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1 - INTRODUÇÃO

Na década de 80, Konosuke Matsushita, fundador da Matsushita Electric Industrial

Company, ao ser solicitado a falar sobre a competição entre empresas japonesas e

americanas, disse: "Nós venceremos e vocês perderão. Vocês não podem fazer nada sobre

isso porque a sua falha é uma doença interna. As suas empresas são baseadas nos princípios

de Taylor. Pior, suas cabeças também estão taylorizadas. Vocês acreditam firmemente que

uma administração saudável significa executivos de um lado e trabalhadores do outro, de um

lado homens que pensam e no outro lado homens que podem apenas trabalhar. Para vocês,

administrar é a arte de transferir suavemente as idéias de seus executivos para as mãos dos

trabalhadores.

"Nós passamos o estágio de Taylor. Nós estamos cientes de que os negócios estão se

tomando terrivelmente complexos. A sobrevivência é muito incerta.. Porisso a empresa

deve ter o compromisso constante das mentes de todos os funcionários para sobreviver.

Para nós, administração é o compromisso intelectual de toda a força de trabalho a serviço da

empresa ...

"Nós sabemos que a inteligência de alguns poucos tecnocratas - mesmo aqueles

muito brilhantes - tem se tomado totalmente inadequada para enfrentar esses desafios.

Apenas o intelecto de todos os funcionários pode permitir à empresa viver com os altos e

baixos e com os requisitos de seu novo ambiente. Sim, nós venceremos e vocês perderão.

Pois vocês não serão capazes de livrar suas mentes do taylorismo obsoleto que nós nunca

tivemos".

7



Para uma sociedade como a ocidental, altamente fundamentada no legado deixado

por Taylor, esse discurso merece uma profunda reflexão, para dele serem extraídas lições

aplicáveis no momento atual e planejamentos futuros.

Quase 10 anos se passaram do discurso de Matsushita; o cenário mudou um pouco~

a nível de comércio internacional, países individualmente estão perdendo sua importância

enquanto atores e os grandes blocos econômicos assumem os papéis centrais nessa nova

época. A economia toma-se cada vez mais globalizada, com capitais circulando livremente

pelo mundo numa velocidade nunca vista anteriormente; barreiras ao comércio mundial

tendem a reduzir cada vez mais e o mercado se toma, a cada dia que passa, mais agressivo e

competitivo.

A automação, que prometia em meados do século trazer efeitos avassaladores sobre

a força de trabalho, mostrou-se menos potente do que o esperado, mas seus novos aliados -

a tecnologia da informação e as telecomunicações - estão modificando profundamente as

relações de trabalho. Os processos de mudanças tecnológicas se tomam cada vez mais

acelerados, encurtando os ciclos de vida dos produtos e exigindo reestruturações

organizacionais constantes.

Dentro desse contexto nebuloso surgem questões pertinentes ao momento atual :

- O que está acontecendo com os recursos que determinam as vantagens competitivas

sustentadas da empresas? O que aconteceu com esses recursos entre as décadas de 70 e 90

? Quais as suas tendências para daqui a 10 anos ? Entenda-se como recursos de uma

empresa o conjunto de fatores, tangíveis e intangíveis, humanos e não humanos, que são

utilizados ou controlados pela empresa e que participam da produção de bens e serviços;

entenda-se, também, que recursos e capacidades organizacionais que são raros, valiosos,
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não substituíveis e não perfeitamente imitáveis, formam as bases das vantagens competitivas

sustentadas das empresas .

. - A questão levantada por Matsushita, sobre a inadequação do modelo taylorista para

ambientes complexos está se provando verdadeira? Qual a sua validade para os diversos

tipos de indústrias, desde indústrias de base até bens de consumo e serviços ?

o objetivo deste trabalho é explorar a questão da relatividade dos fatores que

determinam vantagens competitivas entre as empresas, considerando um horizonte de tempo

desde a década de 70 até o ano 2005, com uma abordagem bastante voltada para o papel

dos funcionários, enquanto fonte de habilidades intelectuais, para serem cultivados e

utilizados pelas empresas para obterem vantagens competitivas sustentadas. O método a ser

utilizado será buscar embasamento teórico em diversos autores que sejam representantes

significativos dos temas em evidência, acompanhado de uma pesquisa exploratória, realizada

junto a altos executivos de empresas atuando nos diversos ramos de atividade, desde

indústrias de base até serviços.
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2- EMBASAMENTO TEÓRICO

Este trabalho apresenta, inicialmente, quatro tópicos teóricos básicos para o

entendimento dos impactos das mudanças dos ambientes competitivos sobre as empresas e

seus fatores decompetitividade.

No prtmeiro tópico faz-se a abordagem do ''Dowmsizing'', ressaltando para a

importância de gerar e administrar o espaço dos intra empreendedores.

No segundo deles será analisado o paradoxo do corpo: de um lado como fonte de

esforço fisico obtido por métodos controlados e procedimentos difinidos; de outro lado, o

corpo como fonte de habilidades intelectivas cuja obtenção exige uma revisão nas

tradicionais relações homem-trabalho.

No terceiro deles são explorados modelos de organização pertinentes a este trabalho.

Parte-se do modelo "mecanista"para concluir com o modelo "orgânico".

No último tópico são abordados, de forma teórica, os comportamentos dos

principais fatores de sucesso empresarial e suas tendências.
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2.1. O "DOWNSIZING" E OS EMPREENDEDORES

Todo um conjunto de fatores tais como sucesso, monopólio de mercado,

diversificação no crescimento, politicas de remuneração, etc, levaram as empresas a uma

situação de obesidade e arteriosclerose. Organogramas longos, muitos níveis hierárquicos,

pessoas representadas por quadros de funções, burocracia, lentidão das ações em prejuízo

do atendimento aos clientes, etc, tudo isso foi se acumulando dentro das empresas; as

escolas de adminístração também contribuiram através do ensino continuado do uso das

estruturas tradicionais, inchando-as com novas funções tais como Marketing, planejamento

estratégico e outras(T omasko ).

A partir dos anos 80, com publicações como "Teoria Z" e "In Search ofExcellence",

surge um novo cenário na administração: um retomo às bases e à administração através das

pessoas; O novo centro de atenção passa a ser a fábrica e, não, o escritório acarpetado do

chefe. A nova senha passa a ser "Enxugar e Economizar". Thomas Peters cita textualmente :

"Há muitas coisas a serem ditas sobre o simples corte de pessoal. Encontramos muitas

empresas que funcionam melhor com menos pessoas. Nossa jornada através da terrível

recessão de 1981-1983 foi temperada com histórias de presidentes de empresas que

cortaram seu pessoal administrativo em até 80%. a única diferença notável no resultado,

como eles próprios diriam depois, foi um melhor desempenho administrativo".

Começa, então, a busca de uma situação "Lean", que representava a solução para

uma série de problemas: reduções de custos, tomar o fluxo de informações mais eficiente,

permitir trazer a decisão mais próxima do ponto de ação, etc. Entretanto eram necessários

cuidados especiais para com o elo fundamental para fazer esse link entre o que sobrou da

estrutura enxuta e o que a empresa desejava ser. Segundo Tomasko, para um processo de

downsizing bem sucedido, é fundamental a existência e proliferação de intra-mpreendedores
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(empreendedores internos às organizações). Os intra-empreendedores são os representantes

máximos do quadro de funcionários enquanto fonte de habilidades intelectuais. Pinchot os

define como "Todos os sonhadores que realizam. Aqueles que assumem a responsabilidade

pela criação de inivações de qualquer espécie dentro da organização. O Intrapreneur pode

ser o criador ou o investidor, mas é sempre o sonhador que percebe como transformar uma

idéia em uma realidade lucrativa".

O fortalecimento do papel do empreendedor e a consciência de sua importância para

as empresas foi, talvez., o maior fruto de todo esse modismo de downsizing. Entretanto,

criar e cultivar empreendedores não é uma tarefa das mais fáceis. Todas as empresas

possuem empreendedores dentro de seus quadros; numa empresa inchada e engessada pela

estrutura burocrática, ou estruturada totalmente dentro de um modelo mecanicista, esses

indivíduos não tem a chance de se manifestarem e levarem adiante suas idéias, pois seus

projetos ficam engavetados em alguma mesa de algum escalão superior.

Após o processo de corte pelo qual passa uma empresa durante seu enxugamento, o

clima interno fica bastante dificil. A insegurança fica aparente levando as pessoas a seguirem

rigidamente suas descrições de função para terem a certeza de que estão agindo da forma

como a empresa escreveu, evítando se exporem com novas idéias. Por essa razão Tomasko

sugere que o enxugamento seja seguido de uma mudança no modelo de gestão dos recursos

humanos da empresa. Os empreendedores deveriam ser estimulados a ocuparem os espaços

abertos pelas demissões através de um sistema inteligente que estimulasse as pessoas a

correrem riscos controláveis. Segundo ele, convém reduzir o peso das estruturas

hierárquicas tradicionais, ou mesmo elimina-las; obediência á hierarquia passaria a ser um

fator secundário e o foco deveria sair do indivíduo e passar para os grupos; autoridade e

responsabilidade deveriam, dentro do possível, migrar da esfera administrativa para a
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operação. Seria preciso, também, buscar modelos de recompensa que atuassem como

motivadores da busca contínua de desafios .

.Em suma, simples atitudes de corte, com o objetivo de enxugar e flexibilizar a

empresa, tendem a ser ineficientes quando conduzidos isoladamente; o enxugamento deveria

ser planejado de forma a abrir espaços a serem ocupados por empreendedores que deveriam

ser estimulados por um novo modelo de gestão de recursos humanos.

Quinn, no simpósio Xerox, disse: "O que temos é um sistema que cria valor através

do intelecto. O intelecto cria um resultado chamado 'serviço'. O serviço é que cria o valor

final desejado, e agora nós estamos ingressando numa era em que temos de aprender como

gerir o intelecto. Todos os nossos sistemas foram feitos para administrar o Hardware ... De

fato, a maioria das empresas de alto valor estão baseadas no intelecto e não nos ativos de

Hardware ...".
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2.1. O PARADOXO DO CORPO: FONTE DE ESFORÇO FÍSICO E FONTE DE

HABILIDADES

o processo acelerado de introdução de novas tecnologias tem afetado de forma

progressiva o modo como as pessoas se relacionam com o trabalho. A tecnologia, entendida

como um conjunto de conhecimentos, baseados em princípios científicos e aplicados a um

determinado ramo de atividade, tem atuado no sentido compensar a fragilidade e a

vulnerabilidade do corpo humano, amplificando e estendendo os seus limites; em todos os

ambientes, quer seja nos escritórios ou nas fábricas, o uso intensivo de tecnologia, na forma

de automação, tem substituído o trabalho humano sob inúmeros aspectos, criando,

inclusive, novos limites que antes eram determinados pela capacidade fisica do corpo.

Conseqüentemente a capacidade da sociedade como um todo de produzir bens e serviços

tem aumentado significativamente elevando a possibilidade individual de acesso a recursos

anteriormente proibitivos.

