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Em menos de 25 anos nos teremos a

capacidade técnica de substi t.u i.r

por máquinas toda e qualquer fun
çao humana nas organizações.

Herbert Simon, em 1985
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~INTRODUCAO

Em função da crescente automatização das ativida

des, profundas mudanças estão ocorrendo nos métodos de pr~

dução de bens, produtos ou serviços, nos mais diversos se

tores, não só industriais, mas também comerciais, bancá

rios, agrícolas, além de outros. Estas mudanças têm prov~

cado um impacto muito grande sobre as formas de organiz~
çao do trabalho e conseqüentemente sobre a própria gestão

das empresas.

A análise deste impacto e de suas 11- •consequenclas

constituem o tema central da presente tese.

A principal preocupação daqueles que se têm dedi

cado a estudar os impactos sócio-econômicos da automatiza

ção das atividades produtivas tem se restringido, na gra~

de maioria das vezes, à análise das possibilidades de que

haja ou não eliminação direta de empregos. Mas isso gera!

mente tem sido feito de uma forma macroeconômica, sem se
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descer ao detalhe da análise minuciosa das ocupaçoes que

estão sendo afetadas e de que forma o estão. Este trabalho

pretende fazer incursôes neste tema também ao nível micro

econômico, tentando formular propostas de ação não so a ní

vel da economia como um todo, mas também ao nível das em

presas e da sua gestão.

Apesar de que computadores existem há mais de 30

anos e apesar de que desde seu advento sempre se admitiu a

possibilidade deles virem a eliminar empregos, sabe-se que,

na realidade, até há poucos anos atrás, isso dificilmente

ocorreu. No entanto, este quadro está se modificando, pois
não só o computador, mas outros equipamentos automatizados

mais recentes, como o robô, estão sofrendo quedas de pr~

ços de uma forma muito rápida e deverão se transformar em

produtos de massa em no máximo dez anos.

Esse fenômeno se deve aos avanços de uma nova

disciplina chamada microeletrônica, que e a responsável p~

la fabricação do principal insumo destes novos equipame~

tos, qual seja, os circuitos integrados, os quais, de cer

ta forma, substituem os transistores que, por sua vez, já

haviam substituído as válvulas eletrônicas.

Assim sendo, foi possível colocar, por exemplo,

toda a capacidade do ENIAC, o primeiro computador a válvu

la, que ocupava uma área de 150 m2, desenvolvido em 1950,

em uma pastilha de silício de menos de 0,5 cm2, cabendo,

portanto, em cima de um dedo. Destaque-se que isto tudo
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com urna velocidade de processamento muito superior e a um

custo infinitamente menor. Um dos computadores mais possa~

tes de hoje, o Ciber da CDC, deverá também estar contido

em urna pastilha de silício dessa dimensão já na próxima dé

cada.

Essas diminutas pastilhas, os circuitos integr~

dos ou microprocessadores, acabaram por afetar a capacid~

de de todas as máquinas industriais e permitiram, além do

acentuado barateamento dos robôs e dos computadores, tam

bém a multiplicação da capacidade de processamento de in

formaçôes e da possibilidade de novas ap+icações

forma estrondosa.

de urna

Os microprocessadores sao do tamanho minúsculo

de um "drops", têm um custo tão reduzido quanto o seu tama

nho, mas detêm um poder de processamento de dados incrivel

mente alto, comparável com os grandes computadores de 20

anos atrás, corno, por exemplo, a série IBM 360.

Assim sendo, é falacioso imaginar-se que, corno

em 30 anos os computadores não chegaram a criar grandes im

pactos sociais, não é ainda agora que eles os causarão. A

mudança se deve, principalmente, ao fato de que a massifi

cação do uso dos computadores nunca foi tão fácil de ser

feita, corno conseqüência justamente da facilidade de disse

minação dos microprocessadores. Sem dúvida, por razões de

tamanho e de custo. Não é por outra razao que existem ho

je mais de 1 milhão de residências nos EUA equipadas com
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microcomputadores, a maioria deles com 64Kb de memória. Há

13 anos atrás, não havia nenhum microcomputador, nem em es

tágios laboratoriais.

Do ponto de vista do presente trabalho, o objet~

vo principal será o de examinar qual a influência que es

ses minúsculos dispositivos, os microprocessadores, pass~

ram a exercer sobre a organização do trabalho e sobre os

métodos de produção. Isto porque as modificações que estão

ocorrendo, neste momento, nos métodos de produção seguem

um novo padrão, bastante diferente daquele que vigorava

até um passado bem recente. A Revolução Industrial caract~

rizou-se por fragmentar o trabalho, ou seja, enquanto o ar

tesão medieval conhecia perfeitamente tudo aquilo que ele

fabricava e sobre os métodos e estágios de fabricação, o

operário ao longo dos últimos 200 anos perdeu substancial

mente a noção daquilo que faz. Isto porque, a partir de

meados do século XVIII, o processo de produção fabril pa~

sou por urna intensificação de especialização e, "conseque~

temente, da divisão técnica do trabalho, que foi acentuado

consideravelmente no início do século XX com os estudos e

propostas de Taylor, Fayol e Ford. Hoje, com as novas tec

nologias, passa a ser possível integrar novamente todo o
processo de trabalho, so que, nem sempre, com a necessida

de da presença do trabalhador.
Exemplos típicos disso sao os sistemas de fabri

caça0 flexíveis e o CAD/CAM. Além disso, com os novos equ~
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pamentos automatizados, ao invés de o operário impor as ma

quinas o que elas devem executar, passa a acontecer exata

mente o contrario; ou seja, o operário passa a te.r sua fun

ção totalmente dirigida pelas mesmas. Isto quando a função

do operário não é totalmente eliminada ou substituída pela

própria máquina. Essas mudanças radicais não são exclusiva

mente da área fabril, elas estão acontecendo praticamente

em todos os outros segmentos da economia, e numa escala
até mais acentuada no setor de serviços. Este, aliás, e um

dos dados mais preocupantes do fenômeno, pois também se

trata de um aspecto inédito, no sentido de que ao longo
das últimas décadas os trabalhadores que eram dispensados

das fábricas, sempre encontravam guarida no setor de servi

ços, assim como anteriormente os trabalhadores do campo,

em decorrência da mecanização da agricultura, passaram a

se dirigir para a indústria. Com a intensificação da auto

mação da indústria, passa a se configurar um cenário no mí

nimo inquietante.

É cada vez mais freqüente o numero de estudiosos

do tema que chegam a previsões assustadoras acerca das

perspectivas de desemprego causadas pela automação. Victor

A. Vyssotsky, da Bell Laboratories, citado por Forester(1)

prevê uma redução de 2% ao ano na oferta de empregos em es

(1) FORESTER,Tom (org.).The MicroeletronicRevolution.carnbridge,The
MIT Press, 1981, p. 15.
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critório nos Estados Unidos, o que, até o final do século,

poderá deixar 25 milhões de pessoas desempregadas. Em um

estudo preparado pela SEI - Secretaria Especial de Informá

tica (2);'Paul Strassmann, também estudando a questão do

emprego na área de escritórios nos Estados Unidos, meneio

na que nos próximos dez anos, de 20 a 30 milhões de empr~

gos serao afetados, sendo que 39% destes serao eliminados.

Por tudo isso, se pode assegurar que o impacto

da microeletrónica será imenso no que diz respeito à refor

mulação dos atuais métodos de execuçào de trabalhos e tare

fas e na criação de novos produtos, atividades, serviços e
até profissões.

Mas, apesar de que as maiores modificações serao

nos meios e formas de produção de bens e serviços, acarre

tando evidentemente mudanças em tarefas, metodos e tipos

de atividades e, sobretudo, exigindo urna nova postura na

gestão das empresas, notadamente na administração da prod~

çao, a automatização das atividades dentro das empresas
não pode ser discutida somente no ãmbito destas, pois as

repercussoes sociais sao enormes.

Quando falamos em repercussoes sociais, evidente

mente estamos nos referindo ao desemprego e mais especif~

(2) SEI - SecretariaEspecialde Informática.Relatóriosda Comissão
Especialde Automaçãode Escritório. Brasllia, 1984, p.
37.
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camente nos interessará nesta tese, o desemprego tecnológ~

co. Por desemprego tecnológico entendemos aquele causado

pelo uso de métodos, técnicas ou tecnologias que pouco ut~

lizam mão-de-obra. Não deve ser confundido com outros dois

tipos de desemprego, estrutural e cíclico. O primeiro, cau

sado pela impossibilidade de urna determinada estrutura eco

nômica e social gerar o número de emprego necessário para

ocupar sua população economicamente ativa. O desemprego cf

clico é aquele ocasionado pela redução do nivel de ativida

de econômica (3). ,
Assim sendo, procurar-se-a ao longo deste traba

lho enumerar as várias medidas. que vêm sendo sugeridas e

adotadas em países mais avançados de forma a atenuar os im

pactos negativos do desemprego tecnológico. Estas medidas,

corno por exemplo, redução das jornadas, salário-desempr~

go, impostos sobre ganhos em produtividade etc., serão ex~

minadas sob o enfoque empresarial e sob o enfoque social

dentro da realidade brasileira.

A microeletrônica provocou mudanças inclusive em

projetos de produtos cuja concepção e forma de produção já

pareciam consagradas, corno, por exemplo, na indústria de
relógios, a qual foi completamente transformada após o ad

(3)Ver maiores detalhesem ERBER, Fábio S. Automação Eletrônica e
Desemprego:Uma Análise Preliminare Sugestões da Polltica.
Rio de Janeiro,UFRJ, s/d (mírreo) •
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vento das novas tecnologias que propiciaram o

digital.

relógio

Nessa capacidade praticamente ilimitada que os

microprocessadores oferecem e continuarão a oferecer ao ho

mem,é que reside o que se convencionou chamar liagrande re

volução da informática", a qual terá um impacto sobre a

sociedade muito superior ao da Revolução Industrial, pois,

enquanto esta aumentou a capacidade física do homem, a re

volução da informática está a aumentar-lhe a capacidade

mental. É comum encontrar-se hoje autores que julgam que o

impacto do microprocessador será maior ainda que o do in

vento da roda ou a descoberta e a utilização da eletricida

de.

Dentro deste contexto é que se insere a hipótese

básica que esta tese pretende investigar, que e a seguinte:

A utilização de produtos, máquinas e equipame~

tos baseados em circuitos integrados e microprocessadore~

altera substancialmente a forma de execução das tarefas

dentro das empresas, modificando não só o caráter das ocu

paçoes mas, principalmente, a postura gerencial, criando

inclusive novas formas de organização mais adaptadas a es

tas novas tecnologias, e exigindo que a sociedade crie sal

vaguardas para atenuar as perspectivas de desemprego.

Em suma, o teor do trabalho prende-se, pois, as

recentes preocupações com os impactos da microeletrõnica.

A par dos impactos na quantidade de empregos
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ofertada, e seguro que acontecerão mudanças importantes na

maioria dos postos de trabalho e, em muitos casos, com

ajustamentos penosos para a maioria dos trabalhadores en

volvidos.

As empresas necessitarão retreinar enormes con

tingentes de empregados e, mesmo os sistemas educacionais,

terão que sofrer reformas profundas. É um fato esperado

que, com o aumento da produtividade, o número de pessoas

necessárias nos atuais empregos seja reduzido. A questão

é saber se novos produtos, novos serviços e indústrias sur

girão em numero suficiente para absorver os desempregados.

Ou ainda, que salvaguardas a sociedade deve criar para se

prevenir contra este fato?

Para os países do terceiro mundo os impactos nao

serao de maneira nenhuma inferiores aos impactos que ocor

rerao nos países centrais. Basta dizer que um dos princ~

pais fatores para justificar a existência de corporaçoes

multinacionais em países periféricos, deixará de existir:

mão-de-obra barata. Este já não será um fator importante

diante da possibilidade das atividades serem executadas,

de forma automatizada, no próprio país de origem da empr~
sa multinacional.

O impacto da difusão da microeletrônica e da in

formática e por demais abrangente e não deixa quase nenhum

meandro da atividade produtiva imune quanto a desqualific~

ção e requalificação do trabalho aí empregado. Até mesmo
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na engenharia e em outras atividades intelectuais criati

vas os novos equipamentos CAD (Computer Aided Design) pr~

vocam mudanças radicais na forma de execução dos projetos.

Todo esse quadro de expectativas justifica a ne

cessidade de aprofundamento da análise sobre as conseqüê~

cias da microeletrônica. Este trabalho pretenderá concen

trar-se principalmente sobre uma dessas conseqüências,qual

seja, as mudanças que ocorrerao nas formas de execução e

de organização do trabalho.
A espinha dorsal desta tese está na análise das

principais ocupações que serão afetadas pelo progresso téc

nico. A metodologia a ser enfocada consistir-se-á em um le

vantamento inicial, para se conhecer quais sao as ativida

des mais passíveis de serem automatizadas. Para algumas

destas atividades/ocupações proceder-se-á a uma análise

comparativa das vantagens e das desvantagens da automatiza

ção. Essa análise será feita não somente a nível microeco

nômico mas também a nível macro, de forma a procurar fazer

prospecções sobre o que poderá ocorrer não só na economia

como um todo, mas também ao nível das empresas,

da automatização daquelas funções.
Para o desenvolvimento deste tema, esta tese foi

em função

estruturada em 6 capítulos após esta introdução.

do dos capítulos está relatado a seguir:

o conteú
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Capítulo I - A REVOLUÇÃO DA MICROELETRÔNICA

Este capítulo, tambem de caráter introdutório,

descreve o avanço tecnológico na área de microeletrônic~

procurando explicar como se,chegou ao estágio atual de co

nhecimentos.

A importância desta secçao no contexto desta te

se e devida ao fato de que através dele se justifica o po~

quê do barateamento geral de produtos como robôs, comput~

dores etc. e, conseqüentemente, se coloca o porquê das

perspectivas de massificação no uso dos mesmos.

Como conseqüência dessa massificação está o sur

gimento da sociedade do conhecimento e do setor quatern~

rio da economia. Estes dois aspectos também serão comenta

dos neste capítulo.

Capítulo 11 - A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE COMPONEN

TES MICROELETRÔNICOS: PRINCIPAIS APLICAÇOES

E ATIVIDADES AFETADAS

Neste capítulo se procura descrever quais sao os

principais equipamentos à base de componentes microeletrô

nicos que estão por afetar as ocupaçôes e métodos de prod~

ção. Dessa forma estes equipamentos foram agrupados em 5
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categorfas - no uso genérico, indústria, bancos, comércio

e escritórios - procurando-se identificar em cada uma des

tas categorias as mudanças e reformulaç6es que estão por

ocorrer ao nível das formas e métodos de produção.

Capítulo 111 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DAS DIVERSAS ABORDA

GENS E TEORIAS ACERCA DOS IMPACTOS DAS INO

VAÇÕES TECNOLÓGICAS SOBRE O TRABALHO

A questão do progresso técnico e de seus impa~

tos sobre a economia vem sendo discutida pelos economistas

desde a época de Adam Smith (século XVIII). Neste capítulo

39, o objetivo e dar uma visão das diversas correntes de

pensamento que se consubstanciaram ao longo dos últimos

dois séculos em torno do tema, e principalmente, demons

trar, dentro de uma perspectiva histórica, qual a evolução

havida nestes conceitos.

Capítulo IV - OS EFEITOS DA MICROELETRONICA SOBRE A ORGA

NIZAÇÃO DO TRABALHO

Este e um dos capítulos mais importantes desta



.13 .

tese, pois ele discute o terna central da mesma, ou 3eja,

trata ~a discussão acerca da mudanç~ no caráter das ocup~

ções corno decorrência da utilização dos novos equipamentos.

A ênfase deste capitulo é na análise das novas formas de

organização do trabalho, bem corno na demonstração do pr~

cess6 de desqualificação do mesmo; para isso, será repass~

da a visão dos principais estudiosos do terna, entre os
quais Braverman, Bright, Rattner e outros.

Capitulo V EMPREGOS E SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA

QUE OFERECEM AS MAIORES PERSPECTIVAS DE SE

REM AFETADOS PELA MICROELETRÔNICA

Partindo-se de urna análise da distribuição da p~

pulação economicamente ativa brasileira pelos vários seto

res e subsetores da economia, procura-se,neste capitulq

identificar quais os trabalhadores que estão ou que esta

rão, a curto e médio prazos, sendo afetados pela automação

das atividades. O objetivo é mostrar quais os subsetores

da economia e conseqüentemente quais as ocupaçoes que cor

rem maiores riscos de serem eliminadas ou afetadas. Também

discute-se neste capitulo, as novas profissões e ocupaçoes
11- .que foram geradas recentemente corno consequencla da revo

lução microeletrõnica.
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Capítulo VI CONCLUSÕES

Neste capítulo nao se pretende somente tecer co

mentários sobre as conclusões que podem ser emanadas,mas

principalmente, se objetiva propor alternativas para o ca

so brasileiro. Isto é feito à luz daquilo que tem aconteci

do em outros países, que já há alguns anos vem se depara~

do com a questão dos impactos sociais da informática e da

automação.

Antes de concluir este capítulo introdutório es

peramos que tenha ficado bem claro o escopo e o problema

que se pretende analisar com a presente tese. No entanto,

ainda resta discorrer sobre aquilo que se espera seja a

principal contribuição da mesma. Desta forma, devemos ant~

cipar que esta tese pretende ser um alerta, mas nao somen

te à sociedade, pois com esse intuito muito já se escreveu;

pretende ser um alerta, principalmente, aos administrado

res, aos estudiosos e cientistas da administração, no sen

tido de demonstrar que as mudanças decorrentes da microele

trõnica, que estão se dando ao nível da produção, provocam

mudanças radicais na gestão das empresas e até mesmo no en

sino de Administração~

Antes de prosseguirmos, e necessário que se es
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clareça o significado de dois termos que serao exaustiva

mente utilizados ao longo desta tese: automação e automati

zação. P~ra isso, examinamos a conceituação precisa de

Prestes Motta(4) e as definições constantes do Novo Dicio

nário Aurélio(5). Dessa forma, passaremos a entender por

automação a utilização de dispositivos que verificam seu

próprio funcionamento efetuando medições e introduzindo

correções, se for o caso, sem a necessidade de haver inter

ferência de seres humanos. Por automatização entendemos o

processo de utilização da automação.

(4)MnTA, Fernando Cláudio P. Organização& Poder. são Paulo, Atlas,
1986, p. 98.

(5) BUARQUE DE HOLANDA,Aurélio. Novo Dicionárioda Língua Portuguesa
Rio de Janeiro,Nova Fronteira, 1979, p. 163.



CAPÍTULO I
A REVOLUCÃO DA MICROELETRÔNICA

Este capitulo pretende ter apenas um caráter in

trodutório sobre o que vem a ser a Revolução da Microele

trônica. Portanto, limitar-se-á ao essencial para permitir

a compreensão dos demais capítulos da tese.

Assim sendo, devemos entender microeletrônica co

mo o conjunto de atividades que possibilita criar, desen

volver e suportar a produção de componentes semicondutores

utilizados em vários tipos de equipamentos eletrônicos. À

microeletrônica se d~ve a evolução presenciada nos últimos

anos da indústria de informática, instrumentação, telecomu

nicaçôes, controle, entretenimento etc. Estas indústrias

todas estão cada vez mais dependentes da indústria de com

ponentes. Os antecedentes da indústria microeletrônica,ou

indústria dos semicondutores, estão ligados umbilicalmente

à história da indústria eletrônica, cuja origem está asso
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ciada mais remotamente ao desenvolvimento do rádio. princi

palmente após a 2g Guerra Mundial, a evolução tecnológica

da eletrônica foi tão acelerada e tão abrangente que inva

diu todas as áreas de atuação do ser humano.

A indústria microeletrônica efetivamente iniciou

se apos a 2g Guerra Mundial, pois até então era

vel a produção de semicondutores limitando-se à
desprezi

produção

de cristais de galena, os quais foram utilizados nos pr!

mórdios da indústria do rádio. Na década dos anos 40 fo

ram produzidos diodos em quantidade razoável para a utili

zação em equipamentos de radar. Em 1948, com o surgimento

do primeiro transistor nos laboratórios da Bell nos E.o.A.

fica evidenciada a existência de pesquisa em semi conduto

res, por sinal, fortemente subvencionada. Logo no início

dos anos 50, a Western Electric, juntamente com a Bell La

boratories, iniciou a produção comercial de transistores.

A partir desse fato, substanciais investimentos em pesqu!

sa e desenvolvimento foram feitos no mundo todo, os quais

resultaram na produção do primeiro circuito integrado em

1958. O circuito integrado é um conjunto de dois ou mais

transistores e diodos fabricados simultaneamente num único

bloco de silício. O primeiro circuito integrado foi desen

volvido nos laboratórios da Texas Instruments em 1958 e a

sua produção comercial teve início em 1961.

De lá para cá o número de elementos básicos (tran

sístores e diodos) contidos num circuito integrado tem au



• 1 8 •

mentado consideravelmente. Em laborat6rio, sao fabricados

hoje circuitos integrados com mais de 200 mil transistores,

numa área de silício de cerca de 25 mm2• E é mais signif~

cativo que, com a evolução da tecnologia, aumente a veloci

dade de operação dos circuitos integrados, enquanto o cus

to unitário diminua de forma acentuada (Ver gr~

ficos 3 a 6, p. 30 a 33).·

Se supusermos por um instante que a indGstria a~

tomobilística tivesse evoluído desde o p6s-guerra na mes

ma velocidade que a indGstria microeletrônica, então seria

possível hoje comprar um Rolls Royce por 2 d6lares, que f~

ria 1.200.000 km por litro e teria a potência do transa

tlântico Queen Elisabeth 11. E se comparassemos também a

diminuição de tamanho, poderíamos hoje colocar 6 Rolls RoX

ce sobre a cabeça de um alfinete(6).

(6)V. EVANS, C. The Mighty Micro. London, Coronet Books, 1980, p.
76.
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1.1. O MERCADO MUNDIAL

Em 1986, a indústria eletrônica vendeu no mundo

inteiro cerca de 300 bilhões de dólares(7). Desse total,

30 bilhões de dólares corresponderam à venda de compone~

tes semicondutores, 80% dos quais, ou seja, aproximadame~

te 24 bilhões de dólares, referem-se a circuitos integr~

dos.

No Brasil, as estatísticas sao muito precárias,

mas estima-se (8) que o mercado de semicondutores em 1986

tenha sido de 330 milhões de dólares, dos quais 55%, cerca

de 181 milhões de dólares, deveu-se à venda de circuitos

integrados digitais.

A tabela seguinte (9) mostra o mercado de circui

tos integrados em alguns países desenvolvidos:

(7) Ver estatísticas publicadas na revista Electronics. New York, Jan.
8, 1987; Jan. 15, 1987.

(8) Projeções obtidas junto a especialistas que trabalham em
trias nacionais do setor e divulgadas no jornal Datanews.
Paulo, p. 34, 22 jul. 1986.

indús
são

(9) Dados obtidos em exemplares da revista Electronics, New York, Jan.
6, 1986; Jan. 13, 1986; Jan. 8, 1987 and Jan. 15, 1987.
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Tabela 1

O MERCADO MUNDIAL DE CIRCUITOS INTEGRADOS
(em bilhões de dÓlares)

ANO
1985

PAís

E.U.A. 10,6

Japão 4,9

Alemanha 0,9

Reino Unido 0,6

França 0,4

Itália 0,3

1986

12,4

5,6

1 , 1

0,7

0,5

0,3

É interessante notar que, em 1978, a produção de

circuitos integrados representava 58% do total da produção

mundial de semicondutores, que, naquele ano, atingiu 11,5

bilhões de dólares; em 1984, essa porcentagem cresceu para

82%, ou seja, urna produção de 22,3 bilhões de dólares de

circuitos integrados para um total de 27,2 bilhões de dóla

res de produção de semicondutores.

