliação de desempenho serviu 55.0 58.6 
para melhorar o meu desempenho no trabalho. 

68. A minha unidade tem um bom programa para na 41.4 
avaliar o meu desempenho. 

85. Minha última avaliação de desempenho serviu 45.0 53.5 
para identificar minhas necessidades de 
treinamento. 

Média 55.9 54.1 
,.. 7? 

li 1/J • >É . ' li 11' .,. ; 
>Ui • 

3?' ~ 
A >É 

6. Recompensa e 13. Pelo que sei, o meu salário é tão bom quanto 46.0 48.3 
Reconhecimento o salário pago para funções similares em outras 

empresas do mesmo ramo. 

40. Todos os funcionários da minha unidade têm a 43.0 53.5 
oportunidade de receber um reconhecimento 
especial. 

42. Na minha opinião, a minha unidade reconhece 43.0 65.5 
e gratifica os funcionários para encorajar o bom 
desempenho. 

60. Estou satisfeito por ser tratado com respeito e 63.0 70.7 
justiça. 

76. Estou satisfeito com o reconhecimento do meu 42.0 50.0 
desempenho. 

77. Estou satisfeito pelos benefícios oferecidos 56.0 70.7 
pela empresa. 

79. Sinto que sou valorizado na minha unidade, e na 55.2 
que posso fazer a diferença. 

Média 48.8 59.1 



Satisfação e 
prometimento 

Num. Pergunta- Descrição 

Tenho a oportunidade adequada de me 
nformar sobre vagas em aberto. 

25. Acredito ter oportunidade para 
desenvolvimento e progresso pessoal na Philips. 

33. Existem oportunidades suficientes de 
treinamento para desenvolver minhas habilidades 
na minha função atual. 

. A Gerência da minha unidade não discrimina 
pessoas com base em raça, sexo, idade, 

'~"'~"•t,,..,,.,.n,,..,<> física ou religião. 

ito com as oportunidades de 
'~"'~"""'""'"'""''"mento profissional na Philips. 
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46.0 44.8 

47.0 48.3 

79.0 74.1 

48.0 62.1 

27.0 44.8 

70.0 70.7 

43.0 48.3 

73.0 75.9 

59.0 65.5 
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Categoria Num. Pergunta- Descrição Avalià'''ãõ~ lfAvãuã~!Q:: ''%"h;;;:Ji.:.'~~;;v.;--~:<; 
;Março,99a . 0~,:; . .. ;4 .. .,.. .. 4• ,r ;r ~:;r. ·;r . .,.c';fr.. ... ~;;;. ,;;; 11 J'll:f·.::,~ '?•t • ·;F??·':I;j\t;;;,. J:.·. à7i' ·l;{à'' .'JIIIri''i!W'••i&!"' .~ 

9. Qualidade 15. O nosso compromisso com a qualidade é 87.0 84.5 
visível em nosso trabalho diário. 

26. Compreendo como é definida e medida a 68.0 58.6 
qualidade no meu departamento. 

55. Estou satisfeito com a qualidade dos produtos 61.0 69.0 
ou serviços de nossos fornecedores internos. 

56. O processo de melhoria da qualidade é 82.0 84.5 
considerada importante pelo meu chefe imediato. 

63. A qualidade dos produtos Philips é melhor que 56.0 74.1 
seus concorrentes. 

82. Estou satisfeito com a qualidade dos produtos 57.0 55.2 
ou serviços dos nossos fornecedores externos. 

86. A gerência da minha unidade está 65.0 70.7 
implementando as sugestões dos funcionários 
visando melhorar a qualidade. 

92. A Gerência da minha unidade está fornecendo 50.0 69.0 
os instrumentos e recursos necessários para a 
melhoria da qualidade. 

93. Em sua opinião, a resposta rápida às 47.0 67.2 
mudanças no mercado da Philips é melhor que 
seus concorrentes. 

Média 63.7 70.3 
?/' ., . I 1/.' !s'-'l''".~,;;.;t·~li'~tr:.·•·y·r:; ;"l);;:F:f·.:;;;.•lf'• ·a;;: >•v:.::rr.· ;;;::a ! i~ .;'#/;a;;'' ''; 

1 O. Ambiente de 24. Em geral, as condições físicas do meu local de 37.0 46.6 
Trabalho trabalho são satisfatórias (p. ex.: ventilação, 

temperatura, espaço, etc.). 