Entretanto, em seu lado perverso, o uso da tecnologia tem levado a uma redução do

papel do indivíduo enquanto fonte de trabalho fisico e, aparentemente, reduzido sua

importância enquanto elemento integrante do processo produtivo. O avanço progressivo da

automação tem criado, de um lado uma redução do nível de habilidades fisicas que levaram

anos para serem desenvolvidas e, por outro lado, reduzido o nível de exigência e, mesmo,

de punição fisica a que os funcionários eram submetidos quando comparados, por exemplo,

ao início do século. O desenvolvimento de novas habilidades associadas ao trabalho fisico

também fica comprometido, pois os novos empregos gerados exigem sempre menos esforço

e, conseqüentemente, reduzem a oportunidade e a necessidade de se desenvolverem novas

habilidades ligadas ao esforço fisico.
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À evolução tecnológica somaram-se novas teorias de organização do trabalho, com

representantes de valor significativo como Taylor, Fayol e outros; todos buscavam reduzir

as deficiências do esforço fisico, sejam essas deficiências oriundas de uma auto proteção

deliberada ou mesmo de ignorância. A visão de Taylor, por exemplo, era focada em obter

o máximo de produtividade a partir do esforço físico; seu profundo estudo sobre as relações

entre o homem e o trabalho o levou a desenvolver um conjunto de práticas que, adotadas

no todo ou em parte, transformaram as fábricas do século XIX em modernas plantas de

produção em massa. A essência de sua abordagem era constituída de três partes.

A primeira delas estava baseada no registro científico dos conhecimentos adquiridos

junto ao trabalho de campo. O conhecimento específico dos trabalhadores - um know how

desenvolvido após anos ou mesmo gerações de trabalho intensivo - era captado e analisado

através de acompanhamentos, observações e medidas. Toda essa informação era registrada

passando a ser propriedade da administração. Na segunda, esses dados eram combinados

com diversas outras informações também sistematizadas tais como tipos de materiais, partes

e peças, permitindo a criação de uma nova organização de produtividade superior, baseada

na divisão do trabalho. Isso permitiu separar as tarefas de planejamento das tarefas de

execução, aumentando a segmentação do trabalho, levando à simplificação de cada tarefa

quando considerada individualmente; isso minimizou a necessidade de se desenvolver

habilidades e, conseqüentemente, houve uma redução do tempo de treinamento associado à

eficiências das operações. A terceira parte da abordagem estava preocupada com os novos

mecanismos de controle específicos para assegurar a regularidade e intensidade de esforços

e ao mesmo tempo fornecer aos administradores os dados necessário para ajustes e

melhorias. Esses mecanismos desenvolvidos envolviam desde procedimentos padrão de

operação até esquemas de pagamento incentivado.
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Uma vez registrado algum know-how desenvolvido pelos trabalhadores, esse

conhecimento passava a ser propriedade dos administradores e era sua prerrogativa fazer

uso desse know how para reorganizar o trabalho da forma que lhe fosse mais conveniente.

O crescimento da própria estrutura administrativa dependia, em parte, dessa transferência

de conhecimentos obtido dos trabalhadores, através de seu esforço físico, para os modelos

sistemáticos implementados a partir dos escritórios.

A medida que a lógica do Taylorismo se difundiu e tomou corpo a substituição do

trabalho humano pelas máquinas se tomou o método óbvio para aumentar a velocidade e

volume de produção e teve uso generalizado nos meios empresariais. As novas gerações de

máquinas automáticas e semi-automáticas mudaram as demandas de esforço dos

funcionários uma vez que foram transferidas habilidades dos funcionários para as máquinas.

Os novos funcionários contratados para operar as máquinas não necessitavam de

habilidades e simplesmente se limitavam a colocar e retirar peças dos equipamentos de

produção.

Até este ponto foi dada ênfase ao enfoque do corpo enquanto fonte de esforço

físico. Sob esse enfoque tradicional o corpo precisava ser disciplinado se dele tivesse que

ser tirado algum esforço, de tal forma que contribuisse de forma ordenada para as

necessidades de um processo de produção. Entretanto esse corpo, vulnerável, fonte de

esforço físico, trazia consigo um grande paradoxo: esse corpo era capaz de desenvolver

habilidades; era através de esforço físico que ocorria o processo de aprendizagem; artesões,

trabalhadores habilidosos, só eram formados após vários anos de experiência e muito

esforço físico. Essa era a recompensa do envolvimento físico, pois não havia outra forma de

atingir o nível necessário de habilidades sem passar por anos de esforço.

Foi exatamente essa dupla função do corpo - como fonte de esforço e fonte de

habilidades - que tomou dificil o relacionamento entre empregados e empregadores em

16



relação aos problemas de disciplina no trabalho e a velocidade de adaptação às novas

tecnologias.

Especialmente para Taylor, o corpo, visto como fonte de habilidades, era

exatamente a variável a ser estudada com profundidade pois, a partir do conhecimento

adquirido nesses estudos seria possível estabelecer controles mais exatos sobre o corpo,

visto como fonte de esforço fisico. Ele estava firmemente comprometidos em elevar a

produtividade dos trabalhadores através da simplificação das tarefas individuais, e

permanecia atento a novos equipamentos e novas organizações de trabalho de forma a

atingir seus objetivos.

A medida que se intensifica o processo de automação, a tecnologia de informação se

toma um receptáculo cada vez maior para a inteligência operacional da organização. Os

algoritmos passam a ser os equivalentes funcionais aos antigos conhecimentos e habilidades

difusas dos trabalhadores, e o contexto no qual novas habilidades podem ser desenvolvidas

se toma cada vez mais abstrato.

O desenvolvimento da tecnologia de informações, entretanto, tem apresentado

evidências de que seu poder intrínseco pode mudar as bases sobre as quais o conhecimento

é desenvolvido e aplicado em qualquer processo empresarial, elevando os conhecimentos

além do domínio do corpo. Essas novas tecnologias sinalizam a transposição de tradicionais

atividades de trabalho para o domínio abstrato da informação. O esforço do trabalho deixa

de ter uma relação direta com o esforço físico; cada vez mais os novos tipos de trabalho se

tomam manipulação de símbolos redefinindo a natureza das habilidades necessárias aos

indivíduos, preservando seu corpo e não necessariamente destruindo o conhecimento

acumulado, mas, em vez disso, reconstruindo uma nova forma de conhecimento, com

habilidades totalmente diferentes.
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Quando a tecnologia, usada como instrumento de informação e controle, é aplicada

de forma a transformar o trabalhador em apenas uma variável mecânica, um resultado

imediato é a perda do compromisso para com o trabalho. Essa falta de cuidados requer

uma vigilância gerencial adicional e a um aumento de formas de controle automáticas.

Muitos administradores entendem que usos crescentes de tecnologia significam uma

redução da necessidade de habilidades humanas operacionais; eles reconhecem com

naturalidade a redução do know-how dos trabalhadores mas não se empenham o suficiente

para desenvolvimento de um novo caminho que permita aos trabalhadores desenvolverem

suas habilidades num novo mundo abstrato da informação. A medida que esta dinâmica se

desenvolve, tem-se um cenário de ambiente de trabalho caracterizado pela passividade,

onde o trabalhador é um mero observador à margem do processo de produção, enquanto

esse sistema toma mais poderosos os administradores, pois são investidos com um grau

crescente de autoridade. Experts e técnicos são usados temporariamente como fonte de

recursos, mas, uma vez absorvidos seus conhecimentos e convertidos em regras sistemáticas

para a tomada de decisão, sua utilidade é reduzida. Os analistas e engenheiros que

constroem programas e modelos, tem a capacidade de manipular dados e, presumivelmente,

de fazerem descobertas. De uma certa forma eles se tomam peças importantes para se

contrapor ao crescente uso de sistemas automatizados despersonalizados.

Para Shoshana Zuboff essa mudança tecnológica é vista como uma mudança de

paradigma em relação às habilidades dos trabalhadores. Habilidades antigas perdem a sua

importância e surgem oportunidades para o desenvolvimento de um novo conjunto de

habilidades- habilidades que são capazes de explorar o universo da informação se tomarem

novas fontes de julgamento crítico. A qualidade fundamental dessa transformação

tecnológica, da forma como é observada pelos trabalhadores e observada pelos gerentes,

envolve a reorientação dos significados pelos quais as pessoas veêm o mundo. A noção do
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contato fisico concreto é substituída por um processo de relacionamento abstrato; nele,

dados representativos da realidade são analisados, opções são consideradas e escolhas são

feitas e convertidas em termos de um sistema de informações. Para muitos a ação fisica

passa a ser restrita ao digitar de um teclado.

o elemento vital é que os trabalhadores sentem uma grande diferença na forma de

conhecimento que eles agora devem usar; sua experiência de competência deve ser

radicalmente alterada, pois, antigamente eles não eram pagos para terem idéias, mas sim

para trabalhar. O trabalho podia ser medido pelos seus resultados materiais. Nessa situação

a maioria dos trabalhadores acreditava que algumas pessoas na sociedade eram pagas para

pensar, mas que eles não estavam dentro desse grupo. Eles se entendiam como sendo

aqueles que usavam seus corpos como esforço fisico e habilidades para fazer coisas

materiais. Esses sentimentos não podem ser meros acidentes de personalidade, mas a

sedimentação de muitos anos de aprendizado condicionado sobre quem executa a atividade

pensante - uma fronteira que eles eram proibidos de passar.

Com a utilização da tecnologia de informação o ambiente de trabalho vem sendo

reestruturado através de uma separação entre o pensamento e o local da ação. A utilização

de controles remotos substitui o antigo contato fisico com a ação, mas deixa muito espaço

para reflexão: os trabalhadores não tem nenhuma dúvida de que a lógica de seu trabalho

está sendo profundamente alterada. O exercício do pensamento agora desenvolvido tem

uma qualidade muito diferente; ele combina abstração, necessidade de interpretação e

dedução, bem como raciocínios lógicos mais estruturados. No conjunto esses elementos

tomam possível o desenvolvimento de um novo conjunto de competências que podem ser

definidas como habilidades intelectivas.
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Apesar de as análises iniciais dos impactos das novas tecnologias apontarem de

forma consistente para uma redução das habilidades dos trabalhadores, essa linha de

pensamento não é sustentável quando se caminha para o mundo do julgamento critico e

análise-de dados. Nesse mundo, mediado pelo computador, um novo tipo de habilidades -

habilidades intelectuais - devem ser desenvolvidas. Um vez que os trabalhadores tenham

estabelecido o mundo dos dados como referência, muitos deles evoluem para um nível mais

alto de complexidade no que se refere à manipulação dos sistemas eletrônicos de símbolos.

Neste novo nível o problema não é apenas entender o significado individual de cada dado,

mas construir a partir desses elementos, e, especialmente a partir da combinação de

elementos, fazer uma interpretação de propriedades abstratas do processo de produção. Em

vez de ser apenas um problema de correspondência entre o ícone e a ação física, os dados

agora representam uma oportunidade para discernimento de relações funcionais, estados,

condições, tendências, desenvolvimentos e determinações de causas, as quais não poderiam

ser reduzídas a uma referência concreta externa. Em outras palavras, dados precisam ser

convertidos em informação, e informação em discernimento e dedução. Nesse estágio o

pensamento abstrato, as necessidades de interpretação e dedução e o raciocínio lógico

estruturado são usados indutivamente e dedutivamente como instrumentos para construir,

testar e refínar hipóteses sobre o sistema de produção.