Os 10 maiores produtores mundiais de semiconduto

res, com os respectivos valores faturados em 1984,

os seguintes (10):
foram

(10)Ver revista Electronics,New York, p. 65, Jan 1, 1985.
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Tabela 2

PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS DE CIRCUITOS INTEGRADOS
(em bilhões de dól.ares)

PRODUTOR PAís US$

1. Texas Instruments EUA 2,3

2. Motorola EUA 2,2

3. NEC Japão 2,0

4. Hitachi Japão 1,7

5. Toshiba Japão 1 ,5

6. National Semicondutor EUA 1,3

7. Intel EUA 1 ,2

8. Philips Holanda 1 ,1

9. Advanced Micro Devices EUA 0,9

10. Fujitsu Japão 0,8

Em 1984, as vendas internacionais de semicondut~
res, que, como já dissem~s, foram de 27,2 bilhões de dõla

res, estavam segmentadas por mercados corisumidores de acor

do como mostra o gráfico abaixo, preparado pela ICE - Inte

grated Circuit Engineering, uma das principais

norte-americanas de consultoria neste setor.

empresas
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28%
Informãtica/Com . -un1caçao d De ados

44%

Consumidor

Gráfico 1

MERCADO MUNDIAL DE SEMI CONDUTORES POR USUÁRIOS, em 1984

Já a segmentação do mercado brasileiro de semi

condutores por tipo de consumidores, mostra uma distribui

ção um tanto quanto diferente da distribuição referente ao

mercado mundial, com uma participação bem menor do segme~

to informática, entre outras diferenças. Conforme dados d!

vulgados pela SID Microeletrônica S.A. (11), o mercado bra

(11)Ver O Estado de S.Paulo, são Paulo, 31 mar. 1987, p. 14.



· 23 •

sileiro de semicondutores em 1986 foi de 350 milhões de dó

lares e esteve segmentado da seguinte forma:

39%

-----. -
omun1"açoes

.,-,

"'\
\

34%
Automotiva Consumo

16%
/Informática

Gráfico 2

MERCADO BRASILEIRO DE SEMICONDUTORES POR USUÁRIOS, em 1986
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1.2. A FABRICAÇÃO DO CIRCUITO INTEGRADO

A construção de um circuito integrado (CI) ou

"chip" como passaremos a chamá-lo, usa basicamente a mesma

tecnologia de construção dos transistores e diodos semicon
dutores.

A partir de uma barra cilíndrica de silício puro,

num esquema muito simplificado do processo de fabricação de

componentes microeletrônicos, obtêm-se fatias cilíndricas

muito finas, de 100 a 150 milímetros de diâmetro. Durante

o processo de fabricação são depositadas, sucessivamente,
, em cada uma dessas fatias, diversas camadas de materiais

que caracterizam os dispositivos microeletrônicos.

Cada camada é definida por uma mascara que, como

em um processo fotográfico, indica em que regiôes se deve

depositar o material. A deposição é feita pela introdução

do cilindro em um forno de alta temperatura onde são tam

bém introduzidos sob a forma de gases os materiais que se

desejam depositar e que se difundem no cilindro; esta fase

do processo de. fabricação é, por isso, chamada de difusão.

As últimas camadas sao utilizadas para depositar,

também em regiôes definidas por máscaras, o metal que ser

ve para interligar os elementos internos e os contatos do

componente.

Em cada cilindro pode ser fabricado, dependendo
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do seu diâmetro, um grande numero de componentes iguais.

Um só cilindro de 125 mm de diâmetro pode conter igualme~

te 450 memórias de 64K ou um número muito maior, 10.000,

por exemplo, de componentes mais simples.

As fases seguintes do processo de fabricaçâo sao
as de teste e montagem.

Os componentes sao inicialmente testados ainda

no cilindro, depois são separados e colocados em uma forma

especial com pinos e os contatos dos componentes interlig~

dos a esses pinos (bounding). A seguir, o componente ~ en

capsulado e testado mais uma vez.

A ilustração a seguir descreve as várias etapas

existentes na fabricação de um chip, desde a obtenção dos

"wafers" , a partir das barras de silicio, at~ a montagem e

teste final. Cumpre salientar que, com exceção da srD Mi

croeletrônica, todas as empresas que produzem circuitos in

tegrados no Brasil fazem somente as últimas etapas, ou se

ja, encapsulamento, montagem e testes.
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Figura 1
ETAPAS EXISTENl'ES NA FABRICAÇÃO DE UM CIRCUI'IO INTEGRADO
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1.3. CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DA
INDÚSTRIA MICROELETRÔNICA

As pequenas calculadoras eletrônicas de hoje p~

dem executar funçôes que não eram realizáveis pelos gra~

des computadores de 20 anos atrás.

Essa evolução só foi possível graças a capacid~

de da indústria de semicondutores de fabricar componentes

cada vez com maior capacidade de armazenamento e versatili

dade na execução de funções lógicas.

Na indústria de semicondutores, o rendimento de

uma linha ·de produção, ou a sua produtividade, depende, fun

damentalmente, da experiência efetiva de trabalho naquela

linha. As figuras seguintes ilustram características econª

micas de fabricação dos chips. Por exemplo, o gráfico 4

mostra o decréscimo do custo dos componentes se
micondutores que está correlacionado com a produção acumu

lada e nao com o volume que está sendo momentaneamente pr~
duzido (v. p. 31).

Esta é uma típica situação de economia associada

a experiência ou de aplicação da curva de aprendizagem. O

conceito de experiência acumulada é a base fundamental das

empresas de semicondutores que têm conseguido sobreviver.

A seguir, são mostrados 4 gráficos que descrevem

o comportamento de características econômicas da fabri
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ca çao de "chí.ps ti ( 12) :

Gráfico 3 - Número de Componentes por Circuito

Neste gráfico se verifica a evolução havida em

termos da miniaturização conseguida ao longo de 20 anos,

que permitiu que se passasse do simples transistor às mem6

rias de 64K.

Gráfico 4 - Evolução dos Preços dos Circuitos Integrados

o aspecto a ser salientado neste gráfico é o da

economia de escala que permitiu o extremo barateamento nos

custos da fabricação dos circuitos integrados.

Gráfico 5 - Custo por Bit das Memórias de Computador

11- •Como consequencla dos aspectos mencionados nos

gráficos 3 e 4, em menos de 10 anos (de 1973 a 1983), con

seguiu-se produzir memórias muito mais poderosas a custos

muito menores.

(12)Os gráficos foram extraídosde: FORESTER,Tom. The Microeletro
nics Revolution.
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Gráfico 6 - Curva de Aprendizagem na Fabricação de Circui

tos Integrados

Este gráfico também destaca reduções de custos

obtidos graças às economias de escala, com a diferença em

relação ao Gráfico 4 de diferenciar as economias obtidas

na produção de transistores, daquelas obtidas na produção
de circuitos integrados.
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Em função da crescente dependência de e9uipame~

tos eletrônicos aos seus componentes e semicondutores, te

mos assistido ao longo dos anos a uma crescente verticali

zaçao na indústria de equipamentos eletrônicos.

Interessante que, enquanto as indústrias de com

ponentes passaram a fabricar equipamentos, também a indús

tria de equipamentos começou a fabricar componentes, ambas

buscando o domínio de vendas do sistema como um todo. Um

dos maiores fabricantes mundiais de circuitos integrados é

a IBM que, no entanto, não comercializa esses

mas os destina todos para seu próprio consumo.

circuitos
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1.4. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO. O SURGIMENTO DO
SETOR QUATERNÁRIO DA ECONOMIA

A atividade econômica está cada vez mais associa

da à criação, processamento e transmissão de informação,

indo de encontro ao que muitos já denominam de sociedade

de informação. A base para essa evolução evidentemente é a

indústria eletrônica, a qual está cada vez mais baseada em

componentes derivados da microeletrônica.

Na verdade, a expressão "Revolução da Microele
trônica", utilizada como titulo do presente segmento, e

que também serve de titulo a um livro organizado por Tom

Forester(13) , tem sido empregada no sentido de demonstrar

que a enorme evolução tecnológica ocorrida na produção dos

circuitos integrados, por permitir a massificação do uso

de computadores e equipamentos assemelhados, está por pr~

mover uma larga transformação na sociedade, e dai o termo

revolução, qual seja, a passagem da sociedade industrial
para a sociedade do conhecimento.

o que caracteriza esta sociedade do conhecimento

é que ela se desenvolve em torno da produção de informa

ção, ou seja, a informação será o centro das necessidades

(13)FORESTER,T. (org.)The MicroelectronicsRevolution. cambridge,
The MIT press, 1981.
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econômico~sociais. Isto significa que a atual estrutura da

maioria das sociedades modernas baseadas em torno de merca

dorias, energia e serviços passará a ser baseada principa!

mente na produção de informaçôes.

Yoneji Masuda(14) faz algumas comparaçôes entre

a sociedade industrial e a sociedade da informação ou do

conhecimento, conforme mostrado a seguir:

Quadro 1

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE A ~IEDADE INDUSTRIAL
E A ~IEDADE DA INFORMAÇÂO

~IEDADE INDUSTRIAL S02IEDADE DA INFúRMA.ÇAo
S

~

Núcleo Máquina a vapor Crnputador
(energia) (memórias, controle)

Função Substituição, arnplific~ Substituição, aumplifi~
básica ção do trabalho físico çâo do trabalho mantal

Produtos Bens e IlErcadorias Infonnação
úteis

Centro de Fábrica Banco de dados, dados
Produção (rraquinário) de Infonnação

Novos consumidores eP2 Aumento das fronteiras
~rcado der aquisitivo do do conhecimanto

consumidor

(14) MASUDA, Y. A Sociedade da Informação. Rio de Janeiro,
Rio, 1982.

Editora
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Segundo Masuda, tudo indica que futuramente as

atividades ligadas à informação se desenvolvam bem mais

que as outras indústrias, ou mesmo que o setor de serviçd~,

e por isso ele coloca como inevitável o surgimento do se

tor quaternário da economia, que seria o setor da informa

çao e que pode ser dividido em 4 grandes grupos que Masuda

prefere chamar indústrias: indústrias de transformaçã~

indústrias de conhecimento, indústrias das artes e indús

trias éticas.
A ilustração a seguir, extraida do livro de Masu

da, detalha as indústrias relacionadas com a informação.



Quadro 2

CDMPOSlÇÃO 00 SEIDR QUA'IERNÁRIO DA ECONOMIA

Indústrias Privadas da In-
formação t-

Indústrias Gráficas e Edito- r-
ras

Indústrias da Indústrias de Publicidade e r-Informação Notícias

Indústrias de Serviços e Pro- r-cessamento da Informação

Indústrias de Equipamen-
tos da Informação ~

Indústrias de Equipamen-
tos do Conhecimento

Indústrias Privadas do Co-
nhecimento

Indústrias da Educação

Indústrias do
Conhecimen-
to

Indústrias de Pesquisa e 1>&
senvolvimento

Indústrias Privadas de In-
formações Afetivas

Indústrias de Equipamen-
tos de Informações Afeti-
vas

Indústrias das
Artes

Indústrias de Serviços de
Informações Afe tivas

Indústrias Éticas Privadas

Indústrias Religiosas.

Indústrias de Treinamento
Espiritual

Pesquisadores, Técnicos em
Estudos Prospectivos, Es-
critores Autônomos, Ana-
listas de Crédito, Pesquisa-
dores de Opinião.

Impressores, Fabricantes
de Matrizes, Encadernado-
res, Editores, Fotocopiado-
res.

Jornais, Agências Noticio-
sas, Revistas, Empresas de
Publicidade, Relações PÚ-
blicas ..

Centros de Processamento
de Dados, Bancos de Da-
dos, Casas de Software,
Serviços de Tempo Com-
partilhado.

Rotativas, Computadores,
Periféricos, Máquinas de E.
crever, Máquinas Copiado-
ras.

Escolas, Cursos por Corres-
pondência, Seminários, Bi-
bliotecas.

Advogados,
Consultores,
Projetistas.

Contadores,
Assessoreí,

Centrais de Idéias, Institu-
tos de Pesquisas, Empresas
de Engenharia.

Calculadoras Ele trônícas,
Equipamentos de Pesquisa,
Equipamentos para o Enii-
no por Computador, Mati:-
rial de Ensino.

Romancistas, Composito-
res, Cantores, Pintores, Fo-
tógrafos, Produtores.

Grupos Teatrais, Orques-
tras, Produção de Filmes,
Empresas de Televisão, Ci-
nemas, Gravadoras.

Equipamentos Fotogrãã-
cos, Instrumentos Musicais,
Equipamentos de Filma-
gem, Equipamentos de Grei-
vação de Áudio e Vídeo.

Filósofos, Líderes religio-
sos, Profetas,

Grupos Religiosos, Igrejas,
Ordens Místicas, Templos.

Centros de Treinamento
Espiritual, Grupos de Ser-
viços Voluntários, Caligra-
fia, luga, Zen, Arranjos
Florais e ou tros.

Fonte: MASUDA,Yoneji. A Sociedade da Inforrna.ção. Rio de
Janeiro, Editora Rio, 1982, p. 112-113.

38



· 39 •

A explicitação que Masuda faz do setor quatern~
rio mostra que efetivamente ele existe e deve passar a ser

encarado como mais um novo setor da economia, além dos
três tradicionais - agricultura, indústria e serviços.

Nos países desenvolvidos, isto de fato está ocor

rendo, mesmo porque quanto mais desenvolvido o país, maior

a gravitação das informações sobre a sua economia. Em pa!

ses como· o Brasil, ainda não se tem uma visão global do s~

tor, mas no mundo industrializado ocidental existem param~

tros que já permitem estabelecer a real dimensão do mesmo.

Um estudo feito pela OCDE, citado por Erber(15) mostra nu

meros bastante altos para a participação do setor de infor

maçao nessas economias (ver tabelas 3 e 4,~adiante).

Neste estudo, o setor de informações está subdi

vidido em dois subsetores: o subsetor de informação prim~

ria e o subsetor de informação secundária.

o primeiro inclui todas as indústrias que prod~

zem equipamentos de informação ou vendem serviços de infor

mação -- computadores, telecomunicações, imprensa, prop~
ganda, comunicação de massa, educação etc. O segundo in

clui a maior parte da burocracia pública e privada encarre

gada de organizar e administrar firmas e outras institui

çoes.

(15)ERBER, Fábio. O ComplexoEletrônico.Rio de Janeiro, lERJ- Inst!
tuto de Economiada UniversidadeFederal do Rio de Janeiro,
1982, p. 17 (mimeo).
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Tabela 3

PARrICIPAÇÃO PERCENTUAL00 SEIOR DE INFORMAÇÃONO PIB

DE ALGUNSPAÍSES DESENVOLVIooS

SEIOR DE INFORMAÇÃO

PAís ANO 'lOTAL
INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO
PRIMÁRIA SECUNDÁRIA

J.';

., ' f'.
1"'J:t:~• ,,'"

.,' , s: 't:~"
1960 8,4 n.d. ,..:. .ri.d ,

Japão 1965 14,4 21,8 36,2

1970 18,8 16,2 35,0

Reino 1963 16,0 13,8 29,8

Unido 1972 22,0 10,9 32,9

1958 19,6 23,1 42,7

EUA 1967 23,8 24,7 48,5

1974 24,8 24,4 49,2

Fonte: OECD. Group of Experts on Econornic Analysis of Inforrnation

Activities and the role of electronics and Telecamunications

Teclmologies, 1980, v. 2 • Citado em: ERBER, Fábio: O canple

xo Eletrônico, p. 20-1.
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Tabela 4

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO :ocoNOMICAMENTE ATIVA,

EM ALGUNS PA.!SES, POR SEroRES

PA.!S ANO INFORMAÇÃO SERVIÇX)S INDÚSTRIA AGRICUL
TURA

1954 20.3 24.1 30.9 24.7
França

1975 32.1 28.1 29.9 9.9

1960 17.7 18.4 31.3 32.4Japão
1975 29.6 22.7 33.8 13.9

1960 26.0 26.8 36.5 10.7
Suécia

1975 34.9 29.8 30.6 4.7

.Grã- 1951 26.7 27.5 40.4 5.4
Bretanha 1971 35.6 27.0 34.2 3.2

Alemanha 1950 18.3 20.9 38.3 22.5
Ocidental 1978 33.2 25.9 35.1 5.8

1950 30.5 19.1 38.4 12.0
EUA

1970 41 .1 24.1 31.5 3.3

Fonte: OECD. Group of Experts on Econornic Anal ysis of Infonnation
Activities and the role of electronics and Telecamunications
Tecnologies, 1980, v. 2. Citado em: ERBER, Fábio: O Complexo
Eletrônico, p. 20-1.
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Apesar de termos aqui procurado fazer urna digre~

sao sobre a sociedade do conhecimento e sobre a importâ~

cia do setor quaternário, por serem considerados conseqüê~

cias naturais e inevitáveis dos avanços da microeletrônica,

não podemos deixar de referir que consideramos, um tanto

quanto prematuras as idéias e conceitos de Yoneji Masuda,

principalmente se levarmos em consideração a realidade de

naçoes subdesenvolvidas, corno e o caso brasileiro.

Isto quer dizer que julgamos bastante longinqüo

o dia em que o Brasil poderá se configurar corno integrante

da sociedade do conhecimento, mesmo porque ainda não somos,

efetivamente, urna nação que em sua totalidade já

adentrado na era da sociedade industrial.

Desta forma, o barateamento do preço dos

tenha

prod~

tos que se utilizam de componentes microeletrônicos e a

sua conseqüente massificação serão daqui para frente anali

sados pelo lado do impacto provocado nos setores tradicio

nais da economia. A intenção a ser denotada já no próximo

capitulo é a de procurar conhecer quais são esses novos

equipamentos e porque eles alteram as formas de execuçao

das operações e conseq~entemente das tarefas.



CAPfTULO II

A UTILIZACÃO DE PRODUTOS À BASE DE COMPONENTES
MICROELETRÔNICOS: PRINCIPAIS APLICACÕES E

ATIVIDADES MAIS AFETADAS

Este Capítulo pretende descrever quais sao as

principais aplicações da informática e da automação que es

tão diretamente relacionadas com o desempenho ou com a for

ma de execução de determinadas ocupações e profissões. A

ênfase deste texto será a de procurar exemplos reais onde

uma determinada atividade tenha sido alterada em função da

automatização da mesma. Apesar disso, alguns exemplos nao

se constituirão de casos reais brasileiros, mas sim de p~

tenciais mudanças que estão por ocorrer, tendo em vista,

principalmente, exemplos internacionais onde essas modifi

cações já estejam sendo implementadas.

Como já foi dito no capítulo anterior, as aplic~

çoes da microeletrõnica baseiam-se no desenvolvimento de
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microprocessadores de complexidade e capacidade crescente

a partir de 1970. Os microprocessadores possuem a~capacid~

de de receber informações por meio de impulsos elétricos.

A informação, assim, pode ser armazenada ou transformada

por meio de um conjunto de instruções também modificáveis.

A informação pode então ser processada e transmitida nova

mente na forma de impulsos elétricos e, "consequentemente,

acionar máquinas, robôs, terminais financeiros etc.

As aplicações da microeletrônica hoje se esten

dem a todos os ramos da atividade humana. Neste capitulo,

elas serão dividas em 5 categorias: Uso Genérico, Indústri~

Comércio, Bancos e Escritório.
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2.1. EQUIPAMENTOS DE USO GENÉRICO:
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

o mercado brasileiro de computadores e equipame~

tos periféricos significou, em 1986, vendas totais de cer

ca de 3,0 bilhões de dólares(16).

A indústria de equipamentos para processamento

de dados já conta com mais de 150 empresas fabricantes que

empregam cerca de 30.000 pessoas(17).

o mercado, que já tem crescido a taxas bastante

altas nos últimos anos, promete continuar crescendo ainda

mais nos próximos anos, principalmente em função da trans

formação, em lei, da reserva de mercado (Lei 7232 de

3/10/84) .

Os 3,0 bilhões de dólares acima referidos consti

tuem as vendas de computadores de todos os tamanhos (micr~

mini, grandes etc.) e também as vendas de periféricos. Co~

forme se poderá verificar adiante, essas vendas são efetua

das a todos os setores da economia, inclusive à indústria.
Mas elas não englobam aqueles equipamentos que comumente

sao conhecidos como da área de automação industrial (robõs,

(16)Estimativado Ministériode Ciência e Tecnologia.Citado em Re
vista Isto É, n. 253, 31/12/86.

(17)SEI - SecretariaEspecialde Informática.Boletim Informativon.
15, abr./86.
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comandos numéricos, equipamentos para controle de proce~

sos, CAD/CAM etc.). Estes serão tratados à parte, na se
n- .quencla.

o gráfico abaixo mostra como tem sido a evolução

do faturamento da indústria de computadores no Brasil, nos

últimos anos, salientando as fatias que couberam às indús

trias nacionais e multinacionais.
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Gráfico 7

FATURAMEN'ID DAS EMPRESAS DE INroRMÁTICA NO BRASIL,

EM MIlliOES DE roLARES

Fonte: SEI - Secretaria Especial de InforrnRtica
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Segundo a revista Electronics(18) , o mercado nor

te-americano de computadores e periféricos em 1986 foi de

71 bilhões de dólares, o que significa que o mercado brasi

leiro representa aproximadamente 4,0% do mercado norte-ame

ricano. Registre-se que o mercado norte-americano represe~

ta cerca de 50% do mercado mundial, o japonês representa

13% e o da Europa Ocidental representa cerca de 23%. Outra

informação importante é a de que as vendas totais mundiais

de computadores, apenas 34% constituem sistemas de grande

porte sendo, os restantes 66%, constituídos por vendas de

microcomputadores ou de sistemas de pequeno porte. Estas

percentagens são bastante diferentes para o caso brasilei

ro, onde as suas fatias estão divididas praticamente em

duas partes iguais.

A tabela abaixo ilustra a evolução do mercado

brasileiro de equipamentos de processamento de dados ao

longo dos últimos 4 anos, comparando-o com o mercado de al

guns países e regiões expressivas do mundo.

(18)Ver a revista Electronicsde 8/1/87.
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Tabela 5

MERCAOO DE COMPurAOORES E PERlrnRlCOS EM ALGUNS pAíSES ( 19)

(EXCLUI SOFIWAREE AuroNAÇÂO INDUSTRIAL)

(Valor de mercado embilhões de dólares)

1983 1984 1985 1986

EUA 44,1 51,7 64,3 71,0

Japão 12,0 14,7 16,6 18,7

Europa
22,1 26,1 28,4 30,7

Ocidental

Brasil 1,5 1,7 2,4 3,0

(19) Extraído de vários exemplares da revista Electronics, NewYork,

Jan. 6, 1986; Jan 13,1986; Jan. 1, 1987; Jan. 15, 1987.
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2 1 1 Dados Históricos Relevantes
I I I

o primeiro computador eletrônico foi instalado

no Brasil em 1960, na PUC do Rio de Janeiro. Era um equip~

mento Burroughs, modelo B-205.

Ao longo dos anos sessenta, o uso de computad~

res difundiu-se em nosso país mas, basicamente, à custa de

modelos importados.

Foi na primeira metade da década dos setenta que

ocorreu a primeira grande expansao no uso de computadores,

refletindo o crescimento econômico e a modernização admi

nistrativa. Dessa forma, em 1975 já havia 3.843 computad~

res em nosso país(20).

Nesta época, as atividades industriais realiza

das no país restringiam-se a operaçôes de montagem feitas

pela IBM e Burroughs, de alguns produtos com elevado con

teúdo importado, sendo que o me rcado era atendido princ:!:

palmente pela importação de sistemas, em sua maioria prov~

nientes daqueles dois fornecedores.

No entanto, a partir de 1976, inicia-se uma mu

dança na forma de atendimento do mercado interno brasilei

ro, pois ele passa a ser suprido por fabricantes nacionais.

(20)SEI - SecretariaEspecialde Informática.Boletim Informativo--~--------~~~~~
n. 5, Brasília,ago., 1981.
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Isto deveu-se nao somente ã implantação da rese~

va de mercado para empresas de capital nacional, mas, tam

bém, devido ao fato de que as multinacionais que já come~

cializavam seus produtos no país passaram, também aqui, a

fabricá-los, corno forma de resposta ao rígido controle de

importações imposto pelo Governo no final de 1975. Com re

lação as empresas de capital nacional protegidas pela re

serva de mercado, elas tiveram seus primeiros produtos co

locados no mercado em 1978.