41. Quando a Gerência a minha unidade toma 58.0 60.3 
conhecimento de condições pouco seguras de 
trabalho, geralmente toma providências para 
corrigi-las. 

74. O meu departamento é um local seguro para 37.0 75.9 
trabalhar. 

87. Os equipamentos de proteção individuais são na 72.4 
adequados para o exercício da minha função. 

88. Na minha unidade, os assuntos relacionados na 67.2 
com segurança de trabalho são tratados 
adequadamente. 

Média 44.0 64.5 
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Categoria Num. Pergunta- Descrição Avaliação 'I Avaliação 
Março 99 .DezOO 

'!! "! fi. "' 
11. 6. Tenho uma idéia clara dos objetivos financeiros 34.0 36.2 
Conscientização do meu departamento. 
sobre Finanças 

37. Já implantamos procedimentos para realmente 68.0 56.9 
nos ajudar a controlar custos. 

47. Nosso sistema de prêmios, nos incentiva a 44.0 67.2 
atingir resultados que beneficiam a empresa a 
longo prazo. 

51. Os objetivos que estabelecemos para nossos 69.5 74.1 
departamentos são realistas e ambiciosos. 

53. Tenho informações sobre a situação financeira na 41.4 
da minha unidade. 

91. Já implantamos procedimentos para realmente 76.0 79.3 
nos ajudar a evitar desperdícios de recursos. 

Média 58.3 59.2 
SE' ·'!c 0lF SE' fJ!i Yfu sg;. "' ;' i ' 

· .. ~ 1fi •Lli• '! ~ - f '*\ 

12. Espírito 7. Pessoas do meu departamento são 61.0 77.6 
Empreendedor encorajadas a apresentar soluções inovadoras 

para resolver problemas de trabalho. 

17. Meu trabalho oferece oportunidade de usar 30.0 58.6 
minha capacidade. 

38. Estou satisfeito com a minha participação nas 56.0 65.5 
decisões que afetam o meu trabalho. 

46. Minha unidade permite que os funcionários 49.0 56.9 
possam contestar a maneira tradicional de fazer 
as coisas. 

52. Tenho autoridade suficiente para fazer bem o 71.0 81.0 
meu trabalho. 

89. Minha unidade permite que os funcionários 47.0 53.5 
possam comunicar-se abertamente com os níveis 
superiores sem medo de represálias. 

90. Por experiência, sei que os integrantes do meu 40.0 48.3 
departamento aprendem com atividades de outras 
empresas. 

Média 50.6 63.1 
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Categoria Num. Pergunta - Descrição Avaliação .. 
IMarço g~ 

Avalia'ção 
·· óezoo ' 

~ '5 . •é . :" . ~· 

lv ·" I ;J..:~· • 
13. Meio Ambiente 10. A política ambiental da minha empresa é de na 94.8 

fácil entendimento. 

21. A minha unidade está envolvida e na 94.8 
comprometida com a preservação do meio 
ambiente. 

30. Eu tenho conhecimento do destino final dos na 74.1 
resíduos gerados na minha unidade (reciclagem, 
aterro industrial, etc.). 

71. Eu estou motivado a participar dos programas na 89.7 
e concursos sobre o meio ambiente da minha 
unidade. 

80. Eu participo da coleta seletiva (lixo I resíduos) na 93.1 
da minha unidade. 

94. Eu conheço os aspectos ambientais da minha na 94.8 
área de trabalho. 

Média na 90.2 
'!E i$lff 

i .'!E 19i • i • • 
. ·r . :& ·~ ·.;t. ··.~~ .. 

14. 3. Minha unidade tem desenvolvido bons na 87.9 
Relacionamento programas de qualidade de vida (campanha anti-
com sociedade tabagismo, prevenção do câncer). 