Em resumo, os princípios da administração científica permitiram maximizar a

exploração da força de trabalho enquanto fonte de esforço físico; o corpo, visto como fonte

de habilidades, também foi explorado enquanto gerador de know how a ser registrado pela

própria administração científíca. Esse processo dinâmico, entretanto, ao caminhar para a

automação das atividades produtivas, apontou para uma tendência firme de redução da

importância relativa da força de trabalho enquanto fonte de esforço físico; entretanto, o

crescimento acelerado da tecnologia de informações faz ressurgir o individuo como

importante elemento do processo empresarial pela sua habilidade intelectiva.
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2.2. ORGANIZAÇÕES: MODELO MECANICISTA E MODELO ORGÂNICO

De acordo com a pesquisa conduzida por Paul Lawrence e Jay Lorsch "Diferentes

tipos de organizações são necessários para lidar com diferentes tipos de mercados;

organizações operando em ambientes incertos e turbulentos devem atingir um nível mais alto

de diferenciação interna entre seus departamentos que aquelas empresas operando em

ambientes menos complexos e mais estáveis". Some-se a isso que a evolução tecnológica,

com faz sentir presente em todos os ramos de atividade empresarial, tem acelerado os

processos de mudança dos ambientes em que as empresas competem. Isso caracteriza um

ambiente de continua mutação exigindo das organizações um processo também contínuo de

mudança de suas estruturas, além da necessidade de detectar tendências de alteração de

valor relativo de seus fatores de competitividade.

Neste tópico, seguindo os princípios conceituais de Morgan ("Images of

Organization"), serão explorados dois modelos básicos de organizações, considerados como

pólos opostos. De um lado temos a empresa mecanicista ou burocrática e do outro a

empresa orgânica.

Mecanicista <-----------------------------------------------> Orgânica

Não é intenção defender um modelo ou outro, mas apresentar de forma imparcial

dois modelos teóricos sendo que as empresas, na vida real, estão em contínuo movimento,

em algum ponto entre esses dois modelos; ou seja nenhuma empresa é totalmente

mecanicista ou totalmente orgânica, mas haverá, de acordo com seu fatores de

competitividade, algum ponto ideal entre os dois modelos que lhe permitirá ter uma

adaptação adequada a seu mercado.
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A ORGANIZAÇÃO MECANICISTA

As organizações burocráticas ou mecanicistas seguem as teorias clássicas de Fayol,

Mooney e Urwick. Para eles o gerenciamento é um processo de planejamento, organização,

comando, coordenação e controle. O quadro a seguir sintetiza os princípios da teoria

clássica, cuja interpretação permite visualizar cargos perfeitamente definidos e organizados,

de maneira hierárquica, com linhas de comando e comunicação bem determinadas.

Quadro da Teoria Clássica de Gerenciamento

( Morgan - "Images ofOrganization")

Unidade de comando: um subordinado deve receber ordens de apenas um superior;

Cadeia Hierárquica : linha de autoridade de superior para subordinado, do topo

para a base da organização; essa cadeia, que resulta do princípio da unidade de comando,

deve ser usado como canal de comunicação e de tomada de decisão;

Unidades de Apoio e Unidades de Linha: o pessoal de apoio pode fornecer serviços

muito valiosos e úteis, mas deve tomar cuidado para não violar a linha de autoridade;

Iniciativa: a ser encorajada em todos os níveis da organização;

Divisão de trabalho : a administração deve ter por objetivo alcançar um grau de

especialização que lhe permita atingir os objetivos da organização de uma maneira eficiente;

Autoridade e responsabilidade : deve-se prestar atenção ao direito de dar ordens e

exigir obediência; um equilíbrio adequado entre autoridade e responsabilidade deve ser
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atingido. Não faz sentido dar a alguém a responsabilidade por um trabalho se não lhe for

dada a correspondente autoridade para executa-lo;

Centralização( da autoridade) : sempre presente em algum nível, ela deve vanar de

forma a otimizar o uso das aptidões do pessoal;

Disciplina : obediência, aplicação, energia, comportamento e SInaIS externos de

respeito de acordo com as regras gerais e costumes;

Subordinação do interesse individual aos interesses coletivos : através de firmeza,

exemplos, acordos justos e constante supervisão;

Eqüidade : baseada em amabilidade e justiça, para encorajar as pessoas em seus

deveres; remuneração justa para encorajar o moral, mas sem levar a altos pagamentos;

Estabilidade do pessoal: para facilitar o desenvolvimento de habilidades;

Espírito de corpo: para facilitar a harmonia como base de força;

( Estes princípios, muitos dos quais foram usados inicialmente por Frederico, o Grande -

Prússia em 1740 - e outros especialistas militares para transformar exércitos em máquinas

militares, forneceram os princípios das teorias gerenciais na primeira metade deste século. E

seu uso é bastante generalizado nos dias de hoje)

Esse tipo de organização opera sobre um padrão de autoridade com as

responsabilidades de cada função bem definidas e direitos de dar ordens e exigir obediência.

Os padrões de autoridade servem para coordenar atividades restringindo-as em algumas
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direções e incentivando-as em outras. Baseados nesse rigido padrão de autoridade, disciplina

e subornidação do interesse individual aos interesses coletivos, os teóricos da linha clássica

asseguravam que, quando um comando fosse emitido no topo da organização ele viajaria

através -dela por um caminho perfeitamente determinado e geraria um efeito também

perfeitamente determinado. Entretanto, foi dado um valor relativamente pequeno aos

aspectos humanos das organizações o que, na prática, trouxe alguns problemas.

A abordagem mecanicista é bastante indicada em situações em que máquinas também

funcionariam bem, tais como:

- quando existe uma tarefa perfeitamente definida a ser executada;

- quando o ambiente é estável o suficiente para se ter certeza de que os

produzidos serão realmente os apropriados;

- quando se deseja produzir exatamente o mesmo produto repetidamente;

- quando a precisão deve ser absoluta;

- quando a parte humana da máquina está submissa e se comporta como tal;

produtos

Entretanto, em outras situações, a abordagem mecanicista é desaconselhada; ela

pode trazer dificuldades, tais como:

- criar formas organizacionais calcificadas que tem muitas dificuldades para se

adaptar em ambientes de mudanças;

- resultar em ambientes burocráticos, pouco questionadores e de visão pequena;

- trazer consequencias imprevisíveis e indesejáveis na medida em que os interesses

daqueles que trabalham na organização tiverem preferência sobre as metas que a

organização pretendia atingir;

- pode ter efeitos desumanos sobre alguns empregados, especialmente sobre aqueles

que ocupam as posições mais baixas da hierarquia organizacional;
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Esse tipo de organização continua sendo bastante comum por suas raízes antigas e

por ser muito objetiva para certas tarefas. Para funcionar adequadamente, entretanto, acaba

fazendo uma escolha seletiva de profissionais no mercado que melhor se adequam ao

modelo mecanicista, o que pode trazer algumas dificuldades caso haja necessidade de

caminhar em direção ao modelo orgânico, principalmente nos ambientes atuais cada vez

mais influenciados pela competitividade trazida pelas inovações tecnológicas, criando

necessidades de mudanças contínuas.

ORGANIZAÇÕES COMO ORGANISMOS

Os princípios para a abordagem da empresa como um orgarusmo VIVO foram

buscados dentro da biologia com um paralelo entre moléculas, células, orgarusmos

complexos, espécies e ecologia e, do lado empresarial, individuos, grupos, organizações,

populações de organizações( espécies) e sua ecologia social. Empregados são pessoas com

necessidades complexas que precisam ser satisfeitas para que possam ter uma vida completa

e saudável e atingir um desempenho efetivo em seu local de trabalho. As atividades do

trabalho são influenciadas tanto pela natureza dos seres humanos (elemento omitido na

abordagem mecanicista), quanto pela estrutura formal da organização.

O modelo mecanicista tende a atingir melhores resultados num ambiente em que se

busca explorar o corpo enquanto fonte de esforço fisico; entretanto a abordagem orgânica

tende a obter melhores resultados em ambientes em que se busca explorar o corpo enquanto

fonte de habilidades intelectivas.

O famoso trabalho de Abraham Maslow, sobre a hierarquia das necessidades

humanas foi um importante marco que permitiu introduzir, dentro da visão taylorista das

empresas da época ( que entendiam os individuos apenas nos níveis mais baixos da escala de
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necessidades de Maslow - necessidades básicas e segurança), uma reflexão sobre os

aspectos psicológicos dos indivíduos, cujos resultados foram incorporados pelas empresas e

podem ser interpretados como um passo significativo em direção ao modelo orgânico.

Após esse passo inicial de Maslow, ficou clara a necessidade de rever os desenhos

organizacionais de modo a criar condições para o desenvolvírnento pessoal dos indivíduos,

conciliando-os com os interesses e objetivos das organizações. O próprio fortalecimento do,

assim chamado, "Gerenciamento de Recursos Humanos", envolvendo uma transformação

progressiva no sentido de aumentar o valor do trabalho para o indivíduo, tomá-lo mais

participativo, melhorar o nível de democracia, estimular a formação de grupos, e tantas

outras técnicas faz parte desse processo contínuo de transformação do modelo mecanicista.

É importante lembrar que, paralelamente, está ocorrendo a introdução de novas

tecnologias automatizando os trabalhos tipicamente de mão de obra intensiva e reduzindo a

importância relativa da força de trabalho enquanto fonte de esforço fisico, como fator de

competitividade. Com a automação, aumenta a participação relativa do quadro de

funcionários de "Colarinho Branco"(administrativos) e as ativídades que necessitam o uso

maior das habilidades intelectivas são evídenciadas pela introdução crrescente da tecnologia

de informação.

Já em 1950, na Inglaterra, o Tavístock Institute of Human Relations desenvolveu

interessante trabalho sobre esse aspecto dual das organizações: de um lado o foco técnico, e,

do outro, o foco humano, e chamaram a organização de "sistema sócio-técnico". Na sua

vísão, esses dois aspectos eram inseparáveis pois a natureza de um tem importantes

consequências sobre o outro. Quando se escolhe um sistema técnico, seja ele estrutura

organizacional, estilo de liderança ou tecnologia, sempre haverá consequências no lado

humano e vice versa.
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A diferença fundamental entre os modelos mecanicista e orgânico está na chamada

"Abordagem Sistêmica" da organização, inspirada nos princípios teóricos do biologista

Ludwig Von Bertalanffy. Seguindo seus princípios, organizações, da mesma forma que

organismos vivos, são "abertas" para seus ambientes e devem atingir um nível apropriado de

relação com ele se desejarem ter uma vida longa.

A seguir estão transcritos os principais conceitos dos "Sistemas Abertos", essenciais

para análises subsequentes dos fatores de competitividade entre as empresas.

Glossário dos Principais Conceitos dos Sistemas Abertos

( Morgan - "Images ofOrganization")

o conceito de um sistema aberto : sistemas orgânicos ao nível de células,

organismos complexos, e populações de organismos vivem numa troca contínua com seu

ambiente. Essa troca é crucial para manter a vida e a forma do sistema pois as interações

com o ambiente são a base da manutenção auto sustentada. Frequentemente diz-se que

sistemas vivos são "sistemas abertos", caracterizados por um ciclo contínuo de entradas,

processamentos internos, saídas e feedback ( onde a experiência de um elemento

influencia o outro ). A idéia de abertura enfatiza como elemento chave a relação entre o

ambiente externo e o funcionamento interno do sistema. Ambiente externo e sistema devem

ser entendidos como estando num permanente estado de interação e mútua dependência. A

natureza aberta dos sitemas biológicos e sociais contrasta com a natureza fechada dos

sistemas fisicos e mecânicos, apesar de que o grau de abertura pode variar, pois alguns

sistemas abertos podem responder a somente um conjunto pequeno de entradas vindas do

ambiente. TOITes, pontes e alguns brinquedos com sequência pré determinada de

movimentos são exemplos de sistemas fechados. Uma máquina capaz de regular sua

operação interna de acordo com variações no ambiente externo pode ser considerada um
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sistema parcialmente aberto. Organismos vivos, organizações e grupos sociais são exemplos

de sistemas completamente abertos;

-Homeôstase : refere-se à propriedade autoreguladora de um sistema ou organismo

que lhe permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis essenciais ou de seu meio

ambiente. Organismos biológicos buscam uma forma regular, mas diferenciada do meio

ambiente enquanto mantem uma contínua troca com ele. Essa forma e diferenciação é

atingida atravé de um processo homeostático que regula e controla a operação do sistema

através do chamado "Feed back negativo", onde desvios do padrão ou norma disparam

ações no sentido de corrigir o desvio. Sob esse princípio, quando a temperatura de nosso

corpo, por exemplo, sobe acima de um limite normal, algumas funções orgânicas agem no

sentido de contrabalancear essa elevação como, por exemplo, utilizando a transpiração e

aumentando a frequência da respiração. Sistemas sociais também necessitam desses

processos homeostáticos de controle para adquirirem uma forma duradoura.