2.1.21 O Parque Instalado de Computadores

Infelizmente, os dados completos mais recentes

sobre o parque brasileiro de computadores referem-se ao

ano de 1984, conforme divulgados pela SEI Secretaria Es

pecial de Informática(21). Por estes dados se verificava

que~ em 1984 estavam instalados 153.202 computadores sign~

ficando um valor de cerca de 4,3 bilhões de dólares. A SEI

considera a existência de 6 classes ou categorias distin

tas de computadores, que são as seguintes:

(21)SEI - SecretariaEspecial de Informática. Boletim Informa.tivo,
n. 14, set. 1985.
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... Classe 1 Microcomputadores

Classe 2 Minicomputadores

Classe 3 e 4 Computadores Médios

Classe 5 - Computadores Grandes

Classe 6 - Computadores Muito Grandes

O Gráfico 8, abaixo, retrata corno estava o pe~
fil do parque brasileiro de computadores em 1984, de acor

do com as 6 categorias definidas pela SEI

QUANTIDADE VALOR

94,0%

466.380,0

36,2%

io n.ooo,o

2.418
442
826
33T

23,3%

TOTAL

103.202

TOTAL

4.339.403,0 (US# MIL)

Gráfico 8
PARQUE BRASIIEIRO DE COfl1PUTADORES, EM 1984
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Os dados que a SEI costuma anualmente divulgar

sobre o parque instalado,são essencialmente quantitativo~

e nao permitem a realização de prospecções sobre dados qu~

litativos como, por exemplo, o conhecimento de quem e o

usuário dos computadores brasileiros ou onde eles são mais

utilizados.

A esse respeito, a própria SEI realizou a melhor

pesquisa até hoje conduzida e que foi divulgada em março

de 1983. Tratou-se de uma pesquisa elaborada durante o ano

de 1981 que envolveu 2.799 usuários de 7.463 equipamentos

(22). Essa amostra era bastante boa pois significava apr~

ximadamente metade do parque existente na epoca. Analisan

do, a seguir, as principais conclusões desta pesquisa pod~

mos ter uma idéia melhor sobre onde estão nossos computad~

res.

Assim, em 1981, verificou-se que o setor indus

trial era o principal usuário de computadores, responsável

por 35% do parque computacional, de acordo com a seguinte

tabela abaixo:

(22)SEI - SecretariaEspecial de Informática. Boletim Info~~tivo,
n. 4, abro 1981.
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Tabela 6
NÜMERO DE CX)MPUrAOORESPOR RAM)S DE ATIVIDADES

RAMJS DE ATIVIDADES NÜMERO DE %CX)MPUTAOORES

1• Industrial 2.610 35
2. Financeiro 2.001 27
3. Comércio e Serviços 1.431 19
4. Ensino e Pesquisa 259 3
5. Bureaux de Processarrentode Dados 1.084 15

OUtros 78 1

Tota 1 7.463 100

A pesquisa da SEI apresenta o detalhamento dos 5
ramos de atividades referidos na tabela anterior. Por esse
detalhamento, fica-se sabendo que dentro do setor indus
trial os subsetores mais importantes, com as respectivas
percentagens, são os seguintes:

Tabela 7
PERCENTAGENS DE uSUÁRIos DE CX)MPUTADORESPOR SUBSETOR INDUSTRIAL

· metalurgia e siderurgia
• produtos alimentícios
• construção civil e engenharia
• fabricantes de material de transporte
• extração de minerais
· material elétrico e eletrônico
· química em geral
· têxtil
· produtos de energia elétrica e gás
· produtos farmacêuticos e veterinários
· .out.ros

13,4%
11,5%
8,7%
7,4%
7,0%
6,6%
5,4%
4,7%
4,4%
4,1%

26,8%
T o tal 100,0%
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Com relação ao setor financeiro, pode-se dizer

que 93% dos computadores (2001) estavam instalados em ban

cos comerciais

o outro setor importante analisado é o de comer

cio e serviços, com 1.431 computadores, cuja distribuição

por subsetores era a seguinte:

Tabela 8

PERCENTAGENS DE usuÁRIos DE COMPUTAIDRESPOR SUBSE'IDRES:
COMERCIAISE DE SERVIçoS

• corrércioem geral
· serviçospúblicos
• empresas de administraçãoe consultoria
· empresas de transporte
· serviçorrédicoe hospitalar
· hotéis e restaurantes
· outros

36,1%
18,7%
8,4%
6,9%
4,0%
1,4%

24,5%

To t a I (correspondea 1.431 computadores) 100,0%

A pesquisa da SEI também mostra que o setor p~

blico -- federal, estadual e municipal -- responde por 30%

do parque computacional, ficando os 70% restantes com o

setor privado.

Apesar desta pesquisa referir-se a 1981, é nosso

entendimento que, em termos relativos, a distribuição pe~

centual de quais são os principais u~uários de computad~

res em nosso país não sofreu alterações substanciais.
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2.2. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Os processos de fabricação 'são extremamente di

versificados conforme o ramo de indústria que esteja sendo

analisado e, mesmo dentro de um único segmento industrial,

os processos variam bastante de empresa para empresa. Em

função deste fato, que não é tão latente no setor de servi

ços, no comércio ou nos bancos, a análise dos impactos da

microeletrônica sobre a indústria será feita por um ângulo

que julgamos mais genérico, mas mais eficaz para a compr~

ensão dos mesmos. Dessa forma, examinaremos, uma a uma, as

principais categorias de equipamentos e mecanismos que es

tão sendo utilizados para modernizar a indústria e, a pa~

tir de cada uma destas categorias, faremos nossa análise.

Estas categorias são as seguintes: robôs, equipamentos ba

seados em comando numérico, equipamentos voltados para o

controle de processos e sistemas CAD/CAM. A abordagem que

está sendo dada neste capitulo está baseada numa classifi

cação feita pela SICCT - Secretaria da Indústria, Comércio,

Ciência e Tecnologia do Estado de são Paulo(23) em que a

automação industrial é dividida em duas grandes categorias

de tecnologia: Controle de Processos e Automação da Manufa

(23)SICcr - Secretariada Indústria,eorrércio,Ciência e Tecnologia.
OportunidadesTecnológicasno Estado de são Paulo. são Paulo,
Prorrocet,1984.
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..

tura. Por sua vez a Automação da Manufatura está dividida

em três subcategorias de tecnologia: tecnologias de contro

le numérico, tecnologias de robotização e tecnologias da

família dos assistidos por computador. O quadro 3, abaixo

demonstra as indústrias onde predominam os usos dessas tec

nologias.

Quadro 3

JW.X)SusuÁRIos DE AUIDMAÇÃO j..1~DUS'IRIAL

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

~------~--------~Robôs
AUTOMAÇÃO DA Controle Numérico

MANUFATURA CAD/CAM
CONTROLE DE

PROCESSOS

Indústrias de
Processamento

Indústrias de
Manufatura

f-Siderurgia
f-Metalurgia
r-Cimento
r-Vidro
r-1?apel
t- Petroquímica
'--Farmacêutica

I-- Mecânica
I-- Automobilística
r-- Aeronáutica
"- Naval
to- Eletrônica
to- Textil
~Mecânica Pesada

(24)Ver Datanews, sâo Paulo, novo 1986, Edição Extra: Automação Indu~
,trial,p. 8 e Exame, sâo Paulo, p. 5, 9 jul. 1986 (Suplemento
de Informática).
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o mercado brasileiro de equipamentos para autom~

çao industrial em 1985 foi de 40 milhôes de dólares, en

quanto nos EUA o mesmo foi de 18 bilhôes de dólares(24)

2.2.1. Robôs

Os robôs sao equipamentos programáveis projet~

dos para mover peças ou materiais e para manejar ferramen

tas. Têm sido utilizados primordialmente na realização de

tarefas repetitivas, simples, mas de alta precisão e na

grande maioria das vezes em linhas de produção em série.

Existe muita controvérsia a respeito do conceito

de robôs. No entanto, neste momento, serão feitos alguns

esclarecimentos iniciais já que, em função do conceito

aceito, variará a população existente de robôs. Entre as

inúmeras definiçôes de robôs, existem duas correntes

principais de conceituação: a corrente japonesa e a corren

te norte-americana. De acordo com essas conceituaçôes, va

riam as populaçôes de robôs da seguinte forma(25):

(25)'RevistaExame, são Paulo, p. 35, 13 jul. 1983.
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Tabela 9

POPUIAÇÃOMUNDIAL DE ROBôs EM 1982

CRITÉRIOS
pAíSES

NORTE-
AMERICANOS* JAPONESES* *

Japão 14.000 25.000
.Estados Unidos 4.100 6.000
Alemanha Ocidental 2.300 4.000
França 1.000 1.500

Suécia 600 1.000
Inglaterra 500 1.000
Outros 1.500 6.500

To tal 45.000

Fontes: * British Robot Association
** JIRA - Japan IndustrialRobot Association

O conceito japon~s é mais amplo. Para os norte-ame
ricanos, muito daquilo que os japoneses consideram corno ro
bôs não passam de máquinas de comando numérico ou, corno
eles denominam: manipuladores automatizados. Basicamente,
para os norte-americanos, para que um dispositivo possa
ser considerado como um robô, e necessário que os seus mo
vimentos possam ser definidos e comandados através de um
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programa de computador (26).

E o que e mais importante para eles é que, se for

necessário, esse programa possa ser refeito e o robô passe

a executar urna gama de tarefas e movimentos completamente

diferentes daquela para a qual havia sido inicialmente con

cebido. Já os japoneses aceitam, corno um robô, um equip~

mento que, por exemplo, possua um braço que efetue movimen

tos controlados por simples dispositivos eletromecãnicos.

Com relação à conceituação dos robôs é muito im

portante enfatizar que eles não possuem nem inteligência

nem os sentidos humanos. Assim, se ele for programado para

pegar urna peça em determinado local e transportá-la para

outro local próximo, ele não perceberá se ela não for a p~

ça desejada. Só muito recentemente é que se conseguiu do

tar alguns robôs com alguns dos sentidos humanos, tais co

mo "visão" e "audição", mas, mesmo assim, ainda em caráter

precário e mais a nível de pesquisas em laboratórios.

o preço dos robôs também varia dentro de urna fai

xa bastante grande. Os robôs mais baratos sao os japon~

ses, não controlados por microprocessador ou por comput~

dor, cujo preço varia de US$ 3.000 a US$ 10.000. Os robôs

programáveis mais simples que executam basicamente funções

(26)Ver maiores detalhes em: TESORO, José LUJ.s; La Robotica: possíb í

lidades y problerras.Administracionde Empresas,Torro XIV, p.
1015-1026~fev. 1984.
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do tipo "pegar/colocar" mas sem urna grande liberdade de mo

vimentos, normalmente apenas da esquerda para a direita ou

de cima para baixo, custam de US$ 6.000 a US$ 25.000. A

grande vedete do mercado de robôs, atualmente, são os de

repetição, pelo fato de que os movimentos lhe são "ensina

dos" de forma semelhante a como se faz com uma criança:bas

ta que se conduza os braços e garras do robô urna única vez

para que ele aprenda os movimentos e os reproduza indefini

damente até que se lhe ensine outros. Os robôs de repet~

ção custam de US$ 25.000 a US$ 90.000, mas alguns modelos

mais sofisticados, dotados de capacidade para otimizar e

procurar melhorar movimentos, podem chegar a US$ 200.000(27).

As estimativas sobre o valor do mercado mundial

de robôs sao muito variáveis. Os números mais confiáveis

sao aqueles divulgados pela revista "Electronics",apontando

que as vendas em 1986, nos EUA e no Japão, foram respect~

vamente de 460 e 160 milhões de dólares. Isto faz' supor que

o mercado mundial (de acordo com as proporçoes referentes

às populações de robôs) não ultrapasse ainda os 930 mi

lhões de dólares(28).

No caso brasileiro, recentemente, a SEI - Secreta

ria Especial de Informática reservou para as empresas to

(27)FOULKES, F .K. & HIRSCH, J .L. People !1akeRobots Work.
Business Review, Boston, 62(1), Jan./Feb. 1984.

Harvard

(28)Ver revista Electronics,Jan. 1, 1987 e Jan. 15, ·1987.
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talmente nacionais o mercado de robôs. Este foi estimado

em 42 milhôes de dólares para o per Iodo compreendido pelos

anos de 1988 e 89(29). Foram habilitadas 16 empresas como

aptas para poder atender àquele mercado.

Todavia, atualmente é muito baixo o numero de

robôs utilizado pela indústria brasileira, o que é explic~

do pelo fato de a SEI - Secretaria Especial de Informática

ter impedido a importação de robôs por parte das empresas

industriais, no sentido de preservar o nosso mercado para

os novos fabricantes credenciados. Foram abertas ràras ex

ceçoes, principalmente para a indústria automobillstica.

Isto torna muito ~mportante o conhecimento do p~

tencial de uso dos robôs em outros palses.

Os robôs, quando começaram a ser utilizados há

dez anos atrás (Japão e EUA) eram utilizados prioritari~

mente em situações onde o trabalho humano seria desconfor

tável, arriscado, insalubre ou perigoso. Hoje os robôs são

vistos soldando carrocerias, pintando peças, carregando m~

quinas e, inclusive, montando partes e peças complicadas,

mas já não se leva em consideração aquele critério inicial.

Isto porque com a evolução da microeletrônica, os robos cal

ram tanto de preço que, nos palses desenvolvidos, passou a

ser bastante vantajoso, do ponto de vista econômico, subs

(29)Enfim a SEI diz quem vai poder fabricar.Revista Nacional de
Telemática,p. 42, jun. 1985.
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tituir o homem pela máquina.
O robô não é apenas menos custoso que o homem.Em

algumas situa~ões, ele permite uma flexibilidade de oper~
çao que com o ser humano exigiria muito treino para ser
atingida. Por exemplo, em uma fábrica, quando se requer m~
danças de produto, basta ditar novas instruções ao sistema
de controle baseado no microprocessador, para que o robô
se adapte às novas tarefas. O controle, desse modo, perm~
te que o robô esteja vinculado à rede computadorizada da
fábrica.

Aliás, esta possibilidade, de o computador cen
tral da fábrica comandar o robô, abre espaço para mudan~as
substanciais na administração da produção. Isto por~ue tor
na-se viável integrar o sistema de comando do robô com ou
tros sistemas automatizados como o sistema de controle de
estoques e o sistema de planejamento da produção. Esta po~
sibilidade, em conjunto com a grande flexibilidade que os
robôs possuem, torna viável, por exemplo, com que urna fá
brica deixe de produzir um produto X e passe a produzir o
produto Y através de uma simples informação fornecida ao
computador central.

Esta característica de grande versatilidade e
flexibilidade que os robôs possuem acaba por permitir, por
exemplo, em urnaindústria automobilística, com que cada
carro tenha um tipo de acabamento específico ou então ca
racterísticas exclusivas. Basta, em geral, trocar-se .uma
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placa de circuitos integrados, efetuar-se um teste breve e

o robô, que há pouco soldava carrocerias de jipes, passa a

soldar carroceria de carros esportivos de luxo. ~ comum

vê-los executar outros tipos de tarefas, como furar chapa~

arrebitar, parafusar, ajustar roscas, pintar pequenas p~

ças ou até carrocerias inteiras, e até controlar a qualid~

de de componentes isolados ou conjuntos de peças.

Contudo, a direção principal em que se desenvol

vem os robôs é rumo à automação daquelas tarefas onde o

operário tem algum controle sobre o ritmo de seu trabalho.

Segundo uma pesquisa sobre o uso de robôs na In

glaterra e divulgada no Brasil pelo prof. José Ricardo

Tauile, existem 6 razões principais para estimular o uso

de robôs por parte das indústrias e que sao as seguintes

( 3 O) :

1. Poupar trabalho - O alto custo anual da mao-

de-obra industrial nos países desenvolvidos,

entre US$ 11.000 e US$ 25.000, faz com que o

período de retorno do investimento em robôs

seja altamente compensador.

2. Substituir trabalho em ambientes e condições

adversas ou perigosas.

3. Tornar o sistema de produção mais flexível.

(30)TAUILE, José R. Robótica: reflexões sobre um novo limiar. RBT -
Revista Brasileirade Tecnologia, 16(5), set./out. 1985.
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4. Obter um controle. de qualidade mais acurado.

5. Aumentar a produtividade.

6. Contribuir para atenuar escassez de trabalho

especializado.

As tabelas que seram mostradas a seguir destinam

se a dar uma idéia de quais têm sido as principais aplic~

çoes e usos nos países desenvolvidos. Foram todas extraí

das do mesmo artigo já referido, ,do prof. José Ricardo

Tauile, que é um dos principais pesquisadores brasileiros

acerca do tema.

A tabela 10 mostra como a distribuição das apl~

caçoes de robôs varia de país para país. A tabela 11 mos

tra uma previsão de quais as principais funções nas quais

serão utilizados os robôs em 1990 e 1991, respectivamente,

na Alemanha Ocidental e nos EUA. Pela tabela 12 verifica-

se a distribuição do uso de robôs por vários setores da

economia japonesa em 1980 e, finalmente, a tabela 13 apr~

senta a distribuição prevista para o uso de robôs em 1990,

nos EUA e na França.
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DISTRIBUIÇÃO DE USO DE ROBôs (SEGUNDO VOLUME DE VENDAS) NO JAPÃO EM 1980

INDÚSTRIA ( %)

Autorróveis
Maquinaria elétrica
Moldagem de plásticos
Produtos metálicos
Ferro e aço
Outros

30
36

10
5

1

18

Fonte: JIRA, citado em Industrial Robots, OECD, Paris, 1983.

Tabela 13
DISTRIBUIÇÃO PREVISTA 00 USO DE ROBôs POR INDÚSTRIA EM 1990

EUA (por vendas) (%) FRANÇA (por unidades) (%)

Manufatura leve 39 Autornobilistica 30

Automobilistica 23 Metal-mecânica 20

Eletro-eletrônica 14 Eletrônica 18

Fundição 11 Engenharia mecânica 15

Manufatura pesada 9 Materiais cerâmicos/ 4
transformação' -

Material plástico 4

Fonte: EUA: Bache Ha1sey, Stuart Shie1ds; França: Diebo1d Consu1tants
(ambos citados em Industrial Robots, OECD, Paris, 1983).
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2.2.2. Equipamentos baseados em comando numérico

A técnica ou tecnologia do 'comando numérico visa

automatizar as tarefas de adaptar as máquinas-ferramentas

de uso universal aos padrões e especificações de peças e

produtos diversos. Para isso, incorporam um conjunto de me

canismos eletromecânicos que controlam o funcionamento das

mesmas. Esse controle é feito de acordo com instruçõestran~

mitidas ou via fita de papel ou via fitas magnéticas. são

usadas basicamente em máquinas simples, cortadoras de me

tais como furadoras ou madriladoras. Em função dos avanços

da microeletrônica, as ferramentas baseadas em controle nu

mérico têm sofrido mudanças significativas que lhes têm

viabilizado a realização de tarefas mais complexas. Hoje,

já é possível transmitir as instruções aos equipamentos di

retamente através do computador.

Furos contornos e detalhes sao definidos com pr~

cisão em programas de computador, permitindo que lotes di

versificados de peças sejam produzidos em menor tempo: p~

ra alterá-los, basta modificar a fita do computador que dá

as instruções à máquina.

Além disso, é possível colocar diversas ferramen

tas sob o controle de um único computador de tal forma que

este controle a operação do conjunto todo e promova as de

vidas otimizações no uso das ferramentas e no consumo dos
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materiais. O comando numérico tem substituído o controle

humano necessário nas máquinas-ferramenta. Os ganhos de

precisão têm sido notáveis, principalmente nas indústrias

mecânica, metalúrgica e de material de transporte.

As principais indústrias que se utilizam desses

equipamentos são as indústrias aeronáutica, naval, de auto

peças e as indústrias produtoras de máquinas (elétricas ou

não) .

Segundo um estudo da SOBRACON - Sociedade Brasi

leira de Comando Numérico(31) o parque instalado no Brasil,

em meados de 1986, era de 2.500 máquinas com controle numé

rico, representando aproximadamente 1,5% do parque mundial.

O mesmo estudo cita que, no Brasil, sao instaladas cerca

de 850 dessas máquinas por ano, estando este mercado .ava

Lí.ado em 10 milhões de dólares. Recentemente, a SEI - Secr~

taria Especial de Informática, estabeleceu a reserva de

mercado para este segmento, tendo habilitado 4 empresas na

cionais para atuarem como fornecedores exclusivos desses

equipamentos.

(31)SOBRACON prevê receita 50% maior em 86. Gazeta Mercantil, são
Paulo, 30 jul. 1986.
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2.2.3. Equipamentos voltados para o Controle de Processos

o controle de processos é mais um exemplo de ati

vidade ou função que, com a microeletrônica, sofreu uma

revolução na concepçao e uso dos equipamentos típicos. Os

sistemas para controle de processos baseados em compone~

tes microeletrônicos se difundiram de forma bastante acen

tuada nas indústrias onde os processos de produção são con

tínuos, que são basicamente as seguintes: siderurgia, qu!

mica, petroquímica, farmacêutica, papel, vidro e cimento.

Com a incorporação dos microprocessadores nos

dispositivos servo-mecãnicos que faziam, até alguns anos

atrás, o controle de processos, foi possível atingir um

grau de otimização muito maior nas operaçôes, além de tor

nar-se dispensável o uso de técnicas especializadas. para

avaliar as informaçôes transmitidas pelos instrumentos de

medição, bem como para controlar e operar esses servo-meca

n,ismos.

Segundo estudo realizado pela Siderbrás e divul

gado na revista Dados e Idéias(32) estão implantados no

Brasil 53 sistemas de controle de processos de grande pOE

te, havendo a perspectiva da instalação de mais de 24 sis

(32)TOMA, T. Projetos daqui e de fora. Dados e Idéias, são Paulo,
(81):40, fev. 1985.
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tema~ nos próximos 5 anos.

Até o final da década de 70, todos os sistemas

de controle de processos implantados na siderurgia brasi

leira eram importados. A partir de eritão, a COSIPA e a

USIMINAS decidiram nacionalizar esses equipamentos. A

COSIPA resolveu desenvolver três sistemas de controle de

processos: controle do forno de reaquecimento de placas de

laminação de tiras a quente, controle da aciaria n9 2 e

lingotamento contínuo e controle do alto forno. Estes três

sistemas deverão estar implantados até o final de 1987.

O uso do computador no controle de processos re

presentou, em 1984, um mercado avaliado em 70 milhões de

dólares. Essa estimativa é do GEICOM - Grupo Executivo da

Indústria de Componentes, organismo ligado ao MINICOM e

f6i publicada na revista Telebrasil(33).

Dos 70 milhões de dÓlares/ano, cerca de 42 mi

lhões de dólares foram consumidos pelas empresas estatais

e 90% daquele total referiu-se a produtos importados.

2.2.4. Sistemas CAD

Com o advento dos sistemas CAD - Computer Aided

(33)Ver"revistaTelebrasil- SuplementoTécnico n9 6, 1984.
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Design (Projeto Auxiliado por Computador) a atividade dos

engenheiros, projetistas e desenhistas foi drasticamente

modificada. Basta dizer que os desenhos, plantas, mapas e

perspectivas não mais precisam ser feitos sobre papel.Eles

passam a ser visualizados nos terminais dos computadores

através de instruções específicas que são fornecidas ao

mesmo. Além disso, essa visualização pode ser tridimensio

nal e, em se tratando de uma peça, a mesma pode ser pos~

cionada sobre qualquer eixo que se pretenda definir. Da

mesma forma, as cores são alteradas instantaneamente atra

vés de comandos previamente definidos.

Também é possível ampliar, em separado, detalhes

do projeto, assim como submetê-lo à simulação de situações

com tensões mecânicas, aumento de temperatura etc., ou mo~

tar a imagem a partir de figuras prontas como círculos,qua

drados, ent~e outras.

Uma potencialidade importante do CAD é a de pe~

correr um caminho inverso: por exemplo, a-partir de mudan

ças no formato de saída (o tamanho do auditório de um pr~

dio, por exemplo) refazer totalmente o projeto de engenh~

ria, calculando as novas fundações, tipo de material usad~

tamanho de viga etc.

Várias empresas brasileiras, como a Villares,

8ID, Itautec, Embraer, já consideram o CAD como uma ferra

menta indispensável para os seus engenheiros. O avião liBra

sília" foi projetado através do uso de CAD, assim como tam
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bém o "Tucano".