16. Estou satisfeito com os programas na 69.0 
desenvolvidos em minha unidade, que envolvem a 
comunidade (Open House, Visita Escola, etc.). 

29. A minha unidade oferece apoio a entidades na 56.9 
assistenciais I escolas. 

50. Na minha opinião, minha unidade é na 79.3 
responsável perante à comunidade. 

64. A minha unidade incentiva trabalhos na 67.2 
voluntários voltados à comunidade. 

75. Eu participo em trabalhos voluntários para a na 36.2 
comunidade, promovidos pela minha unidade. 

Média na 66.1 
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Categoria Num. Pergunta - Descrição Avaliªção !Avaliação 
i~MàrçÕ99 Dez OO 

' ;v; 

'~. '~ ',fb i c; 
:;s.' ,.·.: 

CF 

15. Avaliação 951. PCV em notícias. na 82.8 
Programas 
Motivação I 
Comunicação 

952. Programa de reconhecimento. na 55.2 
953. Philips News. na 67.2 
954. Encontro com o Gerente Geral. na 43.1 
955. Bumerangue. na 79.3 
956. Churrasco de Reconhecimento. na 69.0 
957. Almoços comemorativos. na 69.0 
958. Visita de Familiares. na 58.6 
959. Cartão de Aniversário. na 82.8 
9510. Reunião anual com todos os funcionários na 67.2 
(novo rumo, chega de comer poeira, etc.). 

9511. Programa teste seu conhecimento. na 74.1 
9512. Grupos de melhoria- QIC. na 67.2 
9513. Caixa de Sugestão- Toma Lá da Ká. na 69.0 
9514. Quadro de Avisos. na 72.4 
9515. Cantinho do funcionário. na 70.7 
9516. Painel eletrônico- Restaurante. na 56.9 
9517. Sistema de som da unidade. na 36.2 
9518. Divulgação Programa de Participação dos na 74.1 
Resultados. 

9519. Sala .de Auto-Desenvolvimento na 58.6 
9520. Avalie seu Chefe. na 65.5 
9521. Pesquisa Motivacional. na 79.3 

Média na 66.6 

MEDIA TOTAL '• ~ 
,, 

~ ',, 'fb ;; ~ i57.6 • 
$; 

67.4 I;;, 
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A compilação dos resultados apresentados anteriormente, pode ser 

observado na tabela abaixo: 

Evolução dos Resultados 
da Pesquisa de Satisfação 
Philips Components Vidros 

PmCV - Março 99 i+E PCVl:- Dez. 00~ 
1. Orientação para o Cliente 66.0 73.8 
2. Relacionamento Cooperativo no trabalho 67.7 70.2 
3. Apoio da Gerência 62.0 75.0 
4. Apoio do Superior Imediato 64.8 76.1 
5. Orientação para o Desempenho 55.9 54.1 
6. Recompensa e Reconhecimento 48.8 59.1 
7. Crescimento e Desenv.Pessoal 48.0 54.6 
8. Satisfação e Comprometimento 61.7 68.7 
9. Qualidade 63.7 70.3 
1 O. Ambiente de Trabalho 44.0 64.5 
11. Conscientização sobre Finanças 58.3 59.2 
12. Espírito Empreendedor 50.6 63.1 
13. Meio Ambiente na 90.2 
14. Relacionamento com sociedade na 66.1 
15. Avaliação Programas Motivação I Comunicação na 66.6 

~ c Média& ~ "li! 

" 
57.6 ~ ~ 

. . 1[ 67.4. 

Obs.: Média excluindo os tópicõs 13, 14 e 15 l! 
~ = .. 65;7~ J 
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CAPÍTULO IV- COMENTÁRIOS SOBRE A DESCRIÇÃO DE CASO 

4.1. Comentários sobre Resultados da Pesquisa de Satisfação 

Em primeiro lugar, percebemos que mesmo excluindo os tópicos 13, 14 

e 15 dos resultados da última pesquisa observamos uma elevação de 8.1% no 

grau de satisfação dos funcionários que participam das EAG's. A adoção de 

Equipes Auto Geridas se vincula ao que Eric Trist chama de democracia no local 

de trabalho (Trist, 1981 ), tornando-se uma possibilidade de integração e 

desenvolvimento para os envolvidos no processo. Sua adoção pode implicar em 

mudanças qualitativas na relação indivíduo/organização. 