Entropia/Entropia negativa : sistemas fechados são entrópicos no sentido de que

eles tem uma tendência de se degenerarem e acabar. Sistemas abertos, por outro lado,

tendem a se auto sustentarem importando energia e se descartando de tendências entrópicas.

Diz-se que eles são caracterizados por entropia negativa.

Estrutura, função, diferenciação e integração : O relacionamento entre esses

conceitos é de importância crucial para o entendimento de sistemas vivos. É fácil enxergar

organizações como estruturas compostas por partes e explicar o comportamento de sistemas

em termos da relação entre partes, causas e efeitos e estímulos e respostas. O entendimento

de sistemas vivos traz um alerta para essa simplificação exagerada, enfatizando que

estrutura, função, comportamento e outros fatores da operação do sistema estão

entrelaçados. Apesar de ser possível desenvolver estudos de orgarusmos através da
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anatomia, o entendimento completo desses sistemas exige muito mais. Mesmo a vida de

uma simples célula é dependente de um complexo conjunto de relações entre estruturas

celulares, metabolismos, trocas de gases, aquisição de nutrientes e inúmeras outras funções.

A célula, enquanto sistema, possui uma interdependência funcional que não pode ser

reduzida a uma estrutura simples. Essa estrutura, em todos os momentos, depende da

existência dessas funções e, em muitos aspectos, é apenas a manifestação delas. O mesmo é

válido para organismos mais complexos, os quais apresentam uma maior diferenciação e

especialização de funções, como, por exemplo, com órgão especializados desempenhando

funções específicas - exigindo, por consequência, sistemas mais complexos de integração

para manter o sistema como um todo, como é o caso do cérebro humano. Relações

semelhantes entre estrutura, função, diferenciação e integração também podem ser vistas

em sistemas sociais enquanto organizações.

variedade necessária : relacionado com a idéia de diferenciação e integração tem-se

o princípio da variedade necessária, colocando que os mecanismos regulatórios internos de

um sistema devem ser tão diversos quanto o ambiente com o qual se relaciona. Isso é

necessário pois, só incorporando a adequada variedade dentro de seus controles internos um

sistema pode relacionar-se com a variedade e os desafios colocados pelo ambiente. Qualquer

sistema que se isole da diversidade de seu ambiente tende a atrofiar e a perder sua

complexidade e diferenciação natural. Portanto, variedade necessária é uma importante

característica de sistemas vivos de qualquer tipo.

Finalidade comum : este princípio coloca a idéia de que, num sistema aberto,

existem muitos caminhos que permitem atingir o estado final desejado. Isso contrasta com

sistemas mais fechados onde as relações sistêmicas são fixas em termos de estruturas para

produzir padrões específicos de causa e efeito. Sistemas vivos são modelos flexíveis de

organizações que permitem a obtenção de resultados específicos iniciando-se em pontos
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ferentes, com recursos diferentes e por caminhos diferentes. A estrutura .do sistema num

determinado instante nada mais é do que um aspecto ou manifestação de um processo

funcional mais complexo; ela não determina esse processo.

Evolução do sistema : a capacidade de um sistema para evoluir depende de sua

capacidade de evoluir para formas mais complexas de diferenciação e integração, maior

varidade no sistema facilitando sua habilidade de tratar com desafios e oportunidades

colocadas pelo ambiente. Isso envolve um processo cíclico de variação, seleção e retenção e

características selecionadas.

Partindo desses príncípios fica o desafio, para os teórícos e administradores, de

adaptar as organizações ao seu ambiente. Uma pesquisa importante conduzida por Tom

Bums e G.M. Stalker concluiu que "Nos momentos em que mudanças no ambiente se

tomam a ordem do dia, tal como quando mudanças tecnológicas e condições de mercado

impoem novos problemas e desafios, estilos abertos e flexíveis de organizações e

gerenciamento são necessários".

A abordagem orgânica não pode ainda ser considerada um modelo de empresa, mas

um modelo de referência que tem permitido às organizações flexíbilizarem suas estruturas,

respondendo às contínuas mudanças introduzidas pela evolucão tecnológica, especialmente

nas áreas de tecnologia de informações e telecomunicações, bem como aos efeitos da

globalização das economias. A transição gradativa da estrutura das organizações, de um

modelo mecanicista para um modelo orgânico é uma resposta coerente com a valorização

relativa dos recursos humanos enquanto fonte de habilidades intelectivas, pois é exatamente

sobre essas habilidades que reside a dinâmica do modelo orgânico.
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2.4. MUDANÇAS NAS POSIÇÕES RELATIVAS DOS FATORES DE

COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS.

Barnes(1991), Connor(1991) e Wernerfelt(1984), em sua linha de pesquisa

estratégica cuja abordagem está baseada nos recursos, colocam que, de uma forma geral, os

recursos organizacionais e as capacidades que são raras, valiosas, não substituiveis e dificeis

de serem imitadas formam as bases das vantagens competitivas sustentadas das empresas.

Essa linha sugere que Sistemas de Recursos Humanos podem contribuir para uma

vantagem competitiva sustentada através do apoio ao desenvolvimento de competências

específicas, produzindo relacionamentos sociais complexos, imbutidos na história e cultura

da empresa e geram conhecimentos organizacionais que, apesar de importantes, aparecem

apenas de forma discreta. O desempenho superior sustentado de algumas das mais

admiradas empresas americanas como a Marriott, a Borg-Warner e a Merck tem sido

atribuido à sua capacidade especial de gerenciar seus recursos humanos de forma a obter

vantagens competitivas(Lado e Wilson, 1994). A recíproca também é válida: Sistemas de

Recursos Humanos podem inibir o desenvolvimento de novas competências e/ou destruir

competências existentes, contribuindo para a vulnerabilidade organizacional e gerando

desvantagens competitivas.

Para Jeffrey Pfeffer essas fontes de vantagens competitivas não são estáveis, mas

estão continuamente mudando com o tempo; ou seja, mesmo que uma organização encontre

o equilíbrio correto de seus fatores internos e externos e obtenha vantagens competitivas

sustentadas em relação a seus concorrentes, as bases para esse sucesso competitivo mudarão

novamente no instante seguinte.
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É de fundamental importância o reconhecimento de que as bases das vantagens

competitivas tem mudado e continuarão a mudar com o tempo pois esse princípio é

essencial nas reflexões sobre gerenciamento e estratégia. Tradicionais fontes de sucesso

sustentado das empresas, tais como- capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra,

facilidades de acesso a recursos financeiros, máquinas e equipamentos, tecnologias de

produtos e processos, mercados protegidos e regulados, proteções conferidas por patentes,

operações em economia de escala e outras - continuam tendo importância significativa nos

planos estratégicos das empresas, mas seu peso relativo tem decrescido pois elementos

como cultura organizacional e suas competências, obtidas a partir da forma como seus

recursos humanos são gerenciados, estão se tomado comparativamente mais importantes.

A seguir serão feitas análises de tendências de algumas dessas tradicionais fontes de

sucesso sustentados das empresas:

- Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra -

A fragmentação do trabalho, de acordo com os princípios Tayloristas-fordistas,

elevou ao máximo a segmentação e especialização como formas de intensificação do

trabalho na produção seriada. Separou-se o "Fazer" do "Pensar". A Gerência

reservava para si o monopólio do conhecimento e toda a organização pressupunha

um adestramento prático do trabalhador nas tarefas mecânicas e padronizadas, de tal

maneira que a habilidade tomou-se sinônimo de repetição rápida e com margem

mínima de erros. Tentava-se explorar ao máximo a economia de escala, tirando

proveito da base eletromecânica(fordismo) para disciplinar e intensificar segundo

ritmos impostos mecanicamente. A estrutura era polarizada, hierarquizada e rígida;

salvo um pequeno grupo de trabalhadores qualificados, composto por técnicos,

ferramenteiros, elementos de manutenção e outros, a grande maioria não requeria

atributos escolares e culturais relevantes.
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Exatamente esse trabalhador - enquanto fonte de mão de obra - disciplinado e

ordenado por Taylor, foi o alvo principal dos avanços tecnológicos das últimas

décadas. Nas décadas de 50 e 60 diversos autores como Harry Braverman, Horst

.Kern, Michael Schumann, Michael Freyssinet, Benjamin Coriat e outros, fizeram

previsões, algumas bastante pessimistas, sobre os anos futuros, tais como a

substituição do trabalho humano não especializado pelas máquinas, um processo

gradativo de desqualificação do trabalho, contratação externa de parte dos trabalhos

das empresas, desenvolvimento de forças de trabalho polivalentes, etc.

Os próprios Kern e Schumann, em um trabalho publicado em 1984,

reconheceram que o mercado tnha, de fato, evoluido de forma diferente do previsto.

Nesse periodo desenvolveu-se a micro eletrônica e os microprocessadores foram

introduzidos nas empresas. Compatibilizou-se automação e flexibilidade, verificando-

se uma nova concepção de racionalização pela integração de unidades de ação

diferentes. Ao mesmo tempo o problema do emprego emergiu seriamente pois havia

perda de empregos pela automação, mesmo em setores em expansão. Constataram,

também, uma requalificação dos operadores, ou uma reprofissionalização, com o

aprofundamento da automação de base microeletrônica nas indústrias.

Em seu trabalho publicado em 1991, Watanabe comenta: "Equipamentos

para automação flexível foram adotados inicialmente com o objetivo de atender

certos padrões de qualidade e flexibilidade, normalmente vinculados à expansão das

exportações, operações multinacionais e subcontratação internacional. Novos

equipamentos para aumento de qualidade foram usados a seguir, com baixos custos

de mão de obra. Há poucas evidências de efeitos negativos indiretos advindos das

aplicações de automação flexível nos países industrializados. Portanto, o emprego de
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modo geral e os efeitos das novas tecnologias foram claramente positivos na maioria

dos países analisados".

Para Demerval Saviani( 1994), as novas tecnologias provocaram, inicialmente,

uma transferência das funções manuais para as máquinas, e o que hoje está

ocorrendo é a própria transferência das operações intelectuais para as máquinas("Era

das máquinas inteligentes"). Em consequência, também as qualificações intelectuais

específicas tendem a desaparecer, o que traz como contrapartida a elevação do

patamar de qualificação geral. Segundo ele, a nível educacional, já há uma convicção

crescente, inclusive entre os empresários, de que o que importa, de fato, é uma

formação geral sólida, a capacidade de manejar conceitos, o desenvolvimento do

pensamento abstrato.

Apesar de não se terem confirmadas as privisões iniciais, de certa forma

exageradas, dos impactos da automação sobre o trabalho, há evidências que

mostram, se não um aumento do desemprego, pelo menos um aumento de produção

superior ao aumento de empregos, ou seja, com um mesmo número de funcionários,

utilizando-se de novas tecnologias, é possível produzir mais.