Em suma, os equipamentos CAD reduzem substancia!

mente o tempo necessário para o projeto de novas peças ou

produtos, elevando a produtividade da mão-de-obra, a qual

nesses casos é altamente especializada. Ou seja, as esta

ções CAD apresentam um potencial muito grande de substituir

o trabalho de projetistas, engenheiros e desenhistas.

Com relação ao mercado, as estimativas são de

que em 1986 o mesmo deva ter atingido 15 milhões de dóla

res(34) com a venda de 30 sistemas a um custo médio de 350

mil dólares cada um. Com isto, o parque instalado de equ~

pamentos CAD (Computer Aided Design) no Brasil passou para

cerca de 65 sistemas. Até 1985, este mercado era exclusivo

de empresas estrangeiras, principalmente da Sisgraph e Com

putervision. A partir de 1986, o mesmo passou a ser reser

vado às empresas nacionais.

(34)Gazeta Mercantil. Sobraconprevê receita 50% maior em 86. 30/7/86.
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2.3. AUTOMAÇÃO BANCÁRIA

Quando se fala, atualmente " em automação bancá

ria normalmente se está referindo à automação das ativida

des de atendimento ao público. Isto porque, nos bancos, a

automação é empregada também em outras etapas como no pr~

cessamento de dados tradicional e nos sistemas de apoio à

decisão. Estas outras etapas, no entanto, não serao aqui

examinadas pois são atividades não típicas de bancos, mas

de qualquer outro setor da economia que se utilize do com

putador. Já a automação das atividades de atendimento ao

público é algo novo no Brasil (as primeiras agências foram

automatizadas em 1980), totalmente exclusivo das ativida

des de atendimento ao público em uma agência bancária e,

seguramente, dentre todas as possíveis utilização do comp~

tador e da informática dentro dos bancos, a que mais afeta

o emprego.

Muitos conceituam essa dimensão da automação ban

cária como a mudança que os bancos fizeram do sistema off-

line para o sistema on-line. Esta mudança está redefinindo

toda estrutura organizacional das agências bancárias no

Brasil.
Com o sistema on-line tornou-se possível deixar

sob o controle do computador central toda a integração da

diversas operações existentes em uma-rede de agências ban
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cárias. Dessa forma, as informações sobre a movimentação

de cada agência não mais precisam ser feitas somente no fi

nal do dia, corno quando se utiliza o sistema off-line.Elas

passam a ser feitas em tempo real, ou seja, toda movimenta

çao em urna dada conta-corrente é registrada pelo comput~

dor que está controlando a agência no instante em que o

cliente provocou a movimentação. Com isso, tornou-se possf

vel dissociar o cliente de uma dada agência para caracter!

zar-se o cliente do banco todo. Isto porque, corno o contr~

le ficou a cargo do Gomputador, o cliente pode passar a

realizar suas transações bem corno a obter suas informações

em qualquer urna das agências que esteja ligadas

com o computador.

Além dos aspectos acima mencionados, a moderniza

çao das agências bancárias não vem sendo empregada única e

exclusivamente corno forma de racionalização e redução de

on-line

custos. Ela também vem sendo empregada corno um instrumento

de marketing destinado a arregimentar novos clientes que

se sintam empolgados a conviver com esses novos

decorrentes dos avanços da microeletrônica.

recursos
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2,4,' AUTOMAÇÃO COMERCIAL

o setor comercial é um setOr bastante heterogª

neo pois engloba desde o pequeno comércio até as grandes

redes de supermercados e magazines e os grandes centros de

armazenagem e distribuição. No entanto, as aplicações da

microeletrõnica encontram acolhida em todo o setor.

Há muitos anos que as grandes empresas vareji~

tas têm os seus estoques controlados pelos sistemas conve~

cionais de processamento de dados, o que tem permitido am

pIas economias de escala e reduções substanciais de custo.

Recentemente, algumas modernizações importantes

começaram a ser introduzidas no comércio varejista, , tais

corno o terminal de ponto de venda e a caixa

eletrõnica. O terminal de ponto de venda é um

colocado nas lojas e ligado "on-line" à rede

registradora

equipamento

bancária de

forma que a quantia a ser paga pelo cliente nas suas com

pras é debitada da sua conta e creditada na conta do esta

belecimento varejista, simultaneamente ao ato da compra.E~

te tipo de equipamento causa urna redução significativa no

número de cheques em circulação e nas operações com cartão

de crédito, podendo colocar afetar o emprego das "pessoas

ligadas à manipulação desse documentos.

Os terminais de ponto de venda foram introduzi

dos nó comércio varejista brasileiro-pela primeira vez no
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ano de 1985, sem muito sucesso, mas, segundo J.Bessant, em

The Impact of Microeletronics(35), nos EUA, 5% dos estabe

lecimentos varejistas já se utilizam deste equipamento. A

caixa registradora eletrônica é destinada a agilizar e ra

cionalizar as funções dos caixas das lojas e supermercados.

A utilização plena da caixa registradora eletrônica em seu

maior potencial pressupoe a existência de um sistema moder

no que dispensa a marcação de preços como o código de bar

ras, que também estará sendo introduzido pela primeira vez

no Brasil em 1987. Com a utilização deste sistema, as tra

dicionais etiquetas de preços passam a ser substituídas

por etiquetas na forma de gráfico de barras~ Estas barras

representam o código de um determinado artigo da loja ou

supermercado que pode ser lido por um dispositivo chamado

"scanner" que fica acoplado diretamente à caixa registrad~

ra, a qual passa a ser um terminal do computador. Dessa

forma, para cada código de produto lido pelo "scanner" o

computador irá, não só procurar o seu preço na memória do

computador, como também providenciará a baixa do item no

respectivo estoque e, se já for o momento, poderá emitir

um pedido de reposição ao fornecedor daquele produto. Como

se pode perceber, não é pequena a gama de ocupações que e

afetada por este equipamento: desde o remarcador de preços

(35)B~SSANT, J. et alii. The Impact of Microeletronics:A review of
the literature.Londres, Francis Pinter, 1981, p. 116.
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até o controlador de estoques e compras, passando pelos

próprios funcionários-caixas.

No comércio atacadista, a automação tem outro ca

ráter,assemelhando-se de certa forma a automação indus

trial. O principal impacto é o da utilização de carregade~

ras automatizadas que fazem toda a movimentação de prod::!

tos dentro do armazém, comandadas pelo computador central,

permitindo o controle absoluto da movimentação e do nível

dos estoques.

Em 1983 foi constituída, pela SEI - Secretaria E~

pecial de Informática, a Comissão Especial de Automação

das Operações Comerciais, a qual concluiu seus estudos em

1984(36); e em seu relatório final, quando enumera os bene

ficiários da automação comercial, relata os próprios vare

jistas, seus fornecedores, distribuidores e clientes. Se

gundo o citado relatório, são os seguintes os benefícios

para os estabelecimentos comerciais:

1. Através de informações mais atualizadas e precisas, os

estabelecimentos comerciais poderão aumentar substanci

almente a rotação dos estoques e reduzir suas margens,

sem perda de rentabilidade.

(36) SEI - SecretariaEspecial de Informática. Automação das Opera
ções Comerciais.In: RelatórioFinal da Comissão Especial n9 17.
Brasília, 1985.



· 80 .

2. Melhor controle dos desvios de mercadoria e da fraude na

frente de caixa.

3. Otimização da compra e da logística de suprimento media~

te a emissão de pedidos automáticos a fornecedores e de

pósitos próprios.

4. Redução de encargos e custos de identificação de merca

dorias.

5. Redução de encargos de remarcaçao de preços.

6. Melhoria da imagem do estabelecimento, pela maior rap~

dez no processo finalizador do ponto-de-venda.

7. Melhor adequação da política de estoques as exigências

do mercado, com a melhoria do nível de serviço ao consu

midor e menor desperdício.

8. Facilitar o uso da informática a pequenos comerciantes ,

através de sistemas que certamente serão desenvolvidos a

partir da padronização das operações, processos e equip~

mentos.

Quanto aos fornecedores, o citado relatório sali

enta os seguintes benefícios:

1. Possibilidade de avaliar com rapidez o comportamento do

mercado diante de campanhas publicitárias, táticas de co

mercialização e estratégias promocionais.

2. Oportunidade para testar produtos novos, sem incorrer em

onerosas pesquisas de mercado.
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3. Melhor programaçao da produção, possibilitada por: pol!

ticas de estoque mais apuradas, por parte do comércio.

E, quanto ao consumidor, as vantagens apontadas

pelo relatório são as seguintes:

1. Menor perda de tempo na loja, associada a maior satisfa

ção, pela qualidade do serviço (por exemplo, nos supe~

mercados, à indicação, no tiquete, da descrição, ainda

que abreviada, dos artigos adquiridos e nao apenas seu

preço) .

2. Ganhos diretos, decorrentes da redução de margens, por

força da competição mais apurada, ligada ao melhor con

trole da rotatividade, por parte do comerciante, sem fa

lar nos ganhos oriundos da otimização das pautas de fa

bricação, transferidos, em última análise, ao consumi

dor.
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2,5," AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

Escritórios existem em todos os setores da econo

mia: indústria, bancos, comércio etc. Esta é uma das ra

zoes pelas quais a automação dos escritórios e, possive!

mente, o setor de atividades que mais sera afetado pela mi

croeletrônica.

Automação de escritório é o conjunto de tecnolo

gias destinadas a aplicações, equipamentos, "software" e

serviços relacionados ao processamento da informação e a

forma como as pessoas trabalham e se comunicam nas organ~

zaçôes. Os equipamentos mais comuns são os destinados ao

processamento da palavra, no entanto, fazem parte do con

junto todo, os aparelhos de vídeo-texto, o "fac-simile", os

sintetizadores de voz e os microcomputadores.

Automação de escritório é, portanto, uma denomi

naçao que não dá bem a idéia de onde se pode chegar. Na

verdade, a aplicação das novas tecnologias ao escritório

acaba gerando uma transformação não só no mesmo, mas pri~

cipalmente nos métodos de administração das empresas.

A característica principal do trabalho de escri

tório é a busca, produção e envio de informações, ou seja,

não poderia haver melhor aplicação para o computador. Com

os avanços da informática e o barateamento dos preços dos

terminais, tornou-se possível uma mãior descentralização
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do centro de processamento de ~ados com a disseminação de

terminais por todos os escritórios da empresa. Além disso,

o computador preenche de uma forma muito feliz uma das pri~

cipais atividades dentro do escritório que é o arquivame~

to. Com a possibilidade de se acessar os bancos de dados

existentes no computador central, deixou de ser necessária

a existência de arquivos espalhados pelos departamentos e

setores da empresa. Com isso, todo o exército de

que cuidava da manutenção desses arquivos passou

seus empregos afetados.

pessoas

a ter
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2,6.' CONSIDERACOES FINAIS

A conclusão mais evidente ao final deste capít~

lo é a de que as formas e métodos de produção estão mudan

do em praticamente todos os ramos de atividades, tanto na

indústria, como no comércio bem como no setor de serviços

em geral. As formas de execução das tarefas estão sendo

transformadas: o trabalho de um torneiro mecânico e com

pletamente diferente antes e após a introdução de ,"algum

dispositivo de comando numérico, assim como a pintura da

carroceria de um automóvel pode até prescindir da presença

de um operário após a instalação de um robô na fábrica: as

operações existentes dentro de uma agência bancária sãoco~

pletamente diferentes se esta agência estiver ou não lig~

da de forma on-line ao computador central do bancoi o con

trole de estoques em uma rede de supermercados é complexo

mesmo com o auxílio do computador, mas à medida em que ele

passa a existir e os códigos de barra sao implementados,n~

nhum funcionário da rede deixa de ter sua tarefa afetada e

as vezes até mesmo eliminada.

Os exemplos vistos neste capítulo também demons

tram que dentre as funções clássicas nas quais as empresas

se estruturam - Finanças, Marketing, Recursos Humanos, Pl~

nejamento, Produção - esta última é a mais afetada pelos

avançOs da microeletrônica. O que significa que a Adminis
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tração de Produção deve mudar e conseqüentemente o execut~
vo responsável pelas operações da empresa deve estar aten
to e, se possível, apto para essas mudanças. Nesta hora
julgamos que compete às escolas de administração desemp~
nhar um papel fundamental para que essa transição possa se
dar de forma planejada e não abrupta, o que implica na rea
lidade em modificações curriculares urgentes, para que a
formação dos administradores envolva o contacto e o conhe
cimento das novas tecnologias.



CAPÍTULO 111
PERSPECTIVA HISTÓRICA DAS DIVERSAS ABORDAGENS
E TEORIAS ACERCA DOS IMPACTOS DAS INOVACÕES

TECNOLÓGICAS SOBRE O TRABALHO

A questão do nível de emprego é, indubitavelmen

te, a que mais tem chamado a atenção dos trabalhadores e da

sociedade, no que diz respeito à introdução e difusão das

novas tecnologias relacionadas com a microeletrônica.

A discussão acerca dos impactos da microeletrôn~

ca sobre os níveis de emprego, no entanto, só é nova na

forma, pois, na verdade, faz parte de uma discussão mais

ampla e mais antiga sobre as repercussoes que as inovaçôes

tecnológicas ou o progresso técnico acarretam sobre o de

senvolvimento econômico e, conseqüentemente, sobre o empr~

go.
Antes de principiarmos, todavia, o exame destas

diversas visôes dos economistas, acerca dos impactos do

progresso técnico, é necessário que se mencionem conceitos

fundamentais e básicos sobre o que eie vem a ser.
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Assim sendo, pode-se dizer que o progresso técni

co se consubstancia pelo aumento da produtividade do traba

lho. Do ponto de vista microeconômico, o progresso técnico

é dado pela diminuição da quantidade 'do.componente traba

lho existente em um produto ou bem final. Do ponto de vis

ta macroeconômico, ele é medido pelo aumento da produção

por trabalhador (37) .

Ele pode ser classificado, considerando-se a pr~

dutividade do capital ou considerando-se a relação capital

-trabalho.

Considerando-se possíveis variações na produtiv~

dade do capital, existem 3 tipos de progresso técnico:

1. Progresso Técnico dispendioso de capital e aquele que

se dá quando, ao contrário do aumento da produtividade

do trabalho, a produtividade do capital cai. Neste cas~

a relação produto-capital será decrescente. ~ chamado

também de mecanização.

Ele consiste na substituição de trabalho por capital,

mas não necessariamente no barateamento dos bens de ca

pital em uso. Segundo L.C.Bresser Pereira(38):

liA produtiyidade média do capital nesse tipo de progre~

(37)PEREIRA, Luiz C.B. Lucro, Acumulaçãoe Crise. são Paulo, Brasi
liense, 1986, p. 43.

(38) Idem, ibidem,p. 46.
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so técnico cai ao longo do tempo. Isto porque as empr~

sas tendem a substituir capital por mão-de-obra inicia~

mente, nos setores onde isso for mais vantajoso, para

em seguida promover essas substituições mesmo que a van

tagem já não seja tão grande, e, por isso,

produto-capital tende a cair.

a relação

2. Progresso Técnico Neutro se dá quando, mesmo com aumen

to da produtividade do trabalho, a produtividade do ca

pital se mantém constante, assim corno também a relação

produto-capital.

3. Progresso Técnico poupador de capital se dá quando, tan

to a produtividade do trabalho, corno a do capital, au

mentam. Neste caso, a relação produto-capital é cresce~

te. Este tipo de progresso técnico tem urna

positiva sobre a taxa de lucro.

influência

Com o tempo, verificou-se-que as inovações tecno

lógicas, muitas vezes, são poupadoras de capital e, prepo~

derantemente o são, no caso da microeletrônica e da infor

mática. O que se nota hoje é que, à medida que a moderniza

çao avança, o progresso técnico não mais se preocupa some~

te em substituir pessoas por máquinas, mas a preocupaçao

principal é substituir máquinas menos eficientes por máqu~

nas mais eficientes. Com isso, o progresso técnico deixa
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de ser dispendioso de capital, para passar a ser neutro ou

até poupador de capital.

Para Rattner esta e, justamente, urna das princ~

pais justificativas para a adoção e rápida difusão destas

novas tecnologias, pois segundo ele "a tecnologia microele

trônica, enquanto reduz o volume de capital por unidade

produzida (output), aumenta o capital por operário, ou se

ja, torna os processos de produção mais capital-intensivo.

Em conseq8~ncia, atividades antes trabalho-intensivas sao

transformadas paulatinamente em capital-intensivas, com se

rias implicações para as necessidades de poupança e de for

mação de capital" (39) .

No âmbito da Teor.ia Econômica, um dos assuntos

mais complexos e pol~micos é o do relacionamento entre a

inovação tecnológica ou o progresso técnico e o nível gere~

cial de empregos. A questão do impacto da tecnologia sobre

a acumulação e sobre o desenvolvimento econômico já era urna

das principais preocupações dos economistas no final do se

cu lo XVIII.

Não se pretende, evidentemente, esgotar o assun

to no presente texto mas, sim, mostrar, a partir de pesqu~

sa efetuada na literatura econômica, quais são as diversas

abordagens que t~m sido adotadas pelos principais economis

(39)RATTNER, H. Informáticae Sociedade.são Paulo,
1985, p. 100.

Brasiliense,
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tas que se aprofundaram em relação ao terna.

Julgamos importante, nesse sentido, abordar vi

soes e doutrinas com conteúdos bastante diversos, inclusi

ve conflitantes entre si, de tal forma que todo o espectro

de possibilidades em relaç~o aos impactos do progresso tãc

nico sobre o emprego viesse à luz. Com esse objetivo, se

rão examinadas várias perspectivas diferentes: a dos econo

mistas clássicos, as idãias de Marx, a escola neoclássica,

a teoria de Schumpeter, os conceitos de Labini e as idéias

de Robinson e Kalecki.
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3,1, OS CLÁSSICOS

Os economistas clássicos (Smith, Ricardo, Say,

Malthus) consideravam que, na maioria dos mercados, oper~

va o regime da livre concorrência e que, através dele, e

que se dava o desenvol~imento econ6mico. Também via concor

rência é que se daria a melhor forma de se distribuir os

frutos do progresso técnico. Não deixavam de atribuir ao

progresso técnico um papel fundamental para o crescimento

econômico.
Em geral, os clássicos admitiam que eventualmen

te as máquinas poderiam destruir alguns empregos mas que,

por outro lado, novos empregos seriam criados para aqueles

que fabricam as máquinas.
No entanto, entre os economistas clássicos, fo

ram poucos aqueles que se debruçaram a fundo sobre o tema em

referência. Vamos destacar Adam Smith, Thomas Malthus e Da

vidRicardo.

3,1.1, Adam Smith

Adam Smith foi um dos primeiros economistas a se

preocupar com a questão do progresso técnico. Realçou a im

portância da eficácia do trabalho como algo muito mais re

levante do que a quantidade de trabalho empregado. E afir
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mou que a eficácia do trabalho provem essencialmente da di

visão do trabalho.

Em um exemplo(40) que hoje já é absolutamente ce

lebre, Smith trata da questão da fabricação de alfinetes e

observa que dez operários podem facilmente produzir 48.000

alfinetes por dia, desde que as tarefas de fabricação est~

jam racional e logicamente divididas entre os dez; enqua~

to que um operário que tivesse que realizar todas as oper~

ções sozinho talvez conseguisse produzir ao final do dia

um único alfinete.

Para Smith,o crescimento da produtividade e tan

to maior quanto mais segmentado em várias etapas ou está

gios for o processo de produção de mercadorias. Para ele,

cada trabalhador deveria trabalhar em apenas um estágio do

processo de produção. Para que a divisão do trabalho fosse

levada a esse nível, ele propunha que os trabalhadores dis

pusessem sempre que possível de ferramentas e equipamentos

especializados, e que todos os estágios do processo de pr~

dução das mercadorias fossem reunidos em um mesmo local e

submetidos a um controle, ou seja, ele propunha o que aco~

tece hoje em uma fábrica. Evidentemente, na época de Smith

essas idéias nao eram tão claras, o que realça seu mérito.

Smith explicava o sucesso do sistema industrial

então nascente como fruto da continuada divisão do traba

(40) SMITH, Adam. Investigaçãosobre a Natureza e as Causas da Rique-
za das Nações. são Paulo, Abril, 1979 (série:Os Pensadores),p.
6.
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lho que permitia a especialização do trabalhador em tare
fas cada vez mais limitadas. Para ele, havia três argume~
tos principais para justificar a superioridade da divisão
do trabalho:

1. aumento na destreza de cada trabalhador individualment~
2. aproveitamento do tempo que geralmente se perde ao pa~

sar de um tipo de trabalho para outro;
3. estímulo ao surgimento de inovações em termos de máqu~

nas que possam facilitar e abreviar o trabalho.

Apesar de Smith nao haver explorado o tema da
substituição do trabalhador pela máquina, ao contrário dos
demais economistas que estarão sendo abordados neste capf
t~lo, julgamos necessário discorrer sobre suas id~ias a
respeito da divisão do trabalho, pois elas tiveram uma im
portância decisiva, não só sobre estes outros economistas,
mas tamb~m serviram de base para algumas teorias importa~
tes ligadas ao tema da organização do trabalho que serao
exploradas no capítulo seguinte.

3.1.2. Thomas R. Malthus

Thomas Malthus ficou famoso inicialmente com o
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"Essay on the PrincipIe of Population", publicado em 1798
e que tratava basicamente de questões populacionais. Este

tema lhe serviu como ponto de partida para análises mais

gerais de questões econõmicas e sociais.

Dessa forma, em 1823, publicou sua principal obra

denominada "Princípios de Economia Política". Nesta obra,

ao procurar responder à pergunta: "Por que os capitalistas

não podiam empregar sempre mais operários e auferir mais

lucros à medida que seu capital fosse aumentando?" (41) deu

duas respostas importantes: Malthus achava que ou o novo

capital incorporaria a mesma tecnologia que o antigo, ou

então, incorporaria inovações técnicas que tornariam os

operários mais produtivos. Em ambas as situações, Malthus

preconizava problemas.

No primeiro caso, se os lucros fossem investidos

em novo capital, que incorporasse a mesma tecnologia que o

capital antigo, então qualquer quantidade de capital novo

empregaria o mesmo número de operários que a mesma quant~

dade de capital antigo. Nesta hip6tese, seria necessário

que a mão-de-obra aumentasse no mesmo ritmo que o capital

para que houvesse número suficiente de operários. Segundo

Malthus, isso nao aconteceria pois sempre haveria algum ca

pital que não encontraria trabalho para empregar e por is

(41) MALTHUS, Thomas R. princípiosde Economia política e Considera
ções sobre sua Aplicação Prática. são Paulo,-Abril,1983 (Se
rie: Os Economistas),p. 184.
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so ficaria ocioso. Em síntese, Malthus achava que nesse ca

so os capitalistas deixariam de gastar toda a sua renda e

haveria uma insuficiência de procura efetiva.

o segundo caso previsto por Malthus e o que en

volve inovações tecnológicas que aumentam a produtividade

do trabalho. Nesse caso, seria possível obter a mesma qua~

tidade de produtos com mais capital e com menos trabalho.

Entretanto, o desemprego dos operários diminuiria a proc~

ra. Ou, usando as próprias palavras de Malthus(42): "se a

substituição de trabalho por capital fixo fosse feita mui

to mais depressa do que o tempo necessário para se encon

trar um mercado suficiente para a oferta mais abundante,

propiciada por este capital fixo, e para os novos produtos

dos trabalhadores que tivessem perdido o emprego, haveria,

em toda parte, uma queda da procura de trabalho e aflições

para as classes operárias da sociedade".

3.1.3. David Ricardo

O livro "The'Principles of Political Economy and

Taxation" e a principal obra de David Ricardo e foi publ~

cado pela primeira vez em 1817. Ainda houve uma segunda e

(42) MALTHUS, Thomas R. Princípiosde Economia Política e Considera
.côes sobre sua Apl.í.caçao Pratica,p ,'213.
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uma terceira edição, respectivamente, em 1819 e 1821. Ini

cialmente (nas duas primeiras edições) Ricardo contestava

Malthus e afirmava que taxas crescentes de salário leva

riam os empregadores a substituir o trabalho por capital

fixo, visando reduzir os custos de produção. Acreditava,

também, que estas economias seriam transferidas aos consu

midores via reduções de preço, forçadas pela concorrência.