Esta análise nos leva a crer que parece ser conveniente discutir as 

Equipes Auto Geridas como instrumentos emuladores do desempenho 

organizacional. Os resultados sugerem que a redistribuição do poder decisório no 

chão de fábrica, ampliando a autonomia das equipes de trabalhadores, pode ser 

um instrumento eficaz para o aumento do relacionamento cooperativo e para a 

melhoria do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, os trabalhadores parecem 

reconhecer os benefícios inerentes ao trabalho em equipe: oportunidade de 

participar mais ativamente, adquirir novas habilidades e sentir-se como parte 

integrante e importante da organização. 

Para uma melhor análise da pesquisa como um todo, serão avaliados 

individualmente todos os tópicos abordados: 

1 - Orientação para o Cliente 

Faz parte do programa de treinamento das EAG's uma reunião formal 

com os clientes internos e externos, além disto também é agendada um visita 

formal de cada uma das EAG's à fábrica do cliente. 

Anteriormente, todos os defeitos que eram encontrados na linha de 

produção dos clientes eram analisados pelo supervisor e as quantidades e tipos 

de defeitos encontrados eram comunicados aos grupos, porém os mesmos não 

tinham contato com os produtos defeituosos. Hoje os defeitos são avaliados pela 
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própria equipe e este procedimento tem auxiliado o grupo no entendimento das 

expectativas dos clientes. 

Porém, cabe lembrar que as exigências dos clientes externos são 

entendidas somente em relação aos erros cometidos pela equipe (quando são 

analisados os produtos defeituosos que chegaram aos clientes), pois a fábrica em 

questão realiza dois tipos de reuniões mensais com seus clientes, a de PPM 

Cooperation e a de Desenvolvimento do Produto, e nestas duas reuniões ainda 

não existe a participação das EAG's, sendo que as ações provenientes são 

transmitidas para o Grupo via Coordenação. 

O assuntos discutidos são de interesse de todos. Na primeira reunião 

são tratados assuntos relacionados aos níveis de qualidade dos produtos e na 

segunda são discutidas as necessidades de mudança de especificação do produto 

atual ou ainda a necessidade de desenvolvimento de um novo produto. 

2 - Relacionamento Cooperativo no Trabalho 

Segundo argumenta Salerno: "A tendência, e poderíamos dizer mesmo 

a tentação das equipes gerenciais e técnicas que planejam a mudança para 

grupos, é estimular a competição entre eles, ainda que isto não seja unânime" 

(Salerno, 1994 ). Na fábrica em questão podemos analisar algo semelhante, o 

incentivo e o reconhecimento do trabalho em equipe passou a ser um item 

importante, porém as divergências interdepartamentais ainda não foram 

resolvidas. Existe, de certa forma, uma competição entre as EAG's de 

departamentos diferentes, a preocupação com o ótimo local ainda prevalece em 

detrimento do ótimo global. Este fato fica mais claro quando percebemos, através 

da pesquisa, que os funcionários julgam que a cooperação é baixa entre os 

departamentos da empresa. 

Um ponto importante a ser considerado é que as características do 

produto colabora para as divergências, pois a melhor especificação para se 

prensar uma tela nem sempre faz da mesma um bom produto para se inserir os 

pinos metálicos ou para efetuar o seu acabamento. Antes da formação das 
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equipes existia um processo de comunicação entre os supervisores das áreas, 

diminuindo assim as divergências sobre a qualidade de transferência de um 

departamento para outro. Com a criação das equipes parece que não foi aberto 

espaço para a discussão de assuntos interdepartamentais. Os problemas a serem 

resolvidos internamente ocupam quase que completamente o tempo dos 

membros de cada equipe autogerida (i.e., de cada departamento). 