Também há evidências de uma mudança no perfil do trabalho onde, lenta mas

gradualmente, a força de trabalho, enquanto fonte de esforço fisico, vai cedendo

espaço para um quadro de funcionários vistos como fontes de habilidades

intelectuais. Dessa forma o fator competitivo - capaciadade de trabalho fisico da mão

de obra de uma empresa -, vista enquanto aplicação e resultado de um modelo

taylorista, apesar de ainda válido e útil para um grande número de empresas, não é

mais um fator diferencial, pois seu uso é de amplo donúnio público e sua utilidade

tende a ser decrescente a medida que os ambientes se tomam mais complexos.
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- Facilidade de acesso a recursos financeiros -

No passado, quando o mercado de capitais era menos eficiente que nos dias atuais, a

habilidade das empresas em obter recursos financeiros substanciais para alavancar

seu negócio representava, efetivamente, uma vantagem competitiva em relação a

outros concorrentes que tivessem mais dificuldades de buscar esses recursos

externos. Entretanto, essa fonte de vantagem competitiva já não pode rnars ser

considerada como um diferencial significativo e sustentado a longo prazo, devido ao

crescimento da eficiência dos mercados financeiros nos quais o dinheiro, hoje, move-

se rapidamente para qualquer lugar do mundo, em escalas nunca vistas

anteriormente. Os capitais, hoje, são internacionais.

John Rutter(1990), referindo-se a investimentos internacionais nos Estados

Unidos, comenta : "O crescimento de investimentos internacionais diretos por

corporações multinacionais ultrapassou o crescimento da economia mundial e do

comércio mundial na década de 80 ... Não apenas as corporações multinacionais

americanas enfrentam uma competição mais forte de multinacionais estrangeiras nos

mercados internacionais, mas filiais de empresas estrangeiras - frequentemente com

novas tecnologias de produção e técnicas diferentes de administração - tem se

tomado mais ativas nos Estados Unidos".

Dados disponiveis do mercado americano mostram que, entre 1967 e 1987,

os investimentos internacionais externos diretos aumentaram de U$ 112 bilhões para

U$ 1.023 bilhões, apresentando uma taxa média anual de crescimento de 12,4% ao

ano nesses vinte anos. A participação dos Estados Unidos nesses investimentos

externos diretos caiu de 50% para 31% de 1967 para 1987. Entretanto os

investimentos estrangeiros diretos dentro dos Estados Unidos subiram de U$ 9,9
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bilhões para U$ 272 bilhões no mesmo período, com uma taxa de crescimento de

17,8% ao ano, superior à média mundial(Jeffrey Pffefer, 1994).

Esse fenômeno, de uma maneira não tão acentuada, tem afetado de forma

progressiva todos os países do mundo. Existe uma tendência clara de se aumentar a

facilidade e a disponibilidade de capitaís, tomando o acesso a capital uma vantagem

competitiva de importância secundária pois dinheiro para financiar boas idéias ou

administrações competentes está cada vez mais dispinivel .

- Máquinas, equipamentos, tecnologias de produto e processo e proteções conferidas

por patentes

Um trabalho publicado por Zirger e Maidique(1990), sobre modelos de

desenvlovimento de novos produtos, coloca de forma bastante clara o problema atual

: "Pesquisas tem mostrado que a introdução de novos produtos é vital para a

prosperidade e crescimento da maioria das empresas de manufatura. Um estudo da

Booz, Allen and Hamilton sobre 700 das 1000 empresas da Fortune, estimou que os

novos produtos foram responsáveis por algo em tomo de 30% dos lucros dessas

empresas no período de 1981 a 1986 ... O mesmo estudo sugere que o número de

novos produtos introduzidos por essas empresas dobrou no período seguinte,

quando comparado com o anterior".

Histórias como a da Xerox, que em 1959 introduziu a primeira copiadora de

papel plano no mercado, e que em 1972 detinha 90% do mercado de copiadoras com

máquinas de tecnologias similares àquelas de 13 anos atras, dificilmente voltarão a se

repetir devido à velocidade das inovações tecnológicas. Um relatórío anual da Sun

Microsystems, um fabrícante de estações de trabalho em computador, comenta que é
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intenção da empresa dobrar a performance de suas estações de trabalho de alto

desempenho a cada 18 meses. Dessa forma como o ciclo de vida dos produtos está

ficando significativamente menor e a introdução de novos produtos se toma cada vez

.mais rápida, fica cada vez mais dificil embasar o sucesso de uma empresa numa

tecnologia estática de produto.

o rápido avanço das tecnologias de CAD e CAM e o link entre design e

manufatura tem permitido acelerar muito o desenvolvimento e a introdução de

novos produtos o que leva a se questionar quanto tempo uma empresa poderia

manter um sucesso competitivo somente baseada numa tecnologia proprietária de

produto e serviço. Essas taxas crescentes de obsolescencia dos produtos tomam

cada vez mais importante a habilidade de inovar rapidamente, pois, uma vez atingida

uma melhoria técnica, ela se diluirá rapidamente e deverá ser renovada. Essa

necessidade para inovação contínua e rápidas respostas ao mercado e às mudanças

tecnológicas requerem uma equipe de trabalho com desempenho superior.

Além da redução dos ciclos de vida dos produtos, um outro problema a ser

enfrentado pelas empresas é a redução da capacidade de proteção das patentes

devido à crescente habilidade dos competidores de imitar os novos produtos. "A

contrário da opinião popular, proteções de patentes não tomam impossível a entrada

de concorrentes; em 4 anos de suas introduções , 60% das patentes de inovações

bem sucedidas foram imitadas" (Mansfield, Schwartz e Wagner, 1981).

Máquinas, equipamentos e tecnologias de processos também não podem mais

assegurar vantagens competitivas sustentáveis para as empresas; esse tipo de

tecnologia raramente é de propriedade da própria empresa que a usa - os fabricantes

de máquinas, equipamentos, robos, softwares, etc, colocam seus produtos
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igualmente disponíveis a todos os concorrentes em uma determinada indústria. As

vantagens competitivas que se podem tirar dessas tecnologias dependem muito mais

da habilidade de implementa-las rapida e efetivamente, do que da tecnologia em si. E

.isso, inevitavelmente, envolve qualidades, habilidades e motivação da força de

trabalho.

- Mercados protegidos e regulados

A globalização da economia é uma realidade da época atual; na Europa são grandes

os esforços para a consolidação do Mercado Comum Europeu, com uma tendência

para a incorporação de novos países e à formação de sistemas preferenciais de

comércio para com os países do leste. Na América observa-se a consolidação do

Mercado Comum Norte Americano, com a inclusão do México ao NAFTA e o

desenvolvimento de iniciativas de integração dos países latinos, tais como o

MERCOSUL e o PACTO ANUINO. Na Ásia, destacam-se a capacidade

competitiva do Japão e dos oito tigres asiáticos, abrindo caminho para a constituição

de um bloco econômico, com tendência clara de participação da China continental.

Essa nova ordem econômica internacional substitui os atores

tradicionaís(países) por novos atores(blocos econômicos), apontando para uma

tendência de redução das barreiras ao comércio internacional e evidenciando as

negociações entre grandes blocos econômicos. A onda de desregulamentação tem

atingido todos os países participantes do comércio internacional e aberto muitos

mercados antigamente protegidos. Além disso, há evidências de que uma vez

desregulado e aberto um determinado mercado para competição, é dificil ele voltar a

regular-se e fechar novamente. Essa tendência parece irreversível, o que toma pouco

38

I T E E



provável que uma empresa possa VIr a sustentar alguma vantagem competitiva

aproveitando mercados protegidos ou regulados .

.- Operação em economia de escala

A curva de experiência, apresentada pelo Boston Consulting Group,

postulava que uma empresa que entrasse no mercado e atingisse grandes volumes de

produção teria custos significativamente mais baixos a medida que atingisse os

beneficios do aprendizado e mantivesse consideráveis escalas econômicas de

produção. Apesar de não haver dúvidas sobre esses beneficios quando se trata de

grandes participações de mercado, há evidências de que essa fonte de vantagem

competitiva está reduzindo sua importância com o tempo. As tendências crescentes

de segmentação de mercados, com a consequente necessidade de suprir os gostos

individuais de cada subsegmento da população, associadas às novas tecnologias de

projeto auxiliado por computador(CAD), integrados com a manufatura(CAM), tem

tornado possível diversificar a produção com lotes econômicos menores.

Os exemplos são inúmeros. A habilidade dos japoneses de produzir, de

maneira rentável, modelos de carros, mesmo com quantidades de vendas anuais

inferiores a 100.000 unidades, lhes conferiu uma enorme vantagem competitiva. Na

indústria textil americana, especialmente no segmento de roupas masculinas, onde a

competição se dava tradicionalmente através do preço, e, para isso, eram produzidos

e armazenados grandes lotes de produtos padronizados, houve uma grande pressão

dos distribuidores para redução dos estoques, aumento da variedade e redução dos

lead time de entrega. Isso mudou a base da vantagem competitiva das empresas que

competiam naquele mercado e o tempo médio de entrega, que antes era de 3O dias,

caiu para 13 dias e espera-se chegar a 6 dias em dois anos.
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Não é possível contestar que as economias de escala tragam vantagens a nível

de produção, mas há evidências de que essas vantagens hoje são menores do que

. eram no passado e serão, provavelmente, ainda menores no futuro(Jeffrey Pfeffer).

Essa tendência de redução da importância relativa dos tradicionais fatores de

competitividade entre as empresas, evidencia de maneira ainda mais critica a

necessidade de se buscar novos fatores de competitividade ou colocar um esforço

ainda maior sobre aqueles fatores que tenham tendência de crescimento de seu valor

relativo, como é o caso dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Humanos das

empresas.
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3. PROJETO DE PESQUISA

3.1. HIPÓTESE PRINCIPAL

A ''Revolução Tecnólogia" que assiste neste final de século, calcada

principalmente na geração e difusão das tecnologias de informação, criando uma aceleração

numa vista nos progressos técnicos, está provocando um movimento de redução do valor

relativo dos recursos humanos das empresas, não enquanto fonte de esforçofisico, mas

enquanto fonte de habilidades intelectuais, independente do tipo de indústria.

3.2. PESQUISA EXPLORATÓRIA

3.2.1. OBJETIVOS DA PESQUISA

Buscar, junto aos principais executivos de grandes empresas no pais, evidências de

que, independente do tipo de indústria, os fatores que determinam o sucesso sustentado de

uma empresa tem mudado suas posições relativas com o tempo.

As questões colocadas devem, inicialmente, permitir verificar se os executivos, alvos

da pesquisa, percebem alterações sensíveis nas posições relativas desses fatores. Caso sejam

detectadas evidências de que esses fatores tem mudado e continuarão mudando, então serão

estudadas as tendências dessas mudanças.
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As respostas ao questionário, utilizado pela pesquisa (anexo 1) devem ser dados por

um funcionário da empresa que tenha visão do negócio como um todo para permitir um

ponderação adequada dos fatores sem os vieses de receber o enfoque de uma área

específica; Por isso deverá ser dirigido, exclusivamente, à funcionários de alta gerência e

diretores das empresas participantes da pesquisa.