Isto fica bem claro no seguinte trecho(43): "O

fabricante que puder recorrer à máquina diminuirá os cus

tos de produção de sua mercadoria e terá vantagens peculi~

res se puder continuar cobrando o mesmo preço pelas merca

dorias, mas ficará obrigado a diminuir o preço de suas mer

cadorias, caso contrário o capital será atraído para o seu

ramo, até seus lucros terem baixado ao nível geral. Desse

modo, o público fica beneficiado com a maquinaria".

Ricardo mudou substancialmente de posição ao lan

çar a terceira edição de sua obra e, nela, incluir um cap!

tulo final sobre maquinaria. Nesta ocasião, ele externava

a opinião de que os efeitos das máquinas sobre o emprego

poderiam ser perniciosos em função de que o volume de cap~

tal circulante disponível para empregar trabalho poderia

ser reduzido em função da compra de capital fixo. Acrescen

tava Ricardo (44) que isto poderia ocorrer porque os traba

(43) RICARDO, David. Princípiosde Economia Política e Tributação.
são Paulo, Abril, 1978 (série:Os Pensadores),p. 275.

(44) Idem, ibidem, p. 345.



• 97 •

lhadores seriam desviados, pelo menos numa fase inicial,

da produção de mercadorias que pagavam salários para a pr~

dução de bens de capital. Após essa fase inicial, haveria
,

uma etapa, na qual existiriam menos mercadorias e, conse

qüentemente, menos recursos para pagar salários e, porta~

to, uma menor procura de trabalho.

Lembrava Ricardo que, quando a nova máquina fosse

colocada em uso, ela certamente exigiria alguns operários,

mas não tantos quantos haviam sido dispendidos anteriorme~

te, pois a nova máquina foi concebida justamente com a fi

nalidade de reduzir o número de operários necessários para

produzir uma determinada quantidade. A conclusão final de

Ricardo é que muitos trabalhadores ficariam desempregados

e que uma grande parte da classe operária ficaria como ex

cedente, em comparação com os recursos financeiros para em

pregá-la(45) .

(45) RICAROO, David. Princípiosde Economia política e Tributação,
p, 346.
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3.2. KARL MARX

Karl Marx e, seguramente, um dos pensadores que

mais se dedicou ao estudo dos impactos sociais do progre~

so técnico. Em sua principal obra, "O Capital", existem va

rios capítulos onde a questão é abordada.
No capítulo XIII(46), denominado "A Maquinaria e

a Indústria Moderna", logo no início, Marx faz urna citação

importante para se compreender a essência de seu pensame~

to: "O emprego de maquinária tem por fim baratear as merca

dorias, encurtar a parte do dia de trabalho da qual prec~

sa o trabalhador para si mesmo, para ampliar a outra parte

que ele dá gratuitamente ao capitalista. A maquinária e

meio para produzir mais valia".
Marx dizia(47) que os empresários capitalistas

introduzem máquinas em suas fábricas para economizar traba

lho e, dessa forma, enfrentar as ameaças de salários eleva

dos. Com isso, os empresários provocariam o desemprego p~

ra parte da força de trabalho, o que permitiria a ampli~

ção do exército industrial de reserva. Com o crescimento

deste, caem os salários, cuja tendência, segundo Marx, e

manter-se no nível mínimo de subsistência. Os salários se

(46)MARX, Karl. O Capital. Livro Prirreiro,Torro 2. são Paulo, Abri~
·1983,p.7.

(47)Idem, ibidem,p. 198.
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mantêm neste nivel minimo em função basicamente dq concor

rência com os operários que estão desempregados e, porta~

to, compondo o exército industrial de reserva, já que es

tes sao obrigados a viver abaixo do nivel minimo de subsis

tência.

Segundo Marx(48) , a alternativa de utilizar ino

vaçoes tecnológicas, modificando técnicas de produção pela

introdução de máquinas poupadoras de mão-de-obra, para que

cada operário passe a trabalhar com mais capital e a prod~

ção por operário possa ser aumentada, é sempre, do ponto

de vista dos empresários, a melhor alternativa. Dessa for

ma, esta acumulação de capital, ao poupar mão-de-obra, pe~

mite que o capitalista expanda sua produção com o mesmo nu

mero de empregados ou até com menos.

Corroborando este raciocinio, Marx afirmava que

~s leis de movimento do capitalismo exigiam que parte do

excedente fosse alocado na aquisição de máquinas, fazendo

com que a procura por trabalho diminuisse. Marx não deixa

va de reconhecer que a introdução de inovações técnicas po

deria promover reduções de custos e crescimento no volume

de produção. Também reconhecia que a modernização poderia

gerar empregos em indústrias que produzissem máquinas e

fornecessem matérias primas. No entanto, ele achava que es

(48)MARX, K. O Capital, Livro Prirreiro,Torro2, p. 206.
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ses novos empregos eram temporários e seriam rapidamente

eliminados pela acumulação de máqui~as por parte dos cap~

talistas responsáveis pela sua produção(49).

Segundo Marx, do ponto de vista dos empresários

capitalistas, os investimentos em equipamentos só deveriam

ser feitos quando provocassem deslocamento de trabalho.

Além disso, com base na teoria do valor-trabalh~

Marx afirmava que o valor de urna mercadoria só poderia di

minuir quando também diminuisse o conteúdo de trabalho no

produto finali assim sendo, para o capitalista, so seria

interessante investir em novas máquinas, quando a utiliza

ção das mesmas levasse a urna sorna de insumos diretos e in

diretos de trabalho menor do que a que prevalecia antes da

introdução dessas novas máquinas. Ou seja, para Marx, o li

mite ao uso de um equipamento é fixado pela diferença en

tre o valor da máquina e o valor da força de trabalho des

locado por ela (50) .

Corno a expansão da produção passa a poder ser

feita com menos emprego de mão-de-obra e, conseqüentemente,

sem aumentar os salários dos operários, inúmeros problemas

acabam por decorrer.

Assim sendo~ apesar de aumentar a quantidade de

mercadorias ofertada ao mercado, os salários dos operários

(49)MARX, K. O capital, Livro Prlireiro,Torro 2, p. 54.

(50)Idem, ibidem,p. 17



· 101

diminuem e, conseqüentemente, ~ procura para consumo daqu~

las mercadorias fica limitada. Desta forma, segundo Marx,

apesar dos operários continuarem incorporando mais valia

às mercadorias produzidas, os capitalistas não tinham como

realizá-las, ou seja, não tinham como transformar estas

mercadorias em dinheiro, pois não havia procura para as

mesmas(51) .

Com a finalidade de melhor esclarecer o funciona

mento do sistema capitalista e também para explicar o im

pacto das inovações técnicas sobre o emprego, Marx dividiu

a eConomia em dois setores: Setor I, que produzia somente

bens de consumo e Setor 11, que produzia somente bens de

capital. Para que o sistema capitalista permanecesse em ex

pansão haveria necessidade de que a troca entre os dois se

tores fosse ·feita de forma equilibrada(52).

Para isso, seria necessário que os bens de consu

mo procurados pelos capitalistas e trabalhadores do setor

produtor de bens de capital estivessem em equilíbrio com a

procura de bens de capital por parte dos empresários do se

tor que produzia bens de consumo. Imaginando-se, pois, uma

situação de equilíbrio quando então se introduz uma inova

çao tecnológica poupadora de mão-de-obra, a qual e feita

por razões inevitáveis de concorrência entre os empres~

(51)MARX, K. O Capital, Livro Terceiro, parte primeira, p. 187.

(52) Idem, Livro Segundo, p ..291.
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rios, perceber-se-á que o equilibrio deixará, então, de
existir.

A pe.rdado equilibrio decorre do fato do setor
produtor de bens de consumo ficar com excesso de capacid~
de ou então com procura insuficiente para suas mercadorias.
Desta forma, os empresários da indústria de bens de consu
mo não mais tenderão a ampliar seu maquinário. Com isso,
irão cancelar seus planos de expansao. Obviamente, isto
provocara uma queda da produção do setor de bens de cap~
tal. Conseqüentemente, os trabalhadores deste setor começ~
rão a ser despedidos. Isso provocará a baixa dos salários
e, obviamente, a procura para consumo diminuirá, reperc~
tindo, portanto, negativamente no setor produtor de
de consumo (53) •

bens

Marx não acreditava, contudo, que o desemprego

em massa ou a recessão durasse para sempre. Ele achava qu~
ap6s algum tempo, a procura voltaria a ser maior que a
oferta no mercado de bens de consumo, iniciando-se, assim,
a recuperação da economia.

Marx achava que essa mecânica iria se repetindo
e se realimentando ao longo do tempo numa espiral descen
dente cuja conseqüência seria o fato dos pequenos capit~
listas virem a ser gradativamente absorvidos pelos
res.

maio

(53) MARX, K. O capital.LivroSegundo,p. -341.
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Esta mecânica está intimamente relacionada com um

dos pontos mais importantes da obra de Marx, que é a sua

demonstração acerca da tendência declinante da taxa de lu

cros(54). Esta demonstração está alicerçada na sua crença

de que, com o tempo, o valor dos meios de produção (cap~

tal fixo) tenderia a aumentar em ritmo mais rápido que o

valor da força do trabalho (capital variável) comprada p~

ra trabalhar naqueles meios de produção.

Marx chamou a razão entre capital fixo e capital

variável de "composição orgânica do capital", a qual, ju~

tamente, teria uma tendência sempre crescente (55) .

Para compreender a demonstração de Marx acerca

da lei da tendência declinante da taxa de lucros há que se

introduzir mais dois conceitos.

1. Taxa de mais valia

2. Taxa de lucros

1. Taxa de mais valia (ou exploração) = Tmv

= s
V

mais valia
=

salários (capital variável)

(54)MARX, K. O Capital. Livro Terceiro, Parte Prirreira,p. 161

(55) Idem, ibidem, p. 39.
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= mais valia2. Taxa de lucros = TI = S

C+V capital fixo + capital variável

Usando-se a mesma simbologia, a composição orgãnica do ca

pital será expressa por

c capital fixo
V capital variável (salários)

Para se demonstrar a lei da tendência declinante da taxa

de lucros, basta dividir o numerador e o denominador da ta

xa de lucros, por V (salários):

Assim: Taxa de lucro = S

C+V

Dividindo por V, S
V

c 1-- +
V

ou seja, a taxa de lucro é igual à razao entre a taxa de

mais valia e a composição orgãnica do capital mais 1.

Segundo Marx (56) ,'por mais que os capitalistas se

esforçassem, a taxa de mais valia não poderia crescer além

de certos limites práticos. No entanto, a composição org~

nica do capital, justamente em função dos desenvolvimentos

e inovações tecnológicas, teria uma tendência sempre cres

(56)MARX, K. O capital. Livro Terceiro,Parte Prirreira,p. 177.
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cente, comprovando a citada lei.

Marx associava progresso técnico à mecanização e

supunha que o mesmo sempre se destinava a poupar mão-de-

obra. Interessante notar que se isso'era verdade na epoca

de Marx, já nao se pode mais dizer o mesmo nos tempos

atuais onde o progresso técnico pode eventualmente ser po~

pador de capital.
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3.3. A ESCOLA NEOCLAsSICA

A economia neoclássica começou a ser consubstan

ciada, a partir do final do século XIX, como uma nova for

ma de ver as questões econ6micas e com um enfoque ""teórico

diferente em relação ao que existia.

Os primeiros economistas responsáveis por essas

novas idéias foram, entre outros, Leon Walras(57) , Alfred

Marshall(58) e William Jevons(59). Sua ideias concebidas

a partir da hipótese de uma economia composta por um nume

ro muito grande de pequenos produtores e consumidores, os

quais, se tomados isoladamente, não teriam poderes sufici

entes para influir no mercado.

Com a escola neoclássica, o foco da atenção pa~

sou a ser o processo de alocação dos recursos da economia

através do sistema de mercado. Segundo esses economistas,

as empresas contratam fatores de produção (capital ou tr~

balho), e utilizam esses fatores no processo de produção

de forma a maximizar seus lucros. Os preços dos produtos

finais e dos fatores de produção escapam totalmente ao seu

.,
(57)\\1ALRAS,Leon. Compêndio dos Elem211tosde Economia Política. são

Paulo, Abril, 1983 (Serie:Os Economistas).
(58)MARSHALL,Alfred. principiosde Economia: Tratado

são Paulo, Abril,~82.
JEVONS, William S. A Teoria da Economia Política.

Abril, 1983 (Série:Os Economistas). _

Intrcx:iutórlo.

(59) São Paulo,
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corit.ro Le e, às empresas, so é possível determinar o proce~

so produtivo e a quantidade de bens a serem produzidos.

Um dos aspectos essenciais da conceituação neo

clássica e o que diz respeito à teoria da utilidade. Segu~

do esta, os consumidores maximizam a utilidade dos bens

por ·eles consumidos de forma que o acréscimo na utilidade

derivado da 61tima unidade consumida, expressa em termos

da relação de preço do bem, seja equivalente ao 'acréscimo

de utílidade derivado de todos os outros bens. Ou seja, o

6ltimo cruzado gasto na aquisição de determinado bem deve

propiciar ao consumidor, o mesmo incremento de utilidade

que o 61timo cruzado gasto na aquisição de qualquer outro

bem.

Urna premissa básica do raciocínio neoclássico e

que, dada a distribuição existente de riquezas e rendas, os

consumidores ao adquirirem mercadorias, distribuem sua ren

da de forma a maximizar o bem-estar geral.

No que diz respeito à teoria da produção, os eco

nomistas neoclássicos partem do princípio de que o compo~

:tamento de urna empresa é perfeitamente análogo ao do consu

midor, acima descrito. Ou seja, corno a empresa está int~

ressada em maximizar lucros, ela procurara operar com a

maior eficiência possível. Isto significa reduzir ao máxi

mo os custos de produção. Desta forma, a empresa adquire

fatores de produção, como, .por exemplo, o trabalho, de mo

do que a quantidade acrescentada à produção \pela 6ltima
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unidade de cada fator de produção, expressa em termos da

relação de preço do fator, seja equivalente a quantid~

de acrescentada por todos os outros fatores.

Importante notar que os teóricos neoclássicos con

centram sua atenção na análise do comportamento econômico

centrados nas unidades tomadoras de decisão, ou seja, famf

lias, firmas e indústrias. Isto significa que a microecono

mia tornou-se o centro das atençôes dos neoclássicos; de

uma forma oposta ãs preocupaçôes dos economistas de at~ en

tão, mais preocupados com a renda agregada e com sua divi

sao entre lucros, rendas e salários.

Há que se realçar que dois dos pilares nos quais

repousa a teoria neoclássica provem das id~ias de Adam

Smith(60). são elas: a política econômica do "laissez-

faire" e a mao invisível da concorrência no mercado.

Após a crise de 1929, mas nao somente em razao

dela, alguns economistas neoclássicos p~rceberam a urge~

cia de modificar a teoria para torná-la mais adequada a

realidade.

Alguns economistas neoclássicos passaram, por

exemplo, a admitir a intervenção governamental de forma

que atrav~s de políticas monetárias (principalmente) e fis

(60)SMITH, Adan1. Investigaçãosobre a Natureza e as Causas da Rigue
za das Naçôes. são Paulo, Abril, 1978 (Série:Os Pensadores).
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cais, o Governo pudesse, eventualmente, suprimir a instabi

lidade do sistema.

Uma contestaçâo importante ã escola neocl&ssica

começou a surgir com Piero Sraffa(61), em meados da década

de 1930, que mostrou que o pressuposto da concorrência pe~

feita nâo se aplicava ã maioria dos mercados reais, além

de que, na sua opiniâo, a teoria neocl&ssica dos preços d~

veria ser toda refeita após a constataçâo de que as empr~

sas industriais maiores poderiam usufruir ganhos de escal~

o que inic~almente nâo era previsto peios neocl&ssicos.

Nesta época, outros trabalhos, de autores como R
Hilferding(62) e J.Robinson(63) abordando o capitalismo m~

nopolista começaram a contestar fortemente os princípios

neocl&ssicos.

Esta descriçâo sintética das idéias e fundamen

tos que caracterizam a escola neocl&ssica e necess&ria para

que se compreenda sua forma de abordar as questões refere~

tes ao progresso técnico e, mais especificamente, as impl~

caçoes deste sobre o nível de empregos, que e justamente

um tema dos mais importantes para a presente tese.

(61)SRAFFA, Piero. produçâo de Mercadoriaspor ~1eiode ~1ercadorias.
sâo Paulo, Abril, 1980 (Serie:Os Pensadores).

(62)HILFERDING,R. O Capital Financeiro. sâo Paulo, Nova CUltura,
1985 (Série:Os Economistas).

(63)ROBINSON,Joan. The Accumulationof capital. London, MacMillan,
"1958.
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Assim sendo, os economistas neocl~ssicos, de urna

forma geral, acreditam que numa economia eQ crescimento, a

introdução de uma inovação que poupe trabalho não conduzi

r~ necessariamente ao desemprego (64) ~ A argumentação util!

zada baseia-se em que, desde que o crescimento do estoque

de capital esteja se dando com bastante rapidez ser~, mu!

to provavelmente, possível manter a mão-de-obra plenamente

empregada.

Os neocl~ssicos acreditam que o desemprego pod~

ra crescer em urna sociedade onde se esteja introduzindo

inovações tecnológicas, somente no caso em que "se ergu~

rem obst~culos à f~cil circulação de mão-de-obra entre di~

tintas partes do país ou entre diferentes ofícios e ocup~
çôe s 11 •

Ou seja, os economistas neocl~ssicos acreditam

que o desemprego possa se dar em setores específicos da

economia, mas não na economia corno um todo. Além disso,

faz parte da conceituação neocl~ssica o fato de que, numa

determinada indústria que esteja se modernizando, a mão-de

obra só não permanecer~ constante ou crescente se aquela

modernização não for indutora de urna diminuição dos preços

do produto e, conseqüentemente, de um maior aumento na de

manda do mesmo(65).

(64) STONIER,Alfred & HAGUE, Douglas. Teoria Econômica.
neiro, Zahar, 1963, p. 616.

(65) Idem, ibidem,p~ 617.

Rio de Ja
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Em síntese, os economistas neoclássicos, contra

riamente aos clássicos e marxistas, consideram que a tecno

logia de urna determinada sociedade é urna variável exógena,

por isso, por nao estar sujeita às leis internas da econo

mia política, nao deve constituir terna de maior interesse

para os economistas.

Segundo Rattner(66) a teoria neoclássica conside

ra o "progresso técnico" corno um "resíduo" ou urna diferen

ça no nível de produção, além daquele atribuível ao cap~

tal e ao trabalho separadamente; mensurável mediante um

coeficiente "input-output" e transformado numa espécie do

terceiro fator de produção, mas exógeno ao modelo econômi

co.

Rattner conclui sua análise de forma neoclássica

de ver o progresso técnico dizendo que(67): "Apesar de sua

formulação e aparente rigor matemático, o poder explanat~

rio da teoria neoclássica quanto à natureza e dinâmica do

progresso técnico é bastante reduzido porque fenômenos

tais corno a acumulaçâo de capital, as taxas de lucro, a i~

ternacionalização da produção e a estrutura monopolística

dos mercados, quando mencionados, o são de forma marginal

ao progresso técnico".

(66)RA'ITNER,Henrique. Tecnologiae Sociedade. são Paulo, Brasili
ense, 1980, p. 17.

(67 Idem, ibidan, p. 18.
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3 JL LABI NI

o professor italiano Paolo 'Sylos Labini e o au

tor de um dos livros mais importantes sobre a análise dos

impactos do progresso técnico(68). Sua principal preocup~

ção é a de analisar como são distribuídos os frutos do pr~

gresso técnico nas diversas formas de mercado e nao somen

te nos mercados em que a livre concorrência vigora, como

costuma ser a preocupação da grande maioria dos economis

tas.

Labini chama a atenção para o fato de que para

os economistas clássicos, o mecanismo pelo qual sao distri

buídos os frutos do progresso técnico é o da queda dos pr~

ços dos produtos em relação aos salários nominais, no en

tanto, afirma Labini, no monopólio e no oligopólio as redu

ções de custos conseguidas graças as inovações, não necessa

riamente resultam em queda dos preços(69). Segundo Labini,

as reduções de custos resultarão nestes casos em aumento

dos lucros, a nao ser que haja pressão dos sindicatos de

trabalhadores ou intervenção do Estado(70). Para Labini,

(68)LABINI, paolo S. OligopÓlioe Progresso Técnico.
Abril, 1984.

(69) Idem, p. 119.
(70) Ibidem, p , 120.·

são Paulo ,
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no mOnopólio os preços poderão se reduzir desde que isso

seja conveniente para se conseguir aumentar a quantidade

produzida. Labini desenvolveu um modelo teórico para melhor

explicar os mecanismos de distribuição dos frutos do pr~

gresso técnico. Não é objetivo deste trabalho a descrição

deste modelo, mas procuraremos nos deter nas conclusões do

mesmo(71) .

No modelo de Labini, a economia era dividida em

três setores:

1. Setor das máquinas

2. Setor das matérias-primas

3. Setor dos bens de consumo.

Além disso, Labini considerava que as reduções

de custos provocadas pelas inovações técnicas poderiam ter

três categorias de conseqüências (72) :

1. Maiores lucros, os quais poderão ser:

a. consumidos

b. investidos

c. entesourados

2. Maiores salários que venham a ser consumidos

3. Menores preços

(71)LABINI, P.S. Oligopólioe Progresso Técnico, p. 131.
(72) Idem, ibidem, 137.
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As conclusões do modelo de Labini sao a seguir

mostradas conforme mencionado na sua obra:

"Nos casos em que os preços ficam constantes e

nos quais a redução dos custos se traduz em maiores rendi

mentos, ou o crescimento da renda total e a reabsorção do

desemprego não acontecem na realidade ou acontecem mais

lentamente e mais limitadamente do que no caso em que os

preços diminuem em relação aos custos.

Em particular, nos casos 1.a e 2, nos quais os

lucros ou salários mais elevados são consumidos, apos a in

trodução das máquinas dá-se uma situação estacionária: o

desemprego tecnológico permanece.

No caso 1.b, no qual os preços sao constantes e

os maiores lucros são investidos, a renda cresce e o desem

prego pode ser reabsorvido inteiramente. Mas, o processo en

contra obstáculos bem mais graves que no caso 2, no qual os

preços caem, acompanhando a queda dos custos. Nesse caso,

o processo tende a ser não só mais rígido, mas também mais

difuso: ele atinge todas as empresas de todos os setores.

Os casos 1 (a e b) e 2 -- como também no caso es

pecíal 1.c -- se referem ao que chamamos mecanismo monop~

lístico e oligopolístlco da distribuição dos frutos do pr~

gresso técnico (preços constantes, aumento das rendas nom~

nais); e o caso 3 se refere ao mecanismo concorrencial ou

"clássico" (rendas nominais constantes, queda dos preços) .

No que se refere ao emprego, a diférença entre
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o mecanismo clássico e o monopolístico ou oligopolístico e~

tá em que, com igualdade de forças de expulsão dos traba

lhadores, as forças de atração mostram-se mais lentas e

mais fracas."

Labini afirma que, no caso de mercados oligop~

listas ou monopolistas, as forças que reabsorvem a mão-de-

obra que foi liberada em conseqüência da introdução do pr~

gresso técnico são mais fracas que as forças de expulsão

da mão-de-obra (73) . Ou seja, de uma forma geral, diminuirá

o número de trabalhadores empregados, a não ser que atuem

elementos externos às empresas, tais como investimentos p~

blicos ou exportações.

(73)LABINI, P.S. Oligopólioe Progresso Técnico, p. 147.
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3.5. SCHUMPETER

Joseph A. Schumpeter (1883-1950) foi um economis

ta austríaco que viveu boa parte de sua vida nos Estados

Unidos, tendo inclusive lecionado em Harvard.

É por muitos considerado como o economista que

mais se dedicou ao estudo e à análise das conseqüências do

progresso técnico.

Escreveu cerca de 20 livros, dos quais os mais

conhecidos são "Capitalism, Socialism and Democracy" (74),

"Business Cycles"(75) e "The Theory of Economic Develop

ment"(76). Já na primeira obra, Schumpeter conclui pelo

inevitável triunfo do socialismo e o conseqüente desapar~

cimento do capitalismo. A conclusão é decorrente do proce~

so analítico desenvolvido pelo economista e, frise-se, não

representa sua ideologia ou preferência pessoal. Destaque-

se também que Schumpeter, apesar de sua intransigente e

constante defesa do capitalismo, era um grande admirador

de Marx, cujas idéias tiveram muita influência sobre o seu

modo próprio de pensar.