3 e 4 -Apoio da gerência e do Superior Imediato 

Como dissemos a criação das EAG's foi em função da iniciativa do 

Gerente Industrial e do Gerente de Qualidade da fábrica. Na fase de implantação 

este assunto foi intensamente discutido em reuniões do grupo gerencial, com isto 

foi obtida uma uniformização em relação ao conceito de EAG, bem como o apoio 

necessário dos outros departamentos da fábrica. 

Com relação aos superiores imediatos (antigos supervisores), os 

mesmos foram transferidos para atividades de treinamento dos grupos. Desta 

forma foram mantidos o conhecimento e a memória técnica que os supervisores 

possuíam. No início houve a resistência de alguns em função da relativa perda de 

status, porém foi procurado passar para o grupo e para os supervisores a 

importância e o papel de cada um para o bom desempenho da equipe. 

Os coordenadores (ex-chefes de departamento) passaram a fazer o 

papel de facilitadores das equipes. Seus desempenhos frente às solicitações dos 

grupos foram fundamentais para o sucesso dos mesmos e para o sucesso deles 

próprios, uma vez que havia sido deixado clara a necessidade de se implantar as 

EAG's. 

5 - Orientação para o desempenho 

O tópico orientação para desempenho foi onde a pontuação teve uma 

redução em relação à pesquisa anterior. Este tópico foi ainda o que teve a pior 

pontuação entre todos os outros analisados. 
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Salerno sugere duas questões para a avaliação dos indicadores de 

desempenho: "Como foram estabelecidos, e por quem? A que induzem? As 

respostas a estas perguntas podem revelar até que ponto o esquema implantado 

é simplesmente uma grande intensificação do trabalho, com metas impostas 

externamente ao grupo" (Salerno, 1994 ). 

No caso analisado, tanto no departamento de inserção de pinos quanto 

no de acabamento, as operações são realizadas por equipamentos automáticos, 

onde o ritmo de produção é estabelecido em função das necessidades de 

produção. 

No acabamento, por exemplo, cerca de 80% das atividades estão 

relacionadas ao ritmo imposto pelo equipamento, o restante se refere a atividades 

onde a equipe tem autonomia para ditar o ritmo de trabalho, tais como: controle de 

processo, controle de qualidade, etc. Um dos indicadores de desempenho que 

sãó mais observados nesse departamento é a quantidade de telas produzidas, 

sendo este definido de forma unilateral pela gerência da empresa. 

6 e 12 - Recompensa/Reconhecimento e Espírito Empreendedor 

A empresa desenvolveu alguns mecanismos para o reconhecimento de 

idéias inovadoras, estimulando os funcionários, individualmente ou em grupos, a 

contestarem a maneira tradicional de se fazer as coisas. Porém, quanto se trata 

de avaliar o desempenho em relação às metas estabelecidas, deve ser observado 

que não foram definidas premiações específicas em função do bom desempenho 

da equipe. Poder-se-ia argumentar que o programa de Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR) serve justamente para este fim, entretanto o pagamento da PLR 

é dividido em duas vezes ao ano e o seu valor depende de alguns resultados 

específicos do departamento e outros da fábrica como um todo. Com isto o 

funcionário pode não perceber a PLR como uma premiação imediata ao bom 

desempenho da equipe na qual está inserido. 



59 

7 - Crescimento e Desenvolvimento Pessoal 

A criação das equipes eliminou as antigas funções dos líderes e dos 

supervisores, desta forma os membros das equipes perderam a referência que 

tinham em relação ao seu possível crescimento profissional, uma vez que, em sua 

perspectiva, os requisitos para exercer a função de coordenador estão distantes 

de sua realidade. Aliado a isto, a Philips, como um todo, não costuma divulgar as 

vagas existentes em outras unidades, desta forma fica a sensação de que as 

oportunidades de promoção são reduzidas. 

Para melhorar este aspecto, na fábrica em questão está sendo 

paulatinamente criada uma nova forma de preenchimento das vagas entre os 

departamentos. Assim, algumas áreas com salários mais altos estão divulgando 

as vagas em aberto, possibilitando a participação de todos no processo de 

seleção. Esta prática, porém, se mal administrada, pode levar os departamentos 

com salários menores a aumentar a rotatividade e ao mesmo tempo perder seus 

melhores funcionários. Portanto é importante elaborar um programa detalhado de 

treinamento e substituição das pessoas. 