3.2.2. MERCADO ALVO:

Faz-se necessário agrupar as empresas com algum critério que permita ter uma visão

de conjunto abrangendo desde atividades de base, até setores extremamente dinâmicos como

os de serviços. Para fins dessa pesquisa exploratória, o mercado foi dividido em quatro

segmentos:

Indústrias de base: Florestal

Celulose e Papel

Química de base

Cimento

Eletricidade

Siderúrgica

Construção pesada

Total de pesquisas respondidas: 10
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Industriais de produtos

intermediários: Embalagens papel e cartão

Embalagens plásticas

Instrumentação

Química Intermediária

Têxtil

Material de construção

Autopeças

Total de pesquisas respondidas: 10

Empresas de bens

de consumo: Gráfica comercial

Indústria cademeira

Indústria automobilística

Confecção

Eletro eletrônica

Higiene e Limpeza

Produtos alimentícios

Químico \fotografico

Total de pesquisas respondidas: 10

Empresas de serviços: Seguradora
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Total de pesquisas respondidas: 12

Transportadora

Consultoria

Bancos

Previdência privada

Comunicação
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados coletados, num total de 45 questionários respondidos, foram divididos em

quatro·conjuntos, conforme segmentação do mercado alvo. A análise é individual dentro de

cada segmento do mercado.

Inicialmente buscam-se evidências, entre os executivos de cada grupo, de que os

fatores que determinam o sucesso competitivo sustentado das empresas tem mudado e

continuarão mudando com o tempo. Para isso as respostas das questões 2.1, 2.2 e 2.3 do

questionário (anexo I) são tabuladas e avaliadas pelo coeficiente de correlação de rank de

Kendall (T). Esse método é especialmente aplicável quando se tem um determinado

conjunto de atributos ranqueados ordinal mente de duas formas diferentes e se deseja medir o

grau de correlação entre eles. Os valores de "T" variam de +1 até -1 onde +1 significa que

os dois ranks são exatamente iguais e -1 significa que os dois são exatamente inversos.

Representa o grau de semelhança dos ranks. Neste trabalho, a hipótese nula é a condição

T= 1 onde não há percepção de mudanças nos fatores competitivos.

_ Indústria de base: a tabela a seguir mostra, individualmente, os "T" dos

questionários da indústria de base, codificados de B 1 a B 1O comp~ando-se as mudanças de

ranking entre década de 70 / 1995 e 1995 / 2005.Cada Bi representa ao opinião de 1

executivo da indústria de base e cada Tbi representa uma medida do grau de semelhança que

aquele executivo percebe na ordenação do mesmo conjunto de fatores entre dois instantes

de tempo diferentes.
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INTERVALOS DE TEMPO

EXECUTIVOS

DECADA 70 1995 1995 2005

- -

TBl -0,38 +0,64

TB2 0,29 +0,73

TB3 -0,38 +0,24

TB4 -0,24 +0,64

TB5 +0,16 -0,02

TB6 +0,96* 0,20

TB7 +0,51 +0,02

TB8 +0,51 +0,53

TB9 +0,42 +0,71

TBI0 +0,47 -0,07

Os valores obtidos para os Tbi' s apresentam evidências de que todos os executivos

percebem grandes mudanças na posição relativa dos principais fatores que determinam a

competitividade entre as empresas entre a década de 70 e 1995. A única exceção é o

executivo B6, cujo Tbi=0,96 foi muito próximo da hipótese nula (T=+ 1), mas não pode ser

considerado representativo do grupo por se tratar de um único caso isolado. Na comparação

de 1995 com 2005 os TBi's também mostram evidências de mudanças significativas na
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posição relativa dos fatores, pois apesar da intensidade dos Tbi's ser pouco menor, o

intervalo é de apenas 10 anos. Esses resultados sugerem que, mesmo indústrias cujos ajustes

ocorre de maneira extremamente lenta, como é o caso da indústria de base, tem percebido as

alterações do ambiente competitivo e, dentro de sua característica, reagido a ela. Neste tipo

de indústria, predomina o modelo mecanicista, pela própria natureza dos trabalhos, e os

processos de mudanças tendem a ser conduzidos de maneira cautelosa e lenta.

- Indústria de produtos intermediários: A tabela a seguir mostra, individualmente, os "T"

dos questionários da indústria de produtos intermediários, codificados de I 1 a I1O

comparando-se as mudanças de ranking entre década de 70 / 1995 e 1995 / 2005.Cada li

representa ao opinião de 1 executivo da indústria de produtos intermediários, cada TIi

representa uma medida do grau de semelhança que aquele executivo percebe na ordenação

do mesmo conjunto de fatores em dois instantes de tempo diferentes.
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INTERVALOS DE TEMPO

EXECUTIVOS

DECADA 70 1995 1995 2005
••

Til 0,38 0,60

TI2 -0,60 0,56

TI3 0,47 0,96*

TI4 0,42 0,42

TI5 0,47 0,73

TI6 0,02 0,64

TI7 0,24 0,78

TI8 0,29 0,60

TI9 0,07 0,82

Til ° 0,16 0,82

Os valores obtidos para TIi' s apresentam evidências de que todos os executivos (exceto 13

onde TI3= 0,96) percebem mudanças muito grandes na posição relativa dos fatores de

competitividade nos dois intervalos de tempo. O executivo 12 chega a perceber quase uma

"inversão" na posição relativa dos fatores quando compara a década de 70 com 1995 (TI2=

-0,60).
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- Indústria de bens de consumo: A tabela a seguir mostra, individualmente, os ''T'' dos

questionários da indústria de bens de consumo, codificados de C 1 a CIO comparando-se as

mudanças de ranking entre década de 70 / 1995 e 1995 / 2005.Cada Ci representa ao

opinião ..de 1 executivo de uma empresa de bens de consumo, cada TCi representa uma

medida do grau de semelhança que aquele executivo percebe na ordenação do mesmo

conjunto de fatores entre dois instantes de tempo diferentes.

INTERVALOS DE TEMPO

EXECUTIVOS

DECADA 70 1995 1995 ~ 2005

TC1 0,64 0,60

TC2 0,56 0,56

TC3 0,11 0,96*

TC4 0,42 0,42

TC5 0,24 0,73

TC6 -0,27 0,64

TC7 0,11 0,47

TC8 0,18 0,69

TC9 0,42 0,87

TCIO -0,20 0,64

Também nas empresas de bens de consumo os executivos percebem grandes variações no

que se refere à posição relativa dos fatores de competitividade. Não há excessões e, apesar
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Também nas empresas de bens de consumo os executivos percebem grandes variações no

que se refere à posição relativa dos fatores de competitividade. Não há excessões e, apesar

de os Tci's do intervalo de tempo entre 1995 e 2005 serem um pouco superiores, mesmo

assim, representam mudanças significativas pois referem-se a um intervalo de apenas 10

anos.

- Empresas de Serviços: A tabela a seguir mostra, individualmente, os "T" dos

questionários das empresas de serviços, codificados de SI a S12 comparando-se as

mudanças de ranking entre década de 70 / 1995 e 1995 / 2005. Cada Si representa ao

opinião de 1 executivo de uma empresa da área de serviços, cada TSi representa uma

medida do grau de semelhança que aquele executivo percebe na ordenação do mesmo

conjunto de fatores entre dois instantes de tempo diferentes.
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INTERVALOS DE TEMPO

EXECUTIVOS

DECADA 70 1995 1995 2005

TSl 0,47 1,00*

TS2 -0,60 0,69

TS3 0,20 0,96*

TS4 - 0,64

TS5 0,78 0,07

TS6 0,16 0,82

TS7 - 0,51

TS8 0,33 0,51

TS9 0,38 0,51

TSlO 0,20 0,64

TSll - 0,47

TS12 0,64 0,58

Para os executivos das áreas de serviços existem grandes alterações percebidas nos fatores

de competitividade entre a década de 70 e o momento atual. Quanto à projeção futura

também se revelam evidências de que, no conjunto, haverá mudanças nos fatores de

competitividade nos próximos anos. Existe uma excessão (o executivo SI que não projeta

nenhuma alteração da posição relativa dos fatores até 2005; TSl=l,OO).
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A visão conjunta desses 4 segmentos do mercado mostra evidências muito fortes da

mudança das posições relativas dos fatores de sucesso sustentado das empresas em todos

esses segmentos, conforme percebido por seus executivos. Os dados levantados, em seu

conjunto, rejeitam a hipótese nula (T= 1) e validam a hipótese da relatividade dos fatores no

tempo.

Essas mudanças percebidas pelos executivos éstão diretamente relacionados com as

mudanças que o mundo dos negócios vem sofrendo, impactando a forma como as empresas

competem entre si.

A percepção dessas mudanças, bem como sua comprovação estatística são fundamentais

para a continuidade da análise em questão. O próximo passo trata da verificação das

tendências de cada um dos 10 fatores de competividade listados nas questões 2.1, 2.2 e2.3

do questionário da pesquisa exploratória (anexo I), agrupados por segmento de mercado.

Para isso serão tabeladas as respostas individuais de cada executivo, por segmento de

mercado, em cada um dos períodos solicitados, de forma a se obter uma visão do conjunto,

daquela indústria, naquele período de tempo.

O coeficiente de concordância de Kendall (W) é uma ferramenta estatística utilizada para

mensurar-se o grau de concordância de diversos rankings de elementos ou indivíduos. No

contexto deste trabalho, o coeficiente de concordância de Kendall é particularmente útil para
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determinar o grau de concordância entre as opiniões de um determinado grupo de

executivos, em relação aos 10 fatores propostos, referentes a um determinado instante de

tempo. A hipótese nula (não há acordo nenhum) é a condição em que W=O.

Kendall também sugere que a melhor estimativa de um conjunto "verdade"que seja

representativo dos diversos rankings apresentados é aquele obtido a partir das somas

individuais das pontuações de cada fator, desde que o coeficiente de concordância seja

significativo.

Utilizando-se desses dois conceitos asI2 tabelas a seguir apresentam o coeficiente de

concordância de Kendall (W) para cada segmento, em cada período de tempo, e

estabelelcem se W for representativo, o rank representativo de cada tabela para comparação

posterior.