(74)SCHUMPEIER,J.A. Capitalisrro,Socialisrroe Derrocracia.Rio de
Janeiro, Fundo de CUltura, 1961.

(75) Idem. Business Cycles. New York, McGraw-Hill,1939.
(76) Idem. A Teoria do DesenvolvirrentoEconômico. são Paulo, Abril

CUltural, 1982.
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Schumpeter foi ao cerne do fenômeno do desenvol

vimento econômico numa economia capitalista. Salientava o

papel do inovador, ou seja, o inventor, o fomentado r , o

promotor, o homem que inicia e reconhece melhoramentos téc

nicos e que consegue que sejam aplicados.

Schumpeter estabeleceu uma clara distinção entre

invenção e a inovação. A primeira, para ele, era a desco

berta e desenvolvimento de novos processos, novos bens e

novos métodos feitos por engenheiros e cientistas.

A inovação, por sua vez, é o processo pelo qual

os empresários colocam a invenção em uso comercial. Para

Schumpeter, na inovação e no empresário inovador residem a

essência do desenvolvimento capitalista. Segundo ele, as

pessoas em geral têm a tendência de se agarrarem aos metó

dos e produtos já experimentados e a evitar as novidades,

até que o valor dos novos métodos tenha sido provado por

outras pessoas, ou até que a piora de suas posições comp~

titivas as force a tomar alguma medida. Há, no entanto,

alguns inovadores arrojados que, sob condições favoráveis,

mostrarão o novo caminho. Uma vez que o referido inovador

inicie o processo, outros começarão a seguir-lhe os passos,

até que, finalmente, haja uma avalancha de despesas de in

vestimento e um "boom" em grande escala(77).

(77) SCHUMPETER,J.A. A Teoria do DesenvolvirrentoEconômico,p. 48.
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A razao pela qual sempre surgem os imitadores e

que os concorrentes não podem se dar ao luxo de se deixa

rem suplantar por um rival agressivo. Quanto mais empresas

seguirem a inovadora, maior será a pressão sobre as que se

deixarem ficar para trás. Ademais, a inovação, especialme~

te se acontece em uma situação de pleno emprego, ou próx~

ma dele, provoca a elevação dos preços devido ao fato de

que se intensifica a concorrência pela oferta disponível

de recursos. são mais risonhas as perspectivas de lucros e

o investimento é estimulado.

Ao ver de Schumpeter, a característica básica da

inovação e que ela significava alterações nas combinações

dos fatores de produção, nas formas de gerência e de org~

nização. Significava a introdução de novos produtos e a ex

ploração de novos mercados ou fontes de matérias-primas(78).

Schumpeter era um firme adepto da teoria da exi~

tência da "onda longa" na atividade econômica, muitas ve

zes denominada de Kondratiev, o seu descobridor. Acredita

va Schumpeter, assim como Kondratiev, que durante um perí~
. "do de clnquenta ou sessenta anos se poderia descobrir a

prova de uma longa e geral ascensao da economia, seguida

de um declínio semelhante. Acreditava ele, por exemplo,que

a ascensao de uma "onda longa" começou por volta de 1840,

alcançou o ápice em redor de 1855 e desfechou num declínio

(78) SCHUMPEI'ER,J.A. A Teoria do DesenvolvimentoEconômico,p. 50.
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que terminou próximo a 1897.

Para Schumpetei, a cada período de ascensao advi

nham novos métodos de produção, novas formas de organiz~

çao econômica, novos produtos e novos mercados. Além dis

so, surgiam grandes aumentos nos volumes de mercadorias

disponíveis para a comunidade. Terminada a ascensao, en

tão, a expansão regredia durante a fase de declínio, mas a

economia se ajustava à nova situação e consolidava o terre

no conquistado (79) .

Schumpeter sustentava que, na fase de ascensao ,

certas partes da estrutura econômica eram destruídas de

dentro para fora, enquanto novas estruturas se criavam em

seu lugar. Ele denominou esse processo de "destruição cria

dora"(80). E, embora as inovações fossem introduzidas pri~

c~palmente durante os períodos de ascensao, a economia se

empenhava durante o tempo restante em absorver os efeitos

dessas inovações.

Sintetizando, a teoria Schumpeteriana é a segui~

te: A habilidade e a iniciativa doi empresários, unidas às

descobertas de cientistas e inventores, criam novas oport~

nidades para investimento, crescimento e emprego. Os lu

cros decorrentes destas inovações constituem o impulso p~

(79) SCHUMPEI'ER, J.A. A Teoria do DesenvolviIrentoEconômico,p. 141.

(80)Idem, ibidem,p. 141.
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ra um novo surto de crescimento, servindo de sinal para um

grande número de imitadores. Alguns poucos destes inovado

res farão lucros bastante altos, mas certamente isto nao

significa que todos os imitadores também sejam bem sucedi

dos. Aliás, muitos terão prejuízos. Há uma fase em que os

lucros começam a diminuir até que sobrevenha uma recessao

que pode ser seguida de depressão que perdurará até que co

mece um novo período de crescimento com uma nova onda de

inovação técnica e de mudanças.

Em suma, para Schumpeter, as inovações sao a ba

se do desenvolvimento econõmico e costumam ocorrer em ci

clos, segundo ele a cada 50 ou 60 anos.

Não encontramos na obra de Schumpeter tratamento

específico ou isolado para a questão do emprego em função

do avanço tecnológico. De uma forma geral, o economista

austríaco relaciona os períodos de ascensão e, conseqüent~

mente, de prosperidade ao aumento do nível de emprego. Por

outro lado, à medida que as inovações tecnológicas ou, en

tão, as modificações introduzidas nos produtos antigos sao

absorvida~ pelo mercado, e seu consumo se generaliza, oco r

re que a taxa de crescimento diminui. Nesse momento, qua~

do se inicia o processo recessivo, ocorre a redução dos in

vestimentos "e, consequentemente, a baixa da oferta de em

pregos.

Antes de finalizar estas considerações sobre as

idéias de Schumpeter, é muito importante destacar como as
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mesmas diferem de outro economista, seu contemporâneo, que

foi Keynes(81). Apesar de se conhecerem pessoalmente e de

defenderem o sistema capitalista, os dois nunca tiveram

qualquer afinidade conceitual ou teórica.

Como Keynes foi um dos economistas mais importa~

tes de todos os tempos, devemos aproveitar para analisar

suas idéias sobre o progresso técnico. Segundo Paul Singer

(82), justamente o maior defeito de Keynes foi nao tomar

conhecimento dos efeitos da mudança tecnológica sobre o ní

vel de emprego.

A análise de Keynes sobre os elementos que cond~

cionam o nível de empregos, se preocupa, basicamente, com

o curto prazo, desconsiderando a mudança tecnológica.

Para Keynes, dada uma certa capacidade de prod~

çao em todas as empresas, o nível de emprego resultará do

grau em que esta capacidade for aproveitada.

Keynes, por não considerar a inovação tecnológ~

ca, acaba fazendo a suposição de que, à medida em que o c~

pital é acumulado, ele está sujeito a rendimentos decres

centes, o que acaba por provocar a queda da eficiência mar

ginal do capital. Dessa forma cai o investimento.

(81)KEYNES, John M. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da MJeda.
são Paulo, Abril, 1983.

(82)SINGER, Paul. Curso de Introduçâoà Economia POlítica, Rio de
'Janeiro,Ed. Forense, 1979, p. 128. -
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Daí a conclusão pessimista de Keynes sobre o fu
turo do sistema capitalista. Para ele a única saída para
se evitar a estagnação ª atravãs da intervenção govername~
tal no sentido de baixar a taxa de juros, atã esta atingir
valores negativos: com isso não se permitiria que ninguãm
vivesse de rendas(83).

(83)SINGER, Paul. Curso de Introduçãoà Economia Política,p. 128.
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3.6. OUTROS AUTORES

Além dos economistas anteriormente abordados,

existiriam vários outros que poderiam ser mencionados por

terem trazido contribuições importantes à discussão dos im

pactos do progresso técnico sobre o emprego. Entre estes,

devemos destacar Joan Robinson, já citada anteriormente,

autora de "The Accumulation of Capital" (84) e Michal Kale

cki(85), autor de várias publicações sobre o tema em que~

tão.

A professora Joan Robinson se dedicou à análise

do que acontece com os salários dos trabalhadores em situa

ções de progresso tecnológico. Para ela, um dos principais

problemas de uma economia capitalista em que esteja haven

do ganhos de produtividade (aumento do produto por traba

lhador empregado) e os salários fiquem constantes, e que

nessa situação a produção e o lucro crescem mas nao sao

realizados, pois o investimento não estará aumentando com

a mesma rapidez.

Segundo a autora, exceçoes a essa regra se dão

somente quando a redução nos custos propiciar uma grande

(84)ROBINSON,Joan. The Accwnulationof Capital. London, MacMillan,
1958.

(85)KALECKI, Michal. Teoria da Dinâmica Econômica.são Paulo, Abril
Cultural,1978 (série:Os Pensadores).
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expansao das exportações. Para Robinson, os sindicatos em

geral não conseguem aumentos salariais proporcionais aos au

mentos na produtividade, em função do aumento nos exérci

tos industriais de reserva que soem ocorrer nas fases de

introdução de avanços tecnológicos. Segundo Robinson,se os

salários crescessem, a situação seria bem diferente, pois

aumentaria o consumo e os trabalhadores se tornariam partes

interessadas no sistema e no progresso técnico. ou seja,

a elevação de salários acaba sendo uma vantagem para os ca

pitalistas.

Segundo o professor Jorge Miglioli(86) que é um

dos maiores estudiosos brasileiros da obra de Kalecki, es

te, apesar de inicialmente ter sido considerado keynesian~

tinha grandes diferenças teóricas de pensamento em relação

a Keynes. Assim sendo, enquanto Keynes tratava apenas de

explicar o nivel de renda a curto prazo, Kalecki se preoc~

pava também com os problemas de longo prazo. Assim fazend~

Kalecki levava em conta o papel das inovações tecnológica~

as quais não entram na análise de Keynes.

Kalecki analisa principalmente a relação :"entre

as inovações e o nivel de investimentos. Esta análise ap~

rece no capitulo XI do seu livro "Teoria da Dinâmica Econô

mica", quando ele diz que as inovações tornam mais atraen

(86)MIGLIOLI, Jorge. Kalecki. são Paulo, Ática, 1978, p. 19.
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tes os novos projetos de investimento (87) .

Para Kalecki, a influência das inovações sobre o

desenvolvimento é análoga à de um acréscimo dos lucros.

Kalecki escreveu este livro em 1952 e, para ele,

nesta época, o enfraquecimento do crescimento das econo

mias capitalistas se explicava pelo declínio da intensida

de das inovações. Para ele, isso se devia a três causas. A

principal era a importância decrescente de novas fontes de

matérias-primas. A segunda era o caráter cada vez menos

concorrencial e mais monopolista do capitalismo. E a últi

ma eram as "industrias de morrt aqem" como as automobilísti

cas onde o progresso tecnológico se concentrava cada vez

mais na "organização científica", a qual não implica em in

vestimentos significativos.

(87)KALECKI,M. Teoria da Dinâmica Econômica,p. 186
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3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esta retrospectiva acerca das visões dos
principais economistas que se dedicaram à análise dos im
pactos da automação sobre os níveis de emprego, perceber-
se-á que fica bastante complexa a busca de um denominador
comum entre as diversas correntes de pensamento. Os econo
mistas clássicos e seus sucessores se concentraram na ex
plicação de como oferta, procura e preços interagem em mer
cados competitivos para estabelecer ou restabelecer equil~
brios. No entanto trabalharam dentro de modelos que deixa
ram de considerar alguns fatores dinãmicos importantes co
mo mudanças nos gastos e preferências dos consumidores e
primordialmente no nosso caso, em geral, deixaram de cons~
derar mudanças tecnológicas. Mesmo assim, quando se referi
ram a questões tecnol~gicas se limitaram a análise~ estáti
cas pesquisando, por exemplo, em que circunstâncias um em
presário empregaria uma máquina e nâo um trabalhador, mas
raramente foram além no sentido de procurar indicar os im
pactos sobre a economia como um todo. Marx foi mais longe
nas prospecções sobre os impactos macroeconômicos e pr~
viu situações muito adversas para os trabalhadores. No en
tanto, ele não conseguiu antever que a Revolução Indus
trial justamente pelo aumento da produtividade decorrente
da mecanização das atividades acabou sendo benéfica para
os trabalhadores por ter permitido a-geração de um sem nu
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m~ro de novos produtos e serviços.

Os economistas neoclássicos por considerarem que

a tecnologia é uma variável exógena à economia deram uma

importância pequena ao estudo do tema.

Entre os economistas modernos que mais se inte

ressaram pelo tema, Labini traz conclusões categóricas ao

enfatizar que em economias oligopolizadas os vetores que

provocam eliminação de empregos são superiores aos vetores

que criam empregos.

Schumpeter apesar de ter sido bastante exaustivo

no estudo do papel de inovações tecnológicas sobre a econ~

mia não se deteve com a mesma profundidade na questão dos

impactos sobre o emprego, apesar de que em sua teoria dos

ciclos Schumpeter afirma que nos períodos de ascençao o

surgimento de novos produtos e novos mercados e um fator

básico de criação de novos empregos.

Como se pode perceber, fica muito difícil o esta

belecimento de uma diretriz única às várias formas de tra

tar o tema empregado pelos economistas que a ele se dedic~

ramo Além disso e inegável que o posicionamento sobre o t~

ma muitas vezes e feito em função de posturas ideológicas

ou doutrinárias.



'*CAPITULO IV
OS EFEITOS DA MICROELETRÔNICA

SOBRE A ORGANIZACAO DO TRABALHO

A evidência de estudos a respeito dos impactos

da microeletrônica mostra que a sua difusão afeta tanto a

quantidade de empregos existentes como a própria natureza

das atividades e, sem dúvida, a qualificação necessária

para ocupar os postos de trabalho.

No presente capítulo, estaremos preocupados em

comprovar a hipótese enunciada ao início desta tese, qual

seja (ver p. 8): "... a utilização de produtos, máquinas e

equipamentos baseados em circuitos integrados e micropr~

cessadores, altera substancialmente a forma de execuçao

das tarefas dentro das empresas, modificando não só o cará

ter das ocupaçoes mas principalmente a postura gerencial,

criando inclusive novas formas de organização mais adapt~

das a estas novas tecnologias ...".

Assim sendo, por ora, procuraremos abordar aspe~

tos r~ferentes à organização do trabalho e ao. processo de
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desqualificação que o mesmo vem sofrendo ao longo dos últ~

mos anos. Um aspecto que diferencia bastante a microeletrô

nica de outra$ tecnologias é que ela tende a interferir no

processo de organização do trabalho. 'Mas a incerteza com

relação aos efeitos da automação sobre as novas formas de

organização do trabalho é muito grande. Começam a surgir

evidências de que mudanças muito importantes estão por aco~

tecer. Já nao é pequeno o número de casos em que boa parte

dos trabalhadores está tendo sua função rebaixàda por nao

mais ter que usar ou, pelo menos, por ter que fazer um me

nor uso de seus conhecimentos especializados. Por exemplo,

para uma série muito grande de tarefas (em fábricas, ban

cos, lojas etc.) nota-se uma separaçao cada vez maior en

tre a atividade de concepção e a de execução da mesma. Além

disso, muitas tarefas e ocupações estão desaparecendo pura

e simplesmente, como, por exemplo, no caso de linotipistas

ou telefonistas. Outras estão sendo substancialmente modi

ficadas, como é o caso dos bancários, principalmente aqu~

les que atendem ao público.

Tudo leva a 'crer que com a implementação de equ~

pamentos à base microeletrônica, o conteúdo do trabalho é

modificado. Tanto na indústria, nos bancos como no comer

cio ou nos demais ramos do setor de serviços. Os novos equ~

pamentos passam a exigir para sua operação o uso de uma no

va força de trabalho. E isso não se dá somente nos casos

de trabalhos com baixa qualificação.-Tanto e assim que,
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através do uso da tecnologia CAD, até mesmo as tarefas dos

engenheiros passam a sofrer profundas transformações.

Desta forma, procuraremos, aqui, realçar algumas

modificações que a introdução de processos automatizados

provocam nas ocupaçoes enfatizando-as ao nível da organiz~

ção da produção.

Em primeiro lugar, há que se destacar o efeito

mais freq~ente e que está presente praticamente na totali

dade dos casos, qual seja, o aumento de produtividade que

as empresas conseguem ao introduzirem os equipamentos auto

matizados. Isto ocorre porque com as novas máquinas o tra

balho tende a ser mais intenso, passando a haver uma maior

quantidade de operações e tarefas sendo executadas por uni

dade de tempo. Conseqüentemente, o desgaste físico e psic~

logico do trabalhador também é maior. No entanto, segundo

Braverman(88) , apesar de serem mais intensas, as tarefas

também passam a ser mais repetitivas, rotineiras, parciais

e elementares, de forma a exigirem cada vez menos ingerê~

cia intelectual do trabalhador. Não custa enfatizar que os

aumentos de produtividade conseguidos pelas empresas, com

a automação, não se limitam ao fator mão-de-obra mas, mui

tas vezes, eles ocorrem devido a economias de insumo e de

uso de materiais em geral. Além desses aspectos, a instala

(88)BRAVERM.AN,Harry. Traba.lhoe capital Monop::?lista.Rio de Janei
ro, Zahar, 1980, p. 15.
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çao de equipamentos automatizados, em razao de seus forma

tos, tamanhos e necessidades de operação promovem mudanças

importantes nas condições de trabalho, como, por exemplo,

na realocação espacial dos locais e àmbientes. Isto porqu~

em geral, se consegue melhor aproveitamento do espaço por

lotes de produto e menor número de pessoas trabalhando por

metro quadrado. É freqüente que se consiga melhores condi

ções de ventilação, ruído e temperatura, sendo comum os

equipamentos automatizados contribuirem para reduzir os ní

veis de insalubridade (ver relatório - SEI) (89). Entretan

to, não se pode deixar de realçar um fenômeno que surge re

centemente mas que já começa a causar preocupação que e :0

da insalubridade causada pelo computador. É o que ocorre

devido à necessidade de concentração excessiva dos operad~

r~s sobre os vídeos dos terminais ou dos problemas de arti

culação dos músculos das mãos (tenossenovite) que surge em

grande número de digitadores.

Mas, ainda com relação ao trabalhador fabril,uma

categoria importante de problemas que surgem devido às no

vas formas de organização do trabalho sao os problemas men

tais ou psicológicos. Um deles é o problema da depressão

causada pela monotonia que passa a sofrer o trabalhador(90).

(89)SEI - SecretariaEspecial de Informática. Impactos SÓCio-Econô-
micos da Automação.Brasília, 1984, p. 45.

(90)Idem, ibidem,p. 45.
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Isto porque sao retirados de seu trabalho os fatores impr~

vistos, além de que a cadência e o ritmo passam a ser de

terminados pelos pr6prios equipamentos. Adicionalmente, a

programação detalhada das atividades 'produtivas passa a

ser feita quase que exclusivamente fora do ambiente do tra

balho, o que configura mais um fator de alienação do traba

lhador em relação à sua atividade. Acrescente-se a estes

aspectos o fato de que grande parte dos equipamentos exige

dos trabalhadores um nível de atenção muito alto. Todos es

tes fatores somados, monotonia, alienação e alto nível de

atenção, são responsáveis por gerar um clima muito descon

fortável de trabalho, onde não é raro encontrar-se até ca

sos de solidão(91).

Um dos autores que melhor analisou as várias for

mas de organização da produção, antes e depois do advento

da automação, foi Oliver Pastre. Em seu livro "L'Informati

sation et l'emploi" ele compara as três formas mais fre

q8entes de organizar-se o trabalho na ind6stria de autop~

ças(ver tabela 14 a seguir, extraída de C. Espíndola) (92).

(91)SEI.- SecretariaEspecial de Informática.Impactos SÓCio-Econômi-
cos da Automação, p. 46.

(92)PASTRÉ, Oliver. L'Informatisationet l'Emploi.Paris, Masapero,
1983. Citado em artigo de C. EspindõIa-puElicadoem BENAKOU~
Rabah et alii. A Informáticae o Brasil. Rio de Janeiro, V~
zes, 1985, p. 86.
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DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

NA INDÚSTRIA DE AUI'OPEÇAS
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BASEADA EM TAYLOR . BASE/.DA EM FORO BASEADA EM
AU'l'OHAÇÃO

H
CIl

mão de obra: uma
máquina para cada
homem

Tende a eliminar
seções.
Privilégia Kllhas'
da fabricação"

As máquinas são
agrupadas por
computador. Dei
xam de existir
seções

'A produção é divl
dida em seções

o trabalhador .tem
conhecimento
máquina e das fa
ses de elaboração
.10 produto

da
Cada trabalhador
aLí.me nt a várias
máquinas e tam
bém as supervisl
ona

Trabalho é ape-
nas de vigilâ.!!
cia, operação e
manutenção

Organização muit6
rígida provocando
desperdício de
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Entre os autores que trataram de propor novas fOE

mas de organização do trabalho para se contrapor aos efei

tos da automação, um dos mais importantes é M.Aglietta(93).

Para ele, é inevitável a intensificação do uso do enriqu~

cimento de tarefas ("job enrichment") e a permutação de in

dividuos nas funções de controle, regulagem e execução.

Aglietta realça que as linhas de produção cons~

qüentes do fordismo redundaram não só no aumento da fadiga

fisica mas também na fadiga psicológica do trabalhador.

(93)AGLIEITA, Michel. Regulaciony Crisis deI capitalisrro.México,
Siglo Vientiuno Editores, 1979, p. 97.
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4.1. o PROCESSO DE DESQUALIFICAÇÃO DO TRABALHO

Segundo Braverman(94) as novas funções e ocup~

çoes, que surgem após a automação das atividades exigem

trabalhadores com habilidades inferiores às que eram exig!

das antes do desenvolvimento tecnológico. Nessa mesma li

nha, J. Bright(95) defendia em 1958 a hipótese de que a au

tomação provocaria a completq degradação do trabalho. Ele

analisou diferentes estágios e graus de automação e con

cluiu que quanto maior o grau de automação, menores são as

habilidades exigidas por parte dos trabalhadores envolvi

dos. J. Bright, em sua obra, apresenta um gráfico inte

ressante (ver gráfico 9) mostrando como o aumento da esp~

cialização necessária por parte do operador diminui à medi

da que aumenta o grau de mecanização ou automação. Bright,

ao analisar os estágios de evolução dos equipamentos, def!

ne 17 níveis de mecanização. O primeiro nível e o nível

das ferramentas manuais e o 179 ã o nível onde o sistema ã
completamente automatizado. Em cada nível de mecanização,

ele analisa as habilidades que são requeridas dos operad~

res para que o sistema produtivo possa funcionar, concluin

(94)BRAVERMAN,Harry. Trabalho e Capital M:>nopolista,p. 359.
(95)BRIGHT, JarresR. Automation and Skill Requirerrents.

Business Review. Boston, Jul./Aug. 1958, p. 210.
Harvard
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do que à medida que nos aproximamos dos níveis mais a1to~
as habilidades requeridas tendem a desaparecer. Entre o
primeiro nível e o oitavo nível, algumas habilidades apr~
sentam necessidades crescentes e Bri~ht cita corno exemplo
a educação. No entanto, a partir do oitavo nível, que e
quando os equipamentos passam a responder a variáveis amb~
entais sem auxílio do homem, o grau de habilidades requer~
do passa a ser sempre decrescente, até que no nível 17 a
presença do homem deixa de ser necessária.