8 - Satisfação e Comprometimento 

A perspectiva de crescimento econômico que havia em dezembro de 

2000 estimulou um certo otimismo com relação ao planejamento da produção. 

Foram divulgados dados relativos à ocupação da fábrica e os mesmos apontavam 

para um aumento de produção e contratação de pessoal. Neste tópico, o que mais 

colaborou para a elevação da pontuação média foi a maior segurança sentida 

pelos funcionários em relação aos seus empregos. 

Por outro lado, percebemos que, apesar da implantação das EAG's e 

do aumento da nota dada ao moral (entusiasmo) do departamento, esta ainda é 

baixa (48.3%). Em função disto, ações estão sendo tomadas com o objetivo de 

divulgar e celebrar as conquistas alcançadas pelas equipes. Um exemplo pode ser 

observado através da mensagem divulgada em dezembro de 2000 no Informativo 

produzido pelo Grupo de Comunicação Social - Polimento Modular: "No dia 
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08/11/00 foi quebrado mais um recorde de produção na Modular 11 20"SC, 

produzimos 7739 peças boas e mais .uma vez mostramos que com garra, 

determinação e principalmente união da EAG esse time vai longe." 

9 - Qualidade 

O gráfico abaixo evidencia os resultados obtidos pelo grupo do 

Acabamento em um de seus clientes durante o ano de 2000. O enfoque que vem 

sendo dado junto às equipes procura mostrar as necessidades de melhoria de 

qualidade solicitadas pelos clientes. As equipes foram levadas para uma visita ao 

cliente, com o objetivo de conhecer seu processo e verificar quais são os impactos 

causados pelo produto que eles enviam. Este processo de sensibilização tem sido 

importante para despertar nas equipes o interesse na melhoria da qualidade No 

ano de 2000, por exemplo, as quantidades de peças defeituosas enviadas para o 

cliente ficaram abaixo da meta estabelecida e acordada junto ao mesmo. 

Hoshin Plan 
Projeto: 2.1.1.1.2 Line Reject 20"SC • Polimento EAG Acabamento Meta: 660 ppm • 04'00 

Line Reject PCD - Polimento 20" (PPM) 
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1 O -Ambiente de Trabalho 

Este tópico avalia a satisfação dos funcionários em relação às 

condições físicas e de segurança do local de trabalho. 

No processo de formação das equipes uma série de treinamentos 

foram ministrados, entre eles: 
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- 5 S - Housekeeping 

- Segurança no Trabalho 

Anteriormente os funcionários somente tinham contato com questões 

relativas à segurança durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

(SIPAT), que ocorria anualmente, ou ainda na palestra de integração durante seu 

primeiro dia de trabalho. 

Com a criação das EAG's o subgrupo Eficiência de Processos passou a 

ter como uma de suas responsabilidades a necessidade de garantia de conforto 

dos membros da equipe (conforme vimos anteriormente). Com isto os assuntos 

relativos à segurança passaram a fazer parte dos itens discutidos nas reuniões 

diárias de produção. As condições inseguras são trazidas para a reunião e os 

problemas são muitas vezes resolvidos antes de serem encaminhados à 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

11 - Conscientização sobre Finanças 

Este tópico também teve uma avaliação baixa em relação aos demais. 

Isto ocorreu, em partes, em função do que já dissemos a respeito da falta de 

participação da equipe na definição de suas metas e objetivos (ver tópico 5). 

Outro fator importante foi a não inclusão de um treinamento de noções financeiras 

para as primeiras EAG's. Este treinamento agora está sendo ministrado, porém 

cabe lembrar que nada vale o treinamento se os membros do grupo não 

praticarem os conceitos aprendidos. 

13 e 14 - Meio Ambiente e Relacionamento com a Sociedade 

Como dissemos, estes tópicos não foram avaliados na pesquisa 

anterior. Em função da busca da certificação ISO 14000 (meio ambiente), que foi 

alcançada em dezembro de 2000, o envolvimento das EAG's com a questão 

ambiental foi muito alto. 