Para simplificação os fatores de competitividade foram identificados por:

FI Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra;

F2 Exercício de influências políticas;

F3 = Facilidades de acesso a recursos financeiros;

F4 Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;

F5 Informatização / telecomunicação;

F6 Máquinas e equipamentos;

F7 Mercados protegidos e regulados;

F8 = Operação em econômica de escala;

F9 = Proteção conferida pelas patentes;

FIO Tecnologia de produtos e processos;
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BOi
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
Soma
Rank

BOi
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
Soma
Rank

BOi
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
Soma
Rank

Indústria de Base - Década de 70
Fi F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FiO
2 10 3 1 5 8 9 6 7 4
4 1 10 5 3 8 9 7 2 6
5 4 10 3 1 9 8 7 2 6- 1 2 10 4 5 9 7 6 3 8
7 9 10 6 1 3 8 5 2 4
5 8 6 4 7 3 10 2 9 1
9 8 7 1 5 4 10 6 2 3
8 9 10 4 3 7 2 6 1 5
3 6 10 4 2 9 7 8 1 5
4 10 9 2 6 5 8 7 1 3

48 67 85 34 38 65 78 60 30 45
5 8 10 2 3 7 9 6 1 4

W~ 0,39

Indústria de Base - Visão de 1995
Fi F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FiO
4 1 8 6 5 7 2 9 3 10
3 1 9 8 7 6 2 5 4 10
7 3 4 6 2 9 5 8 1 10
1 5 7 10 4 6 2 9 3 8
4 9 1 3 5 6 10 8 2 7
5 8 7 3 6 4 10 2 9 1
5 10 9 3 2 4 8 7 1 6
8 5 7 4 3 9 2 6 1 10
3 4 7 6 5 10 1 9 2 8
6 7 9 3 5 8 2 10 1 4

46 53 68 52 44 69 44 73 27 74
4 6 7 5 3 8 2 9 1 10

W~ 0,26

Indústria de Base - Visão de 2005
Fi F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FiO
4 2 6 10 8 5 1 7 3 9
3 1 7 9 10 6 2 5 4 8
4 3 10 7 9 6 2 5 1 8
1 7 5 10 8 4 2 6 3 9
1 2 6 9 3 7 4 8 5 10
10 8 5 1 4 6 7 3 9 2
3 2 8 10 5 6 4 7 1 9
3 5 7 10 4 8 2 6 1 9
3 4 5 6 9 8 1 7 2 10
1 3 7 10 8 4 2 6 5 9

33 37 66 82 68 60 27 60 34 83
2 4 7 9 8 5 1 6 3 10

- w ~ 0,47



801
802
803
804
805
806
801
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
801
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
801
808
809
810
811
812
Soma
Rank

Indústria de Produtos Intermediários - Década de 70
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F8 F9 F10
6 4 8 3 2 5 10 9 1 7
7 9 8 2 1 5 10 4 6 3
7 1 5 6 4 9 2 8 3 10

-10 2 7 4 3 8 6 9 1 5
2 1 7 4 3 9 5 8 6 10
7 2 6 3 4 8 10 9 1 5
10 1 4 5 3 8 9 6 2 7
1 2 8 3 4 9 6 7 5 10
7 8 5 3 4 10 2 9 1 6
6 5 9 3 4 8 10 7 1 2

63 35 61 36 32 19 10 16 21 65
5 3 1 4 2 10 8 9 1 6

w ~ 0,44

Indústria de Produtos Intermediários - Visão 1995
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F8 F9 F10
6 3 7 5 4 8 1 10 2 9
6 1 3 7 8 9 2 4 5 10
4 1 5 10 8 7 2 9 3 6
7 2 3 5 6 10 4 8 1 9
3 2 4 8 7 6 1 9 5 10
7 1 5 10 6 8 4 3 2 9
6 1 5 10 7 8 3 4 2 9
1 2 6 10 7 9 3 8 4 5
4 1 3 10 8 9 5 6 2 7
4 1 6 8 10 7 2 5 3 9

48 15 41 83 11 81 21 66 29 83
5 1 4 9 1 8 2 6 3 10

W~ 0,70

Indústria de Produtos Intermediários - Visão 2005
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F8 F9 F10
3 6 7 8 5 4 1 10 2 9
4 2 5 10 8 7 1 6 3 9
4 1 5 10 9 7 2 8 3 6
7 3 4 10 8 6 2 5 1 9
1 4 5 10 7 6 2 8 3 9
8 3 6 9 5 7 1 2 4 10
4 2 5 10 7 8 1 6 3 9
1 4 5 10 8 6 2 7 3 9
3 1 5 10 9 8 6 4 2 7
2 1 6 10 9 7 3 5 4 8

31 21 53 91 15 66 21 61 28 85
4 2 5 10 8 1 1 6 3 9

- W~ 0,75



801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
B07
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
B12
Soma
Rank

Empresas de Bens de Consumo - Década de 70
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
2 3 7 4 6 5 8 9 1 10
5 9 10 4 3 8 2 7 1 6
3 4 7 6 2 5 10 9 1 8.10 1 8 4 3 9 5 6 2 7
9 8 7 4 6 5 10 3 2 1
7 9 8 6 1 5 10 3 4 2
3 10 5 4 2 8 9 7 1 6
9 6 5 3 2 10 4 8 1 7
5 1 6 7 8 9 3 2 4 10
4 8 9 3 5 2 10 7 1 6

57 59 72 45 38 66 71 61 18 63
4 5 10 3 2 8 9 6 1 7

W~ 0,31

Empresas de Bens de Consumo - Visão 1995
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3 4 8 5 6 7 1 9 2 10
4 3 9 5 6 10 2 8 1 7
3 6 2 7 8 9 4 5 1 10
10 1 4 8 9 7 3 5 2 6
10 8 7 3 6 2 5 4 1 9
7 6 5 8 9 4 1 3 2 10
5 10 9 7 6 3 2 8 1 4
5 4 6 10 9 8 1 2 3 7
4 2 3 7 9 5 1 8 6 10
4 2 5 6 7 9 1 8 3 10

55 46 58 66 75 64 21 60 22 83
4 3 5 8 9 7 1 6 2 10

W~ 0,45

Empresas de Bens de Consumo - Visão 2005
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
2 3 7 6 8 5 1 9 4 10
4 3 8 7 6 5 2 9 1 10
2 4 7 10 8 6 3 5 1 9
5 1 4 8 9 6 7 3 2 10
5 4 6 7 8 3 1 9 2 10
7 5 6 4 9 3 1 8 2 10
3 8 7 10 9 6 1 5 4 2
2 4 8 10 9 7 1 3 6 5
4 2 3 8 9 7 1 6 5 10
2 3 5 10 8 7 1 6 4 9

36 37 61 80 83 55 19 63 31 85
3 4 6 8 9 5 1 7 2 10

56 W~ 060



801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
Soma
Rank

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
Soma
Rank

Empresas de Serviços: Década de 70
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
5 8 9 10 3 6 2 7 1 4
9 8 3 1 2 7 10 6 5 4
6 7 8 10 4 5 9 3 1 2

·0 o o o o o O O O O
2 8 9 5 4 3 10 7 1 6
1 8 9 7 2 3 10 5 6 4
O O O O O O O O O O
10 2 4 9 3 5 1 8 6 7
5 6 10 1 2 4 8 7 3 9
9 1 8 4 2 10 3 5 6 7
O O O O O O O O O O
10 8 9 4 5 6 1 3 7 2
57 56 69 51 27 49 54 51 36 45
9 8 10 5 1 4 7 6 2 3

W-+ 0,10

Empresas de Serviços: Visão 1995
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
2 6 7 10 9 4 3 5 1 8
7 2 8 9 10 6 1 4 3 5
5 8 6 10 3 1 4 7 2 9
6 5 4 3 9 7 2 8 1 10
2 9 5 6 4 3 10 7 1 8
1 2 8 10 9 4 6 7 3 5
7 10 6 9 5 1 3 4 2 8
9 3 10 8 7 5 1 4 2 6
7 6 1 9 8 5 3 2 4 10
9 3 8 10 7 5 1 6 2 4
5 3 9 4 6 8 2 10 1 7
10 8 9 3 2 5 4 1 7 6
70 65 81 91 79 54 40 65 29 86
6 4 8 10 7 3 2 5 1 9

W -+ 0,31

Empresas de Serviços: Visão 2005
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
2 6 7 10 9 4 3 5 1 8
5 2 6 7 10 8 1 4 3 9
1 4 8 10 7 2 3 6 5 9
6 3 4 7 8 9 2 5 1 10
1 3 6 10 9 5 2 7 4 8
1 2 7 10 9 3 4 8 5 6
5 7 3 10 9 2 1 6 4 8
2 4 7 10 9 8 1 5 3 6
6 8 5 10 9 4 2 3 1 7
8 5 7 9 6 3 2 10 1 4
5 3 4 7 9 8 2 6 1 10
9 7 5 1 2 4 10 3 8 6
51 54 69 101 96 60 33 68 37 91
3 4 7 10 9 5 1 6 2 8

57 W -+ 0,43



(

Como todos os coeficientes de concordância (W) são maiores que zero, a hipótese

nula (W=O) fica rejeitada. Dessa forma pode-se assegurar, estatisticamente, que existem

evidências de um certo grau de concordância entre as opiniões dos executivos consultados,

em relação ao ranqueamento dos 10 fatores propostos, em cada instante de tempo.

A rejeição da hipótese nula (W=O), valida os rank's representativos de cada grupo,

obtidos a partir das somas individuais das pontuações de cada fator, conforme apresentado

na última linha de cada uma das 12 tabelas anteriores.

o próximo passo de análise compara, de forma gráfica simples, esses rank's

representativos, dentro de cada segmento da indústria; são colocados lado a lado os rank' s

obtidos para a década de 70, para 1995 e para o ano 2005, o que permite visualizar as

tendências de crescimento positivo acelerado e crescimento negativo acelerado, conforme

mostrado a seguir:
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SEGMENTO: INDÚSTRIA DE BASE

Destaque aos fatores com crescimento positivo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 FIO FlO

09 F7 F8 F4

08 F2 F6 F5

07 F6 F3 F3

06 F8 F2 F8

05 FI F4 F6

04 FI F2

03 F5 F5 F9

02 F4 F7 FI

01 F9 F9 F7

Onde:

FIO Tecnologia de produtos e processos;

F4 Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;

F5 Informatização e telecomunicação;

F9 Proteção conferida pelas patentes;
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Onde:

SEGMENTO: INDÚSTRIA DE BASE

Destaque aos fatores com crescimento negativo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 FIO FIO

09 F7 F8 F4

08 F2 F F5

07 F6 F3

06 F8 F8

05 FI F6

04 F2

03 F5 F9

02 F4 FI

01 F9 F7

F7

Fl

F2

F6

F3

Mercados protegidos e regulados;

Capacidade de trabalho fisico desua mão de obra;

Exercício de influências políticas;

Máquinas e Equipamentos;

Facilidade de acesso a recursos financeiros;
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SEGMENTO: INDÚSTRIA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Destaque aos fatores com crescimento positivo acentuado

PONTUAÇÃO DECADA 70 1995 2005

10 F6 FIO.><:::F4
09 F4 FIO

08 F6~F5
07 F5 F6

06 FI F8 F8

05 FI FI F3

04 F3 FI

03 F9 F9

02 F5 F7 F2

01 F2 F7

Onde:

F4 Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;

F 1O Tecnologia de produtose processos;

F5 Informatização etelecomunicação;

F9 = Proteção conferida pelas patentes;
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SEGMENTO: INDÚSTRIA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Destaque aos fatores com crescimento negativo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F FIO F4

09 F4 FIO

08
F6_________ F5

07 F5 F6

06 F8 F8

05 FI
Fl___________ F3

04 F3 FI

03 F9 F9

02
F7_________ F2

01 F9 F2 F7

Onde:

F7 = Mercados protegidos e regulados;

F6 = Máquinas e Equipamentos;

F3 Facilidade de acesso a recursos financeiros;
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SEGMENTO: EMPRESAS DE BENS DE CONSUMO

Destaque aos fatores com crescimento positivo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 FlO

09 F7 F5 F5

08 F6 F4 F4

07 F6 F8

06 F8 F3

05 F2 F3 F6

04 FI FI F2

03 F4 FI

02 F5 F9 F9

01 F9 F7 F7

Onde:

F4

FIO =

F5 =

Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;

Tecnologia de produtose processos;

Informatização etelecomunicação;
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Onde:

SEGMENTO: EMPRESAS DE BENS DE CONSUMO

Destaque aos fatores com crescimento negativo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 FIO FIO

09 F7 F5 F5

08 F6 F4 F4

07 F8

06 F8 F3

05 F2 F F6

04 FI FI F2

03 F4 F2 FI

02 F5 F9 F9

01 F9 F7 F7

F7

F6

F3

Mercados protegidos e regulados;

Máquinas e Equipamentos;

Facilidade de acesso a recursos financeiros;

=

=

=
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SEGMENTO: EMPRESAS DE SERVIÇOS

Destaque aos fatores com crescimento positivo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 F4 F4

09 FI FIO F5

08 F2 F3 FIO

07 F7 F5 F3

06 F8 FI F8

05 F4 F8 F6

04 F6 F2 F2

03 F6 FI

02 F9 F7 F9

01 F5 F9 F7

Onde:

F4

FIO =

F5

Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;

Tecnologia de produtose processos;

Informatização etelecomunicação;
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Onde:

SEGMENTO: EMPRESAS DE SERVIÇOS

Destaque aos fatores com crescimento negativo acentuado

PONTUAÇÃO DÉCADA 70 1995 2005

10 F3 F4 F4

09 FI FIO F5

08 F2 F3________ FIO

07 F7 F5 F3

06 F8 FI F8

05 F4 F8 F6

04 F6 F2 F2

03 F6 FI

02 F9
F7 ________ F9

01 F5 F9 F7

F7 Mercados protegidos e regulares;

FI Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra;

F2 Exercício de influências políticas;

F3 Facilidade de acesso a recursos financeiros;
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Numa análise global desses gráficos, existem fortes evidências de que, dos 10 fatores

de sucesso competitivo sustentado apresentado, 3 apresentam acentuada tendência de

crescimento e 3 apresentam acentuada tendência de decréscimo em suas posições relativas

de importância.