A indústria editorial possue bons exemplos de c~
mo a mudança tecnológica leva à mudança do perfil de pr~
fissionalização. Desde o início do século que o operário
padrão símbolo era o linotipista. Hoje, com os novos pr~
cessos de impressão e composição o linotipista desaparece
cornoprofissão dominante na indústria gráfica. Em seu lu
gar aparecem datilógrafas, cujo grau de qualificação e bas
tante inferior e cuja remuneração é bem menor.
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17

Outro exemplo típico é o que se oferece à tarefa

de operação de máquinas ferramentas universais, que consis

- - - -,- - - - -IA
I I

1
Níveis de mecanização

Aumento no grau de operações automáticas--------->~

Gráfico 9

COM) OS A~ÇDS NA AUIDMAÇÃOPODEM TER EFEI'IDS coNTRÁRIos

SOBRE AS EXIGfi:1CIAS DE ESPECIALIZAÇÃO

(de acordo com JarnesR. Bright)

tia em um trabalho,manual bastante qualificado. Q~ando se
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lhe acoplaram dispositivos microeletrônicos e essas máqu!

nas se transformaram em máquinas ferramentas de

numérico, passou a haver uma mudança radical do

controle

processo

de trabalho. Essas mudanças acabaram,por acarretar com que

o controle e a capacidade de tomar decisões saíssem da fá

brica para os escritórios e o operador do novo equipamento

passou a ser um mero apertador de botões. Para Rattner(96),

uma das conseqüências da automação à base da microeletrôni

ca, e a desqualificação dos ferramenteiros, e a transferê~

cia de uma parte substancial de suas funções para os pr~

gramadores e operadores de computador. O uso de equipame~

to eletrônico tende justamente a organizar o processo de

trabalho de acordo com exigência do computador e da nova

tecnologia, o que resulta em um maior controle sobre os

trabalhadores. Rattner(97) também pondera que a aceleração

das cadências das linhas de montagem e do fluxo torna ain

da mais alienado o operário e reduz os trabalhadores a me

ros acessórios intercambiáveis da máquina.

Segundo Stephen Marglin, o processo de desqual!

ficação do trabalho não é recente, nem pode ser imputado

somente ao advento da automação. Já no princípio deste se

culo, a doutrina taylorista recomendava que o trabalho fos

se quebrado em pequenos segmentos pois com isso se conse

{9ó) RATTNER, H. Informáticae Sociedade,p. 105.
(97) Idem, ibidem,p. 119.
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guiria maior eficiência. No entanto, com essa segmentação,

o trabalhador deixou de ter o conhecimento do todo(98). Co

mo vimos anteriormente (p. 93), a doutrina taylorista, nes

tes aspectos, deriva basicamente dos 'ensinamentos de Adam

Smith.

tividade,

A ideologia taylorista, visando aumentar a prod~

dividiu cada uma das atividades desempenhadas

pelo trabalhador em tarefas elementares e cadenciadas, de

tal forma a controlar os mínimos movimentos do trabalhador

e até mesmo seu repouso. Os "princípi.osll de Taylor tiveram

muito sucesso e culminaram com a criação da linha de monta

gem por Henry Ford.

Entre outras vantagens, a divisão do trabalho em

tarefas elementares permite, além da eliminação do tempo

ocioso entre um movimento e o outro, que se distribua as

tarefas menos especializadas a trabalhadores com remunera

çao inferior.
Com relação a este aspecto, Stephen Marglin arg~

menta que, historicamente, a razão do sucesso da fábrica é

que ela tirava dos operários, transferindo aos capitali~

tas, o controle do processo de produção. Segundo Marglin,

nao e por ser o único que consegue combinar os operários

(98)~GLIN, Stephen. Origem e funçâo do parcelarrentodas tarefas.In:
GORZ, André. crítica da Divisão do Trabalho. são Paulo, Martins
Fontes, 1980, p. 58.
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que o capitalista pode enriquecer as custas dos mesmos,

mas, ao contrário, é por tê-los incapacitado de exercer a

função que reservou para si(99).

Do ponto de vista dos trabalhadores, o taylori~

mo e o fordismo criaram um aparente paradoxo: Enquanto,

por um lado, trouxeram massas de produtos industriais para

os trabalhadores e permitiram a liberação de tempo para at~

vidades não diretamente produtivas, também foram respons~

veis por tornar o trabalho mais monótono e restritivo.

Importante realçar que o taylorismo não e um fe

nome no puramente fabril. Hoje, nos escritórios, o process~

mento de textos exige uma organização de trabalho a base

de concentração do trabalho em "pool" de datilografia, ou

seja, trata-se da exigência de especialização idêntica a

ocorrida nos limites da fábrica.

Com relação à questão de que a degradação do tr~

balho teria se iniciado com o advento do taylorismo, Benj~

min Coriat(100) defende a idéia de que, por esta razao, as

mudanças na organização do trabalho já se faziam necessa

rias antes mesmo do advento da microeletrônica. Argumenta

Coriat que os níveis de insatisfação e absenteísmo dos

trabalhadores estão se elevando de uma forma muito intensa

(99) MARGLIN, Stephen.
In: CDRZ, André.

Origem e função do parcelamentodas tarefas.
Crítica da divisão do Trabalho..D. 49.

(100)CORIAT,. Benjamin. La Robotique.Paris, Ma.spero,1983.
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mesmo em setores nao atingidos pela automação e mesmo an

tes do advento da mesma.

o processo de desqualificação do trabalho, aliá~

já havia sido apontado por Marx(101) 'que afirmava que o de

senvolvimento tecnológico é acompanhado de um aumento da

divisão social do trabalho sendo esta a fonte de todas as

alienações.

Segundo Marx, as inovações técnicas permitem que

o capital se aproprie das habilidades e conhecimentos do

trabalhador manual, de tal forma que a ciência passa a ser

vir quase que exclusivamente aos interesses do capitalista.

Segundo as previsões de Marx, feitas ao final do século

passado, com o avanço tecnológico e a advento de equipame~

tos automáticos, os operários passariam a ser meros acesso

rios em relação às novas máquinas. Sua importância estaria

limitada a vigiar a máquina e as matérias-primas, bem como

a proteger a primeira da ocorrência de avarias(102)

J. Freyssinet(103) confirma as previsões de Marx

e reitera que os novos equipamentos automatizados farão

com que o trabalho da maioria se restrinja à tarefa de vi

gilância reflexa sobre as máquinas. Para Freyssinet, este

(1O1) MARX, K. ConseqÜênciasSociais do Avanço Tecnológico. são Pau
Paulo, Ediçoes Populares,p. 39.

(102)
(103)

Idem, ibidem, p. 42

FREYSSINEI',Michel.
Ed. Savelli, 1977,

La Division Capitalistedu Travail. Paris,
p. 79.
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tipo de tarefa de vigilância e controle conduzirá a um au

mento da tensão nervosa entre trabalhadores.

Com relação a esses aspectos, A. Gorz(104), con

clui que a automação possui dois obj~tivos:

1. Reduzir a quantidade de trabalho necessária substituin

do parte dos operários por máquinas.

2. Substituir a intervenção inteligente do trabalhador por

comandos automatizados que impõem aos operários um p~

drão preciso de movimentos.

Mas, segundo Gorz, o processo de desqualificação

da força de trabalho não se dá apenas por razao de econo

mia, mas porque a qualif~càção é um poder que o operário

exerce sobre o movimento de produção, constituindo assim

uma ameaça para o patronato(105)

Claro que há situações, embora escassas, em que

ocorre o inverso do que mencionamos anteriormente, ou se

ja, um aumento no nivel de qualificação do trabalho. Isso

acontece com os profissionais que atuam no projeto e na

concepção das máquinas e dos sistemas de produção, como,

por exemplo, engenheiros eletrõnicos e de produção, analis

(104)GORZ, A. Adeus ao Proletariado- para além do Socialisrro.Rio
de Janeiro, Ed. Forense, 1982, p. 153.

(105)Idem, ibidem, p. 95.
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tas de sistemas e programadores que representam menos de

1% da população economicamente ativa(106). Todavia,deve-se

chamar a atenção para o fato de que às vezes, mesmo os tra

balhos super qualificados, acabam sofrendo o processo de

taylorização, como, por exemplo, ocorre com a tarefa de

programadores de computador, já que hoje e cada vez mais

comum a utilização de pacotes de programas específicos e

pré-elaborados que reduzem a necessidade de programadores.

Braverman considera que o fenômeno da desqualif~

caça0 do trabalho nao e simples fruto do avanço tecnológ~

co, mas, sim, faz parte de um processo deliberado por paE

te do capitalismo, no sentido de conseguir domar e contro

lar mais facilmente a força de trabalho. Ou seja, a tecno

logia vem de encontro a um objetivo maior dos capitalistas

no sentido de fragmentar cada vez mais as tarefas, de for

ma que o mesmo trabalho possa ser executado por alguém me

nos qualificado e as etapas mais complexas possam ser atri

buídas a um computador ou a um robô(107)

Braverman analisa a questão da desqualificação

sob um outro ângulo. Para ele, com o aumento do nível de

automação, a possibilidade dos trabalhadores terem acesso

ao conhecimento do processo produtivo vai se tornando ca

da vez mais remota e, por isso, ele julga que a automação

(106) Ver maiores detalhes à p. 209.
(107) BRAVEm1AN,H. .Trabalho e Capital Monopolista,p , 79.
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e, no fundo, um meio de acumular poder nos níveis mais al

tos da administração(108).

A esse respeito, diz Rattner(109) que o desafio

mais sério da automação está justamente na tendência que

ela representa de reforçar a divisão do trabalho e, com

ela, o controle centralizador e autoritário sobre os oper~

rios, ao mesmo tempo em que acentua as característkasali~

nadoras do processo de trabalho social.

Rattner(110) pondera que a microeletrônica em

função do seu poder de eliminar empregos pode ser vista co

mo urna arma programada pelos capitalistas contra os movi

mentos operários organizados.

Braverman reforça essa linha de argumentação. Pa

ra ele, no início da revolução industrial, os
"

trabalhado

res foram espoliados dos meios de produção, que passaram a

ser controlados pelos capitalistas. Mesmo assim, naquela

fase, os trabalhadores controlavam individualme~te todo o

processo produtivo, o que significa que ,cada trabalhador

com~çava e terminava um determinado artigo manufaturado. Se

gundo ele, a partir de então iniciou-se um processo delib~

rado de degradação do trabalho, visando sobretudo eliminar

(108)BRAVERMAN,H. Trabalho e Capital Monopolista,p. 207.
(109)RATTNER, H. Informáticae Sociedade,p. 119.
(110)Idem, ibidem, p. 141.
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o poder dos trabalhadores(111).

Não s6 Braverman, mas tambãm Marglin(112) julgam

que este processo ã conspirat6rio e deliberado, pois com

ele fica eliminada a influência dos trabalhadores e conse
11quentemente, se consegue o enfraquecimento dos movimentos

reivindicat6rios.

Segundo Rattner(113), as implicações políticas

do processo de desqualificação do trabalho são evidentes

ao considerar que os patrões preferem aumentar o numero de

IIcolarinhos brancosll em vez de tratar com os operários

geralmente mais militantes.

Rattner assegura que a tecnologia nao ã ideo16g!

camente neutra, corno muitos supõem. Para ele, a tecnologia

~ dependente das relações de produção vigentes na socieda

de, e corno a maior parte do PIB ã atribuída aos oligop~

lios, necessariamente, o desenvolvimento tecno16gico tam

bãm se dará de acordo com os interesses desses últimos. E

nunca se dará no interesse dos trabalhadores (114)

Mais adiante, Rattner conclui: liA análise de

mão-de-obra não pode ser realizada no vácuo, desligada da

(111)BRAVERMAN,H. Trabalho e Capital M:::mopolista,p. 149.
(112)MARGLIN,S. Origem e função do parcelarrentodas tarefas. In:

GORZ, Andre, Crítica da Divisão do Trabalho.P. 50.
(113)RATINER, H. Intormabca e SOCleGade,p. 122.

(114)Idem, ibidem, p. 17-41.
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divi~ão social do trabalho e das tendências a ela subjace~

tes de desumanização ou alienação do trabalho humano, pela

separaçao cada vez mais nítida entre o saber e o fazer"

(115) .

A automação, segundo Rattner, se apropria do "sa

ber" profissional dos trabalhadores e o transfere para as

máquinas e para os tecnoburocratas e administradores. Nes

sa nova fase, o planejamento e a coordenação passam a ser

muito mais rigorosos e, com isso, o poder dos executivos

fica ainda mais reforçado(116).

(115) RATTNER, H. Informáticae Sociedade,p. 105
(116) Idem, ibidem,p. 191.
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4.2. MUDANÇAS NA GESTÃO DAS EMPRESAS

Com a automação das atividades produtivas, a ad

ministração das operaçoes e completamente reformulada. Is

to porque com a automação a empresa tende a ficar mais ra

pida e flexível, inclusive para a fabricação de novos prod~

tos. Para Rattner, as grandes vantagens da implantação da

automação em uma fábrica, do ponto de vista da gestão da
- -operaçao sao as seguintes(117):

- Redução dos custos de produção

Redução dos tempos operacionais

Redução do tamanho da fábrica e dos equipamentos

- Redução dos períodos de interrupção do processo de

produção

- Aumento da flexibilidade

- Aumento da confiabilidade dos equipamentos

- Integração sistemática dos equipamentos e sua contabili

zação com subsistemas de informação e comunicação.

De acordo com J. Rada(118) as mudanças na gestão

nao sao simplesmente metodológicas. Segundo ele, nao somen

(117) RATI'NER,H. Informáticae Sociedade,p. 82.
(118)RADA, J. The Impact of Microeletronics.Genebra, 110, 1980.
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te formas de se fazer a programaçao e o controle da prod~

çao ou a gestão dos materiais são alterados. Há que se es

tar preparado para as grandes modificações nos conteúdos

dos produtos, já que muitos componentes elétricos e mecãni

cos passam a ser substituídos por um componente microele

trônico e, com isso, geram alterações no ciclo de fabrica

ção do produto, na contabilidade de custo e em vários ou

tros aspectos da questão(119). Exemplos típicos: máquinas

de calcular, relógios, aparelhos de televisão, rádios etc~

Com as novas formas de organização do trabalho

decor~entes da automação das atividades, torna-se necessa

rio adequar e aprimorar a gestão das empresas. Apesar de

que a administração é toda ela afetada, normalmente a ati

vidade que mais sofre modificações é a que está mais dire

tamente ligada com a produção, ou seja, a administração das

operações das unidades produtivas. Segundo relatório elab~

rado por urna comissão criada pela SEI - Secretaria Especial

de Informática, para estudar o assunto(120) essas modifica

ções se dão basicamente por três razões:

1. Ampliação e maior complexidade das funções gerenciais,

pois a microeletrõnica acarreta a necessidade de unifi

-_.~~- -------
(119) RADA, J. The Impact of Microeletronics,p. 4'-

(120)SEI - SecretariaEspecial de Informática. Impactos SÓCio-Econô
micos da Automação,p. 46
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car capacidades administrativas diversas e "consequent~

mente a necessidade de preencher os postos administrati

vos com administradores de formação e experiência bas

tante amplas capazes de controlar 'processos integrados

e máquinas versáteis.

2. Diminuição das atividades de supervisão, já que os no

vos equipamentos incorporam naturalmente algumas formas

de controle corno controle do ritmo e do nível de prod~

çao.

3. União de areas que antes estavam separadas, em função

de que a tendência e que, por exemplo, áreas corno dese

nho, produção e gestão passem a ter urna base comum.

Assim, pode-se argumentar que a equipe de eng~

nheiros que desenha o produto não mais pode estar desvincu

lada da equipe que fará o produto

Além da área de administração da produção,também

a gestão de recursos humanos é substancialmente afetada p~

las inovações decorrentes da microeletrônica. Segundo o re

latório elaborado a pedido da SEI, prevê-se quatro tipos

de mudanças importantes para os administradores de recur

sos humanos(121):

(121) SEI - SecretariaEspecialde Informática.~ctos SÓCio-Econô-
micos da Automação,p. 48.
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1. Alteração da natureza de treinamento e de formação de

mão-de-obra;

2. Modificação nos fatores que determinam a remuneraçao do

trabalho;

3. Estruturas salariais tendendo a diferenciações menores;

4. Revisão das políticas de promoção.

Segundo Thorstensen, do ponto de vista da admi

nistração de recursos humanos, a automação promove cinco

efeitos principais (122):

1. Efeitos sobre cargos e funções. Existe um espectro am

pIo de modificações, já que, enquanto algumas tarefas

sao simplificadas, outras se tornam mais complexas.

2. Efeitos sobre a qualificação. Da mesma forma que o item

anterior, o espectro é amplo;

3. Efeitos sobre as habilidades necessárias. Com a auto

mação tem sido notado um deslocamento das habilidades

que antes eram predominantemente manuais ou motoras p~

ra habilidades mentais de leitura e manipulação de sím

bolos;

4. Efeitos sobre o processo enquanto o trabalho tenha se

tornado mais seguro, mais leve e mais limpo. Também e

(122)THORSTENSEN,V.H. Informáticae seus Impactosna Organização
Industrial.EAESP/FGV, 1984, p. 10 (mimeol.
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verdade que com a automação aumentou o controle sobre o

trabalho, pois este agora é efetuado pela própria ma

quina;

5. Efeitos sobre a criação e deslocamento de empregos.

Além destes aspectos, Thorstensen considera que

o processo de informatização (incluindo a automaçâc) das em

presas altera vários fatores estratégicos das mesmas. AI

guns desses :fatores são os seguintes(123):

· Regionalização de Unidades Produtivas

Com as telecomunicações e o processamento on-line nao há

mais necessidade de proximidade entre escritórios cen

trais e unidades fabris, por exemplo.

· Planejamento

Como os prazos de produção foram alterados, o mesmo suce

deu com o processo de planejamento.

· Ciclo de Produto

o Desenvolvimento e a vida dos produtos tende a ser bas

tante alterado freqüentemente ocorrendo sobreposição das

diversas fases (introdução, crescimento, maturidade etc.)

(123)THORSTENSEN,V.H. Infonnáticae seus Impactos na Organização
Industrial,p. 2 .
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Conceito de Organização como local de trabalho

Com os recursos propiciados pela informática e pela aut~

maçao, o funcionário pode passar a trabalhar em casa des

de que lhe seja dado um terminal ligado "on-line" com o

computador central. Este fato por si só já traz uma mu

dança muito grande nos conceitos e padrões do que se en

tende por organização.

Finalmente, este capítulo nao poderia estar con

cluído sem se abordar a questão da relação entre a automa

çao e a estrutura organizacional. Isto porque tudo indica

que novas tecnologias, incluindo-se nelas a automação, de

sempenham um papel muito importante neste aspecto.

Joan Woodward, por exemplo, pondera que, em fun

çao da crescente automatização das empresas, haverá uma mu

dança na forma tradicional das organizações baseada na au

toridade de linha. Segundo ela, tudo indica que passarao a

prevalecer formas colegiadas de administração baseadas em

comitês multidisciplinares (124) • Isto porque com a automa

çao, as operações que eram executadas por diversas pessoas

passam a poder ser desempenhadas em um único posto de tra

balho e passam a exigir que a troca de informações e conse

q8entes discussões e tomadas de decisões seja mais dinãmi

ca, para o que nao contribui a rigidez das organizações de

partamentalizadas.

(124) v.;aJDWARD, Joan. IndustrialOrganization.London, Oxdord
versity Press, 1965.

Uni-
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Segundo Leavitt & Whisler(125) pelo mesmo motiv~

ou seja, o uso crescente de sistemas de processamento de

dados, é possível se esperar que a concentra~o de autori

da de na cúpula das organizações seja intensificada. Como

conseqüência disso deve ampliar-se o número de diretores e

assessores atuando na cúpula das organizações.

Nessa mesma linha e analisando o impacto da auto

maçao sobre a gestão das empresas, Prestes Motta e Bresser

Pereira(126) concluem que o mesmo será muito maior sobre os

administradores de nível médio em relação aos administrad~

res de cúpula. A justificativa para isso é que "as deci

sões altamente programadas ou suscetíveis de programaçao,

nas organizações, estão geralmente a cargo dos administra

dores de nível médio, ao passo que as decisões nao progr~

madas cabem, via de regra, aos administradores de cúpula".

Outra conclusão importante de Prestes Motta e Bresser Pe

reira diz respeito à tendência predominante nas últimas dé

cadas que foi a de descentralização das organizações (127).

Segundo eles com a automação deverá passar a prev~

lecer o inverso, ou seja, haverá um movimento no senti

do de novamente centralizar as organizações. Isto por va

rias razões das quais a mais importante é devida a que uma

(125)LFAVI'IT,Harold & WHISLER, Thorras. Managerrentin the 1980's.
Harvard Business Review. Cambridge, 36(6):46, Nov./Dec. 1955.

(126)1DITA, Fernando C.P. & PEREIRA, L.C.B. Introduçãoà Organiza-
ção Burocrática.são Paulo, Brasiliense,1986, p. 278.

(127) Idem, Loí.oem,p. 285.
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das principais conseqüências de automação é o fato de le

var a um extraordinário desenvolvimento do sistema de comu

nicações e controle. Assim, por maior que seja a empresa,

com os sistemas de processamento de dados cada vez mais p~

derosos e ágeis, o administrador de cúpula pode estar rec~

bendo constantemente relatórios de todos os fatos importa~

tes, ocorridos na base da empresa mesmo que geograficame~

te longínquos. Finalmente uma última conclusão de Prestes

Motta e Bresser Pereira(128) diz respeito ao tamanho das

organizações, pois segundo eles, com a intensificação do

uso da automação registra-se uma tendência no sentido do

aumento do tamanho das organizações. Para os autores isso

ocorrerá principalmente porque o alto investimento em auto

maçao, sistemas de processamento de dados e pessoal especi~

lizado para tal ficará cada vez mais ao alcance das gra~

des organizações, apesar da tendência ao barateamento do

preço dos equipamentos em geral. Ainda segundo Motta e

Bresser Pereira "É certo que já existem equipamentos ele

trônicos para empresas de menores dimensões. Mas é indisc~

tível que as grandes organizações, podendo dispor dos equi

pamentos mais aperfeiçoados, tenderão a levar vantagem so

bre os menores na maioria dos setores. De um modo geral,p~

de-se afirmar que quanto maior for uma organização, mais

(128)~A, F.C.P. & PEREIRA,L.C.B. Intrcx1uçãoa OrganizaçãoBuro-
crática, p. 290.
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completamente poderá ela automatizar-se. À medida em que

automatização signifique redução de custos e aumento da

produtividade, pode-se imaginar o que isto representará p!

ra as pequenas empresas"(129)

(129)MJ1TA, F .C.P. & PEREIRA, L.C.B. Introduçãoà OrganizaçãoBuro-
crática, p. 290.
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4.3. CONSIDERACOES FINAIS

Neste capítulo procurou-se 'enfatizar as questões

referentes às mudanças na organização do trabalho decorren

te dos avanços da microeletrônica. Acreditamos ter dado

bastante ênfase à questão da desqualificação do trabalho.

E é importante aqui frisar que de urna forma geral, C:hOje,

o trabalhador possui maiores conhecimentos técnicos. Esta

e urna verdade que nao implica em que o trabalhador possua

maior domínio sobre o processo de trabalho corno um todo.

Ou seja, quando falávamos em desqualificação do trabalho,

estávamos nos referindo ao fato de que o papel desempenh~

do pelo trabalhador no processo produtivo é cada vez menos

importante em reLa çâo ao papel da máquinas-:t
--'

Mesmo o fato do trabalhador possuir maiores co

nhecimentos técnicos não pode ser generalizado, pois, em

muitos casos, corno vimos anteriormente, as tarefas se tor

nam cada vez mais elementares e rotineiras exigindo muito

pouca ingerência operacional do trabalhador. Em muitas si

tuações, elas deixam de exigir o próprio trabalhador corno

se verá no capítulo seguinte.



CAPÍTULO V
EMPREGOS E SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA

QUE OFERECEM AS MAIORES PERSPECTIVAS
DE SEREM AFETADOS PELA MI CROELETRÔN I CA

Neste capítulo pretender-se-á aprofundar a anál~

se acerca dos empregos, ocupações e setores da economia

brasileira, que com maior probabilidade serão afetadas p~

las novas tecnologias. Para isso é necessário que se conh~

ça em detalhes como está distribuída a PEA - População Eco

nomicamente Ativa do Brasil.

De acordo com os dados divulgados pela FIEGE(130},

referente à PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí

lios de 1984, a força de trabalho no Brasil naquele ano

era de 52,4 milhões de pessoas. Essa população economica

mente ativa corresponde a 41% da população, percentagem in

ferior às existentes no Japão e nos Estados Unidos, as

quais são respectivamente de 49% e 47%. O que significa

(139)FIEGE - Fundação InstitutoBrasileiro'deGeografia e Estatísti
ca. Anuário Estatísticodo Brasil/1985.Rio de Janeiro, FIBG&
1986, p. 133.
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que, ·no Brasil, cada trabalhador sustenta um numero maior

de pessoas: no caso, 1,5 dependentes inativos.