No aspecto "relacionamento com a sociedade" a fábrica está engajada 

em obter a premiação num programa de qualidade total da Philips. Este programa 
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é baseado no Prêmio Europeu de Qualidade e um dos aspectos que ele avalia é o 

relacionamento com a sociedade. Desta forma, uma série de iniciativas estão 

sendo tomadas com o intuito de melhorar a imagem e a efetividade da empresa 

perante a sociedade. 

Estes fatos podem explicar a pontuação relativamente alta obtida 

nestes dois tópicos, principalmente em relação ao meio ambiente. 

15- Avaliação dos Programas de Motivação I Comunicação 

Este item foi incluído na pesquisa a pedido da área de RH da empresa, 

com o objetivo de avaliar cada um dos programas de motivação e comunicação 

oferecidos pela empresa aos seus funcionários. Não estão incluídos neste tópico 

outros tipos de programas como Plano de Assistência Médica, Previdência 

Privada, etc. 

As análises aqui são pontuais e os programas/serviços com notas 

baixas passarão por uma reestruturação a fim de atender às necessidades de 

seus clientes internos, dentre eles as EAG's. 

A última pergunta deste tópico faz referência justamente à pesquisa 

como um todo. Aqui discutimos se o questionário aplicado realmente abrange 

aquilo que os trabalhadores estão sentindo. Em primeiro lugar é importante 

lembrar que o questionário é respondido sem a identificação da pessoa, desta 

forma procuramos deixar o grupo à vontade para responder o que realmente 

sente em relação à empresa e ao seu trabalho. Para tanto, os funcionários eram 

chamados em uma sala durante o horário de expediente e tinham o tempo que 

julgassem necessário para responder a todas perguntas. A participação era 

incentivada mas não obrigatória. As respostas eram assinaladas com um X no 

campo correspondente e o formulário, após totalmente preenchido, era adicionado 

a uma urna juntamente com os demais. 

A pergunta para avaliação da própria pesquisa foi incluída a fim de 

testar a receptividade desse instrumento, já que ele é uma importante fonte de 

informações para a empresa identificar suas oportunidades de melhoria em 
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relação à gestão das pessoas. A nota obtida (79,3 %) sinaliza que a pesquisa 

pode ser considerada um método apropriado para os funcionários expressarem de 

forma livre a sua opinião. 

Em conversa informal que tive com alguns funcionários (sete do 

Acabamento e cinco da Inserção), os mesmos disseram que achavam a pesquisa 

bastante abrangente e acreditavam que era uma ótima oportunidade de criticarem 

o que achavam que precisava ser melho.rado. Ao mesmo tempo diziam não ter 

receio de atribuir a nota que julgassem mais apropriada. 
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CAPÍTULO V- CONCLUSÃO FINAL 

Os resultados obtidos com as EAG's da fábrica de Capuava (PCV) tem 

sido fator motivador para a criação desse tipo de arranjo organizacional em outras 

fábricas da Philips. A fábrica de São José dos Campos, com aproximadamente 2 

mil funcionários, após várias visitas à nossa planta, iniciou um trabalho de 

implantação de grupos semi-autônomos no ano de 2000 {T AG - Times Auto 

Geridos). Ainda em 2000 a PCV organizou e participou de um workshop sobre 

autogestão com outras 15 empresas de diversos setores industriais. 

Parece não haver uma regra certa para a garantia de sucesso de uma 

indústria, mesmo assim aposta-se na criação de grupos semi-autônomos como 

uma alternativa para o bom desempenho operacional. Segundo algumas 

experiências, certas mudanças operacionais que proporcionam autonomia a 

grupos semi-autônomos, dando-lhes a responsabilidade coletiva frente a um 

conjunto de tarefas onde o planejamento do trabalho é definido com a participação 

dos membros, podem ser eficazes, produtivas e democráticas. 

Essa autonomia pode abranger métodos de trabalho, escolha de 

líderes, distribuição de tarefas, definição de metas, etc. Algumas dessas formas 

de autonomia refletem a performance do grupo como, por exemplo, a definição de 

métodos; outras mostram o poder do grupo frente à organização, como é o caso 

da escolha de um líder. 