Os fatores F4 (Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos), FIO

(Tecnologia de produto e processos) e F5 (infonnatização\telecomunicações) se destacam

pelas altas posições relativas atingidas, bem como pela acelerada taxa de crescimento,

comum a todos os segmentos do mercado.

O fato der encontrar-se os fatores F5 (infonnatização\telecomunicações) e F4

(habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos) entre os fatores de maior

crescimento relativo não é mera coincidência. O mundo assiste a um processo acelerado de

introdução de novas tecnologias que tem afetado todos os segmentos do mercado, desde

indústrias de base até bens de consumo e serviços. Alguns são afetados por essas novas

tecnologias de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas todos estão reagindo às

mudanças de seu ambiente. O modelo Taylorista, rigido e segmentado, se toma inadequado

para enfrentar ambientes progressivamente mais complexos. As empresas buscam, cada vez

mais, adequar suas estruturas para tomá-las mais ágeis. Elas enfrentam a transição de um

modelo mecanicista para um modelo orgânico.

Entretanto essa transformação é um pouco mais profunda do que simplesmente

refazer as posições de um organograma. Está em jogo a mudança da natureza do vínculo do
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trabalho. A administração clássica precisava da ciência (saber como as coisas funcionam), de

instrumentos de controle (para garantir que as coisas funcionariam como deveriam) e

autoridade (para manter a ordem sobre todo o conjunto). Ela necessitava de controle sobre

todo o processo, detalhe por detalhe, pois era preciso manter as variáveis estáveis. Era o

princípio da funcionalidade; essa visão epstemológica e ontológica da funcionalidade tende a

ser mudada e substituída pela questão da complexidade.

Nessa nova realidade que se apresenta, os resultados tendem a serem buscados sem,

necessariamente, controlar todas as variáveis do processo. É a substituição do controle

sobre o processo pelo controle sobre o resultado. Busca-se ser "mais rápido", "mais

flexivel" e "mais econômico". A operação tende a ter o monitoramento total do processo de

produção. Os operadores tendem a se encarregar da previsão das atividades, da antecipação

dos problemas, da responsabilidade por imprevistos e da gestão dos ajustes necessários.

Toda a antiga estrutura hierárquica baseada no controle de cada detalhe do processo

fica sem sentido e tende a ser substituída pelo conceito da "parceria" entre os funcionários

onde o trabalho em equipe toma-se um imperativo. Esse sistema de aliança passa a ser

importantíssimo no novo contexto pois substitui o poder de determinar as coisas das áreas

de staff normativas da empresa.

Nesse processo o essencial é o compronusso do intelecto dos indivíduos para

assegurar o atingimento dos objetivos da organização. O indivíduo, fonte de mão de obra,
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tende a perder o valor e um novo indivíduo, fonte de habilidades intelectuais, assume

importante papel como recurso que gera diferencial competitivo entre empresas .

.O crescimento acelerado da informatização e das telecomunicações, com todo seu

potencial de informação, exige novas habilidades dos indivíduos; compete às empresas

criarem estruturas internas de forma a desenvolver e potencializar essas novas habilidades.

Por outro lado, os fatores F7(Mercados Protegidos e Regulados), F6(Máquinas e

Equipamentos) e F3(Facilidades de Acesso a Recursos Financeiros) apresentam, em todos

os segmentos de mercado, uma forte tendência de perda de posição relativa como fonte de

sucesso competitivo entre as empresas. A globalização da economia, com a queda gradativa

das barreiras ao comércio internacional e a eficiência dos mercados financeiros mundiais tem

contribuído muito para a redução da importância relativa desses fatores como diferencu ::

competitivos. Hoje, máquinas e equipamentos estão igualmente disponíveis a qualquer

empresa, em qualquer lugar que assim o deseje.

Baseado na análise dos dados da pesquisa exploratória e nos conceitos do capítulo

teórico, considera-se a hipótese principal plenamente comprovada para efeitos deste

trabalho.

69



5-CONCLUSÃO

A análise dos dados obtidos a partir da pesquisa exploratória encontrou fortes

evidências de que fontes de sucesso competitivo sustentado entre as empresas mudaram, no

período compreendido entre a década de 70 e o ano de 1995 e permitem prever outras

alterações até o ano 2005; essas evidências se repetiram em todos os segmentos de mercado

pesquisados(Indústrias de Base, Indústrias de Produtos intermediários, Empresas de Bens de

Consumo e Empresas de Serviços), e são um alerta às empresas sobre a importância da

monitoração e reflexão contínuas sobre seus fatores de competitividade porque, assim como

os fatores conhecidos adquirem e perdem valor com o tempo, alguns desaparecem mas

também surgem novos fatores que podem mudar as características dos ambientes

competitivos das empresas

Em especial, perderam posições relativas os fatores "Mercados Protegidos e

Regulados", "Máquinas e Equipamentos" e "Facilidades de Acesso a Recursos

Financeiros". Por outro lado aumentaram significativamente os valores relativos dos fatores

''Habilidade de Pensar por Parte dos Recursos Humanos", "Tecnologias de Produto e

Processos" e "Informatização \Telecomunicações".

As evidências do crescirríento significativo do valor relativo da capacidade

intelectiva dos recursos huínáÍ1ós reforça a questão Ievantada ao m.Und~ ocidental por
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Konosuke Matsushita, sobre a inadequação do rrrodelo taylorista para a complexidade e

competitividade dos novos ambientes.
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7 - ANEXOS



FATORES DE COMPETIVIDADE

o questionário abaixo é parte de uma pesquisa dedicada a investigar a
competitividade entre as empresas. Sua colaboração é essencial para esse estudo e,
para tanto, sua resposta será protegida por absoluto sigilo. O questionário tem duas
partes; na primeira você é solicitado a fornecer informações objetivas sobre sua
empresa e, na segunda, seu julgamento em relação à influência de alguns fatores.

PRIMEIRA PARTE

1. DADOS GERAIS DA EMPRESA
1.1- Ramo de atividade da empresa .
1.2- Principais produtos da empresa: .
1.3- Faturamento anual em U$ da empresa: .
1.4- Qual a participação da folha de pagamentos sobre o faturamento líquido

da empresa: %
1.5- Seu cargo\função na empresa: .

SEGUNDA PARTE

2. Pela lista, abaixo descrita, de fatores que podem afetar a competitividade de uma
empresa, você é solicitado a discriminá-los pela contribuição efetiva de cada um
para a competitividade de sua empresa, nas seguintes situações:

2.1 Considerando sua empresa na década de 70, atribua a nota "10" para o fator
que, no seu julgamento, mais contribuiu para a competitividade dela naquele
periodo. Em seguida atribua a nota "9" para o fator que, dentre os 9 restantes, mais
contribuiu para a competitividade de sua empresa no mesmo periodo. Continue
registrando o julgamento dos fatores da mesma forma, de tal modo que o fator que
receber nota "1" será aquele que menos contribuiu para a produtividade de sua
empresa no periodo dos anos 70.
( ) Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra;
( ) Exercício de influências políticas;
( ) Facilidades de acesso a recursos financeiros;
( ) Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;
( ) Informatização \ telecomunicações;
( ) Máquinas e equipamentos;
( ) Mercados protegidos e regulados;
( ) Operação em economia de escala;
( ) Proteção conferida pelas patentes;
( ) Tecnologia de produtos e processos;



2.2 Considerando a sua empresa no momento atual, atribua a nota "IO" para o fator
que, no seu julgamento, mais está contribuindo para a sua competitividade. Em
seguida atribua a nota "9" para o fator que, dentre os 9 restantes, mais está
contribuindo para a competitividade de sua empresa. Continue registrando o
julgamento dos fatores da mesma forma, de tal modo que o fator que receber nota
"1" será aquele que menos está contribuindo para a produtividade de sua empresa no
momento"atual.
( ) Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra;
( ) Exercício de influências políticas;
( ) Facilidades de acesso a recursos fmanceiros;
( ) Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;
( ) Informatização \ telecomunicações;
( ) Máquinas e equipamentos;
( ) Mercados protegidos e regulados;
( ) Operação em economia de escala;
( ) Proteção conferida pelas patentes;
( ) Tecnologia de produtos e processos;

2.3 Considerando a sua empresa daqui há 10 anos, atribua a nota "10" para o fator
que, no seu julgamento, mais contribuirá para a competitividade de sua empresa
naquele momento. Em seguida atribua a nota "9" para o fator que, dentre os 9
restantes, mais contribuirá para a competitividade de sua empresa. Continue
registrando o julgamento dos fatores da mesma forma, de tal modo que o fator que
receber nota "1" será aquele que menos contribuirá para a produtividade de sua
empresa daqui há 10 anos.
( ) Capacidade de trabalho fisico de sua mão de obra;
( ) Exercício de influências políticas;
( ) Facilidades de acesso a recursos financeiros;
( ) Habilidade de pensar por parte de seus recursos humanos;
( ) Informatização \ telecomunicações;
( ) Máquinas e equipamentos;
( ) Mercados protegidos e regulados;
( ) Operação em economia de escala;
( ) Proteção conferida pelas patentes;
( ) Tecnologia de produtos e processos;



3. Considerando os investimentos em informatização e telecomunicações que foram
feitos em sua empresa nos últimos 5 anos, coloque um "X" nas duas frases que
representarem, de modo mais fidedigno, os resultados desses investimentos:
() Investimos em informatização e modernizamos nossas telecomunicações para

não perder espaço para os concorrentes e estamos mantendo a posição de
competitividade que tínhamos antes do investimento;

() Investimos em informatização e modernizamos nossas telecomunicações, mas
nossos concorrentes também o fizeram neutralizando total ou parcialmente a
melhoria em nossa posição de competitividade que imaginávamos no início;

() Investimos em informatização e modernizamos nossas telecomunicações, mas
o resultado obtido é inferior ao que se imaginava no início, no que se refere a
melhorar nossa posição de competitividade em relação aos concorrentes;

() Investimos em informatização e modernizamos nossas telecomunicações e os
resultados obtidos são aqueles que se imaginavam no início, no que se refere
a melhorar nossa posição de competitividade em relação aos concorrentes;

() Investimos em informatização e modernizamos nossas telecomunicações e os
resultados obtidos são superiores aos que se imaginavam no início, no que se
refere a melhorar nossa posição de competitividade em relação aos
concorrentes;