A perspectiva dos grupos semi-autônomos nos convida a pensar sobre 

a necessidade de inventar novas formas de organização do trabalho, capazes de 

integrar a busca da eficácia sem a rotinização estafante, o distanciamento daquele 

que produz, a indiferença, as doenças profissionais e o sofrimento (Marx, 1998). A 

adoção desse sistema implica mudanças qualitativas na relação indivíduo I 

organização, promovendo uma integração e desenvolvimento- social, psicológico 

e técnico - para aqueles envolvidos nos processos de mudança e condução das 

"novas organizações". Integração e desenvolvimento estes que serão tanto 

maiores quanto maiores forem a iniciativa e a participação dos trabalhadores 
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nesses processos, fazendo valer suas necessidades e anseios e buscando uma 

forma de organização do trabalho verdadeiramente fundamentada em valores 

humanos. O primeiro modelo comentado, taylorista, é determinista, reducionista, 

prescritivo e o poder é hierarquicamente determinado. Já o segundo modelo, 

sociotécnico, comporta a diversidade, é relativista, exploratório e o poder é 

compartilhado (Spink, 1979). 

O cotidiano massacrante do trabalho fabril na produção em massa -

pulverizado, intenso e absolutamente controlado - vem dando passos para sua 

transformação em trabalho mais reflexivo, qualificado e integrado. 

Entretanto, estruturas industriais voltadas para a qualificação 

sistemática dos trabalhadores, flexíveis o suficiente para utilizar a competência e a 

autonomia na produção, são difíceis de serem concebidas. 

A introdução de grupos semi-autônomos requer um novo estilo de 

liderança por parte dos gerentes, que assumem um papel de coach, que podem 

dar conselhos mas sabem que o grupo deve realizar o trabalho e aprender suas 

próprias lições. Se houver uma freqüente intervenção por parte do coach, o grupo 

não terá o aprendizado e ainda verá abalada sua liberdade de atuação (Dankbaar, 

1998). 

Nem todos os trabalhadores estão aptos a desempenharem sua função 

no grupo e a atuação dos grupos semi-autônomos pode vir a falhar se o resto da 

organização não sofrer mudanças. Porém, deve-se tomar o cuidado para que a 

decisão a respeito de como o trabalho deve ser organizado não seja influenciada 

por pressupostos a respeito do nível de habilidade do mercado de trabalho. Estes 

pressupostos existem e podem ser exemplificados conforme estudo realizado pelo 

Prof. Afonso Fleury, onde um dos entrevistados, por exemplo, julgava que "se os 

trabalhadores começassem a se organizar, eles haveriam de criar problemas" 

(Fieury, 1978). 

Outra questão que pode ocorrer na implantação de grupos semi

autônomos é a possibilidade de competição entre eles no ambiente de trabalho. 
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Se um determinado grupo omitir informações importantes a outros, os interesses 

da organização ficarão ameaçados, uma vez que prejuízos na produção podem 

ocorrer. 

Ainda se faz necessária uma reflexão sobre: (1) a necessidade de uma 

redistribuição do poder dentro da fábrica; (2) a viabilização de um sistema de 

aprendizagem e qualificação constante; e (3) vontade de compartilhar as 

definições estratégicas com os trabalhadores. 

Apesar de alguns problemas e desentendimentos, os grupos semi

autônomos estão sendo implantados. Os resultados normalmente obtidos indicam 

que quando os atributos e as características das tarefas permitem que o indivíduo 

ou grupo se considere autônomo na situação de trabalho, a significância, a 

satisfação e a aprendizagem aumentavam (Trist, 1970). 

Não há outra forma de mobilizar recursos humanos para atingir os 

níveis de flexibilidade e qualidade a custos satisfatórios. Esses são alguns pontos 

fundamentais, catalisadores de efetivas mudanças de visão e de postura da 

empresa, que podem estimular a reflexão e orientar a prática de implantação de 

grupos semi-autônomos. 
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