Uma das explicações para essa baixa percentagem

da população ativa, no caso brasileiro, e a elevada pr~

porção de crianças existentes entre os então 120,3 milhões

de brasileiros, como conseqüência de ainda alta taxa de ex

plosão demográfica: em 1984, 25% da população era composta

de crianças com menos de 10 anos de idade e, praticamente,

a metade da população (47%) ainda não havia completado 20

anos.

Esses dados, porem, nao representam fatos novos

se comparados com os censos anteriores, principalmente com

o referente a 1970. A grande novidade percebida, após a d~

vulgação dos dados referentes a 1980, foi a maciça entrada

da mulher na força de trabalho, motivada pela compressao

dos salários que acabou obrigando a que o numero de pe~

soas que trabalham em cada família fosse aumentado. Compo~

do apenas 18% da PEA (População Economicamente Ativa) em

1970, hoje as mulheres respondem por mais de 33% da mesma,

ou seja, em 1984 existiam 17 milhões de mulheres trabalhan

do, sendo que em são Paulo e Rio essa taxa é ainda maior,

superando os 35%.

O número de subempregados no Brasil é de difícil

determinação. No entanto, pelo PNAD-84 é possível se ter

uma idéia desse contingente (ver quadro 4) quando se veri

fica que em 1984, 2,2 milhões de pessoas estavam desocup~
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das, 4,8 milhões nao possuíam rendimento e 14,5 milhões es

tavam empregadas, mas não possuíam carteira assinada. Es

tas três categorias somam 21,5 milhões de trabalhadores e

representam 41% da PEA.
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DISTRIBUIÇÃO DA POPUlAÇÃO ECONOMICAMENTEATNA BRASILEIRA EM 1984

Pessoas
ocupadas

POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE ATIVA

52,4 milhões

4,8

Empregados

32,4

Pessoas
de s ocupad as

emmilhões 7. da PEA

50,2 967.

Sem rendimento

2,2 47.

Autônomos
em

milhões 7. da PEA

emmilhões 7. da PEA

em
mí Lbce s 7. da PEA

97.

Com rendimento
em

milhões 7. da PEA

11,7 22,3

em
milhões % da PEA

->.
r-----~~----~ r------~------~Com carteira

assinada
mil~~es 7. da PEA

17,6 337.

.61,2

Sem carteira
assinada

45,4 87%

Empregac1.ores
em

milhões 7. da PEA

1,6 3%

. gm 7. da PiA
mi Iho e s

14,5 28%

Fonte: IBGE/PNAD, 1984
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Os dados do PNAD-84 também mostram o baixo nível

de remuneração do trabalhador brasileiro. Assim, era a se

guinte a distribuição relativa da remuneração

50,2 m.í.Lhôe s de pessoas ocupadas em 1984:

entre os

Tabela 14

REMUNERAÇÃO 00 TRABALHAOOR BRASILEIRO

REMUNERAÇÃO %

Sem remuneração

Até 2 saláriosmínimos

Acima. de 2 e menos de 10 saláriosmínimos

Mais de 10 saláriosmínimos

9,8

55,8

30,0

4,4

To tal 100,0

Fonte; IBGE. Anuário 85 (PNAD 84)

Com relação ao numero de horas trabalhadasfX)rse

mana, a PNAD mostrou a seguinte situação para os 50,2 mi

lhões de pessoas ocupadas:
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Tabela 15

JORNADA DE TRABALHO DO TRABALHADOR BRASILEIRO

JORNADA %

Inferior a 40 horas 20,4
De 40 a 48 horas 51,2
Superiora 49 horas 28,4

T~o tal 100,0

Fonte: IBGE. Anuário 85 (PNAD84).

Apesarre esperado, outro fato, depreendido apos
\ r-, o Censo de 1980, reside na nova distribuição da PEA pelos

setores primário (agricultura), secundário (indústria, in

cluindo-se a construção civil) e terciário (serviços, in

cluindo-se: bancos, góverno, comªrcio, transportes etc.) da

economia. As tabelas 17 e 18 a seguir, resumem esses dados:
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Tabela 16

DISTRIBUIÇÃO DA POPUIAÇÃOECONOMICAMENTEATNA BRASILEIRA

DE 1940 A 1980, EM MIlliÕES DE TRABALHADORES

PEA - POPUIAÇÃO
ECONOMICAMENTEATNA 1940 1950 1960 1970 1980

Setor Prirrário 9,7 10,3 12,3 13,1 13,1
(Agricultura)

Setor Secundário (indústr. 1,5 2.4 2,9 5,3 10,7
incluindo Constr. Civil)

Setor Terciário 3,5 4,4 7,5 11,1 19,9
(Serviços)

To tal 14,7 17,1 22,7 29,5 43,7

Fonte: IBGE/Anuário Estatístico do Brasil 85.

Tabela 17

DISTRIBUIÇÃO DA POPUIAÇÃOECONOMICAMENTEATNA BRASILEIRA

DE 1940 A 1980, Di PORCENTAGENS

PEA - POPUIAÇÃO
ECONOMICAMENTEATNA

1940 1950 1960 1970 1980

Setor prirrário 66 60 54 44 30
(Agricul tura)

Setor Secundário (indústr. 10 14 13 18 24
incluindo Constr. Civil)

Setor Terciário 24 26 33 38 46
(Serviços)

To tal 100 100 100 100 100

Fonte: IBGE/Anuário Estatístico do Brasil 85.



164 .

Principalmente pelo exame dos valores posteri~

res a 1960, constata-se que houve durante as últimas déca

das uma considerável migração das zonas rurais para as zo

nas urbanas, o que provocou a queda da percentagem da PEA

(População Economicamente Ativa) alocada ao setor primário

da economia, com o conseqüente crescimento dos setores se

cundário e terciário. Todavia, quando comparada com os pa!

ses desenvolvidos, constata-se que nossa percentagem de e~

pregados na agricultura ainda e alta, já que os Estados Uni

dos hoje apresentam menos de 4% de sua população ativa tra

balhando nesse setor. Em compensação, 67% dos norte-ameri

canos atuam no setor terciário (ver gráfico 10). Aliás,nos

países desenvolvidos, agricultura e indústria estão deixan

do de constituir a base da economia. Uma nova ordem econo

mica está se processando baseada nos recentes avanços tec

nolõgicos conforme discutido no capítulo I (ver p.35).

A economia brasileira tem-se comportado dentro

do padrão universal de crescimento da população. Apesar de

que, de uma forma mais atenuada, a parcela relativa ao se

tor primário tem diminuído, enquanto a parcela dos setores

secundário e terciário, principalmente este último, vem

crescendo mais rapidamente.
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EVOLUÇÃODA ESTRUI'ORA DE EMPREGONOS EUA AO LONGO 00 ÚLTIM) SÉCULO

Fonte: Scientific American, Sete 1982.
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EVOWÇÃO DA ESTRU'IURA DE EMPREGONO BRASIL DE 1950 a 1980

Fonte: FIEGE, Anuário Estatístico do Brasil/1985
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Feita esta introdução sobre aspectos gerais, re

ferentes à compo s í.çâo da PEA, passaremos a analisar, indi

vidualmente, alguns setores da economia, objetivando iden

tificar perspectivas de mudanças nas qualificações e nas

quantidades de empregos ofertadas"decorrentes da introdu

çao de produtos e/ou processos que se utilizam de compone~

tes microeletrõnicos. Esta análise será feita em cinco eta

pas:

1. Agricultura

2. Empregos afetados na indústria

3. Empregos afetados no setor de serviços

4. Novos empregos gerados pela Informática

5'.Considerações Finais
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5.1. AGRICULTURA

Apesar de ser inegável em todo o mundo o fato de

a agricultura estar. se modernizando com base em tãcnicas

digitais, o presente trabalho não examinará os impactos s~

bre o emprego no setor primário. Isto se prende a várias

razões, entre as quais a de que a mecanização da agricult~

ra que vem desde o início deste sãculo ã um fato irreversí

vel e conhecido, já sendo notório, principalmente pelo que

vem acontecendo em outros países mais avançados, que a po~

centagem de pessoas que trabalham na agricultura e um nume

ro em constante queda(131). Portanto, não representa ne

nhum fato novo. Acontece que, atã há alguns anos atrás, co~

siderava-se que os empregos eliminados no campo seriam ab

sorvidos na indfistria e no setor de serviços. O fato novo,

que o presente capítulo se propoe a mostrar, ã justamente

a perspectiva destes setores apresentarem crescimento, mas

não necessariamente no nível de emprego, fenômeno este co

nhecido pelos norte-americanos como "jobless growth".

(131)RASMUSSEN,Waine D. The Mechanization of Agriculture.
tific American, 247(3):49-61,Sept.,1982.

Scien-
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5 ,2, I NDÚSTR I A I EMPREGOS AFETADOS

No que diz respeito ao setor secundário da econo
mia, sao os seguintes os dados fornecidos pela PNAD-84:

Tabela 18

DISTRIBUIÇÃODO NÚMERO DE TRABALHADORESNA INDÚSTRIA BRASILEIRA
EM MILHÕES DE PESSOAS OCUPADAS

TOI'AL
SElDRES HOMENS MUlliERES MILHÕES DE

TRABALHADORES %

Indústria de 5,3transforrração
Indústria da 3,0Construção

Outras 0,7atividades

T o tal 9,0

1,8 7,1 65

3,0 27

0,1 0,8 8

10,9 100

Fonte: FIEGE, Anuário Estatistico do Brasil/1985.

-No que se refere ao setor industrial _a ênfase
desta tese sera no estudo da indústria de transformação.
Não só por este representar o segmento mais expressivo da
indústria, em termos de pessoas ocupadas, mas também por
ser o que oferece as maiores perspectivas de automatizaçã~
já qué estão distantes as possibilidades de que a indús
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tria' da construção civil venha a ter seus processos automa

tizados, a curto ou médio prazo.

o IBGE também fornece informações desagregadas

sobre a indústria de transformação, de forma que possamos

saber, por exemplo, por quais subsetores (automobilístico,

eletro-eletrônico etc.) se distribuem os trabalhadores (ver

adiante, p. 173).

Outra informação disponível é a que se refere ao

numero de horas trabalhadas por semana, pelos 7,1 milhões

de trabalhadores da indústria da transformação:

Tabela 19

JORNADA DE TRABALHO to TRABALHADORBRASILEIROSOMENTE NA
INDÚSTRIADE TRANSFORMAÇÃO

JORNADA 5

Inferiora 40 horas 7,5

71,9

20,6

De 40 a 48 horas

Superiora 48 horas

To t a I 100,0

Fonte: FIBGE, Anuário Estatísticodo Brasilj1985.

Comparando-se estes dados com aqueles mostrados

a p. 161, percebe-se que a ,incidência de jornadas de traba

lho superiores a 40 horas por semana na indústria de trans

formação é muito maior que a média brasileira.
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5.2.1. Subsetores afetados

o setor da indústria de transformação é o setor

da economia onde os impactos das novas tecnologias têm

sido analisados com maior freqüência e, portanto, é po~

sível reunir-se urna maior quantidade de pesquisas, estu

dos e informações a respeito. Entretanto, a previsão de

mudanças no nível de emprego da indústria, devido à auto

mação microeletrõnica~ é de mensuração muito difícil e

arriscada, entre outras razões, porque se está tratando

não só com unidades de produção muito diversas, mas, tam

bém, com diferentes tipos e níveis de automação.

No entanto, novamente baseando-se na experiência

internacional, é possível arrolar-se os setores que pr~

vavelmente serão mais afetados pela microeletrõnica.

Rattner, por exemplo, baseando-se na experiência

internacional, dá a seguinte distribuição relativa corno

a mais provável para os principais usuários de robôs(132):

(132)RATTNER, H.. Informáticae Sociedade,p. 205.
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Tabela 20
DISTRIBUIÇÃO MAIS PROVÁVEL DOS PRINCIPAIS usuÁRIos

DE ROBôs NO BRASIL

SElDR PERCENIDAL

Autorrobilística
Eletrônica
Metalrrecânica
plástica
Outros

60%
12%
10%
9%
9%

'Célio Espíndola(133) informa numeros parecidos

com relação aos setores da economia alemão que serão os
maiores usuários de robôs no período entre 1985 e 1990:

Tabela 21
PRINCIPAIS usuÁRIos DE ROBôs NA ECONOMIA ALEMÃ

ENTRE 1985 E 1990

SErOR N9 DE ROBOs

AutorrobilístiC'.1
Eletromecânica
Construção mecânica
plásticos
Fundiçôes
Outros'

4.735
2.340
1.730
1.050

520
1.420

To tal 11.795

(133) ESPíNDOIA, Célio. Automação e Emprego, in: BENAKOUCHE, R. et
alii, A Informática e o Brasil. Rio de Janeiro, Vozes,
1985, p.
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Segundo informações divulgadas pela SEI - Secreta

ria Especial de Informática, através da CEAM - Comissão Es

pecia1 de Automação da Manufatura, a distribuição de robõs

industriais no Japão (o principal usuário internacional),

em 1981, pelos vários subsetores da economia, era a segui~

te(134) :

Tabela 22

PRINCIPAISSETORES usuÁRIos DE ROBôs NA ECONOMIA JAPONESA
EM 1981

SETOR PERCENTUAL

Eletro-eletrônico
Autonobilistica
plásticos
Têxtil
Outros

30%
30%

9%
2%

27%

A conclusão que se pode tirar destes três rela

tos e que efetivamente 4 subsetores se destacam corno sendo

os principais usuários de robôs, quais sejam: automobilis

tico (o principal deles),eletro-eletrônico, plásticos e

têxtil.

Podemos, com segurança, supor que no Brasil a

distribuição dos usuários de robôs também será predomina~

(134)SEI - SecretariaEspecial de Informática.ImpactosSÕCio-Econô-
. micos da Automação,p. 31.
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temente pelos subsetores acima mencionados. Isto porque es

ta tecnologia é altamente padronizada não variando absolu

tamente por razoes geográficas ou locais .

.Ou seja, estamos supondo qüe os equipamentos se

rao utilizados da mesma forma por todos os setores suscetí

veis à automação em qualquer país e que os operários em

geral teriam semelhante nível médio de qualificação técni

co-profissional.

Assim, se formos analisar qual a importância de

cada um dos subsetores acima mencionados na distribuição

da mão-de-obra da Indústria Brasileira, constataremos o se

guinte(135):

(135) FIBGE. Anuário Estatísticodo Brasl.l/1985,p. 402.
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Tabela 23

PRINCIPAIS SBrOHES EL1PREGAOORESDE MÃO-DE-OBRA NA
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA EM 1980

SUB SETOR
PERClli'TUALEM REIAÇÃO
AO TOTAL DA INDÚSTRIA

DE TRANSFORMAÇÃO

1• Produtos Alirrentares
2. Indústria Mecância
3. Indústria Metalúrgica
4. Vestuário e Calçados
5. Transformação de minerais não metálicos
6. Têxtil
7. Material de Transporte (Automobilística)
8. Madeira
9. Material Elétrico e de Comunicações

12,6
10,9
10,8

9,3
8,8
7,6
5,.7
5,3
4,9
3,5
3,3
2,8
2,4
2,1
1,5

1, 1

0,8
0,6
0,5
4,5

10. I~biliário
11. Química
12. Editorial e Gráfica
13. plástico
14. Papel/Papelão
15. Bebidas e FuIro

16. Borracha
17. Couro
18. Produtos Farmacêuticos
19. Perfumes, sabão e Velas
20. OUtros·

To tal 100,0

Fonte: FIEGE. Anuário Estatístico do Brasil/198S, dados referentes a
1980.

Ou seja, isolando-se os quatro setores apontados
anteriormente como aqueles que contam com maiores chances
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de serem automatizados, teremos a seguinte tabela:

Tabela 24

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL BRASILEIRA PELDS SETORES

QUE PROVAVELMENTESERÃO OS MAIORES usuÁRIos DE ROBÔS

SETOR
% DA MÃO-DE-OBRA EM
REIAÇÃO AO 'IOI'AL DA

IND. DE TRANSFDRl'1AÇÃO

Autorrobilistico
Têxtil
plástico
Eletro-Eletrônico

5,7

7,6
2,4
4,9

To t a I 20,6

Interessante a comparaçao das duas distribuiçôes

acima mostradas, pois por ela se percebe que a propensao

que um dado setor possui a ser automatizado, nao e direta

mente proporcional ao nivel de emprego que hoje ele mantém.

Outra informação importante é a de que cerca de

79,4% (100 - 20,6) dos trabalhadores empregados na indús

tria de transformação não atuam em setores com alta prope~

são para serem automatizados.

Um dos estudos mais completos e abrangentes que

já se fez sobre as perspectivas de vários subsetores da in

dústr1a de transformação, no Brasil,-virem a ser automati
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zados, foi feito por Tauile(136).

As informações mostradas a seguir foram tiradas

deste trabalho e resumem a situação que ocorre com cada um

dos seguintes subsetores: Têxtil, Vestuário, Calçados, Má

quinas-Ferramentas, Automobilística, Aeronáutica, Comput~

dores e Telecomunicações.

1. SUBSETOR T~XTIL

a. Uso de equipamentos automatizados

a n{vel internacional

Forte impacto sobre qualidade. Nível de difusão mui

to desigual.

b. Uso no Brasil

Pequeno, mas crescente.

c. Importância no mercado externo

Crescente e importante (cerca de 30%).

d. Principais destinos das exportações

Europa e EUA.

e. N{vel atual de competitividade externa em

relação a anos anteriores

Crescente (a partir de 1983) mas nao dependeu de

equipamentos automatizados.

(136)TAUILE, José R. Automação e COmpetitividade:uma avaliação das
tendênciasno Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ, 1986 (míroeo) •
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f. Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Possíveis melhoras no curto-prazo, enquanto perman~

cer baixo o nível de difusão dos equipamentos automa

tizados no setor, a nível internacional.

2. SUBSETOR VESTUÁRIO

a. Uso de equipamentos automatizados a

nivel internacional

Introdução recente com rápida difusão. Impactos for

tes sobre a pré-montagem e desenho de modelos.

b. Uso no Brasi L

Incipiente.

c. Importância do mercado externo

Crescente, mas não determinante (menos de 10%).

d. Principais destinos das exportações

Países desenvolvidos (EUA e Europa).

e. Nivel atual de competitividade externa

em relação a anos anteriores

Crescente no caso de produtos de pouca sofisticação.

Ex.: biquinis; não depende de equipamentos automati

zados.

f. Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Posição sólida e tendência à exportação, ainda que

não dependa da difusão de equipamentos automatizados

no curto prazo.
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3. SUBSETOR CALÇADOS

a. Uso de equipamentos automatizados

a n{vel internacional

Introdução recente, com acentuádas perspectivas. Im

pactos fortes sobre pré-montagem e tingimento.
b , Uso no Brasi l.

Praticamente nula e pouca demanda por equipamentos

automatizados. Alguma demanda por tratamento de cou

ro.

c. Importância do Mercado Externo

Grande (50%) e com forte poder sobre fabricantes na

cionais.

d. Principais destinos das exportações

EUA (85%) principalmente.

e. N{vel atual de competitividade externa

em relaçâo a anos anteriores

Crescente (houve um crescimento entre 80 e 84 de 75%

em termos de números de pares). Não dependeu de equi

pamentos automatizados.

f. Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

É um setor bastante ameaçado pela falta de domínio

da comercialização e pelas restrições possíveis dos

EUA.



· 179 .

4. SUBSETOR MÁQUINAS/FERRAMENTAS

a. Uso de equipamentos automatizados a

nivel internacional

Maior usuário relativo de equipamentos automatizados.
Grande importância de flexibilidade para baixas esc~
las de produçâo e padrões regulares de qualidade.

b. Uso no Brasil

Introdução recente, mas relativamente significativa
para o país. É o maior consumidor de máquinas ferra
mentas de comando num~rico. Ainda nao ocorrerm inte
grações de sistemas. Demanda crescente e razoavelmen
te atendida pela produção local.

c. Importância do mercado externo

Forte queda dos níveis de exportação entre 1980 e
1984, de 17% para 11%, (equipamentos distantes da
fronteira tecnológica internacional).

d. Principais destinos das exportações

Nichos de mercado com características similares ao
brasileiro (Terceiro Mundo: M~xico, Irã etc., mas
t.ambérn EUA) .

e. Nivel atual de compétitividade externa

em relação a nos anteriores

Entre 81 e 84 caiu do montante exportado devido a
restrições à importação de máquinas-ferramenta por
parte do M~xico, grande importador do Brasil
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f. Perspectivas futuras de mant~r ou

melhorar esta competitividade externa

Não são .boas no curto prazo. Depende de substancial

reestruturação da produção do setor e particularme~

te redução de custo dos comandos numéricos.

5. SUB SETOR AUTOMOBILíSTICA

a. Uso de equipamentos automatizados a

{nivel internacional

Maior usuário de robõs e grande usuária de demais

equipamentos automatizados. Grande importância de

flexibilidade para diversificação de modelos e manu

tenção de padrões de qualidade.

b. Uso no Brasi l.

Introdução recente e pouco significativa. Serve co

mo experiência para níveis maiores de difusão

ciados a planos de investimentos futuros.

c. Importância no mercado externo

Crescente e importante. Chegou a um patamar de mais

asso

de 20% sem contar exportações de subconjuntos e paE.

te do carro mundial.

d. Principais destinos das exportações

Países desenvolvidos (EUA e Alemanha) partes ·e sub

conjuntos. Países da América Latina e Terceiro Mundo

- carro completo.



181 .

f, Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Possíveis melhoras à medida em que amadurecem os in

vestimentos até aqui feitos em novas máquinas, equ~

pamentos e métodos modernos de organização industria].

6. SUBSETOR COMPUTADORES

a. Uso de equipamentos automatizados a

n{vel internacional

Grande impacto de sistemas de montagem automática,

teste e controle de qualidade em escalas elevadas.

Muito importante a utilizão de CAD no projeto.

b. Uso no Brasil

Pequena devido à falta de escalas e elevado custo

dos equipamentos.

c. Importância do mercado externo

Pequena (inferior a 10%). Não há uma estratégia de

exportação

d. Principais destinos das exportações

América Latina (Argentina) e EUA.

e. N{vel atual de competitividade externa

em relação a anos anteriores

Crescente, depende de equipamentos automatizados p~

ra melhorar capacidade de projetos de "chips" e ar

quitetura de sistemas e maiores escalas para reduzir

custos.
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f; Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Possíveis melhoras (principalmente se houver um abran

damento da SEI tal que estimule "joint-ventures" com

empresas estrangeiras). Vide dados mencionados em te

lecomunicações, adiante.

7. SUB SETOR AERONÁUTICA

a. Uso de equipamentos automatizados a

n{vel internacional

Setor que exige tecnologia de ponta. Grande usuária

relativa de máquinas-ferramenta de controle numérico

e CAD. Grande importância para flexibilidade, automa

çao em pequena escala e garantia de qualidade de paE

tes e componentes.

b. Uso no Brasil

Recente, mas em nível relativamente significativo p~

ra o setor do país. Boa parte dos equipamentos.

por serem específicos e sofisticados ainda são impo~

tados. Utiliza-se CAD.

c. Importância no mercado externo

Importante.

d. Principais destinos das exportações

Nichos .de mercado nos países desenvolvidos (EUA,

glaterra, Alemanha) e para os países do Terceiro Mun

do (particularmente, América Latina).
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e, Nivel atual de competitividade externa

em relação a anos anteriores

Crescente, depende de equipamentos automatizados p~

ra garantir especificações precisas e manter padrões

de qualidade

f. Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Perspectivas boas pela crescente sofisticação e qu~

lidade das aeronaves produzidas e pela tendência a

associação com empresas estrangeiras.

8. SUB SETOR TELECOMUNICAÇÕES (equipamentos)

a. Uso de equipamentos automatizados a

nivel internacional

Grande impacto de sistemas de

teste e controle de qualidade em

montagem automática,

escalas elevadas.

Muito importante a utilização de CAD no projeto.

b. Uso no Brasi L

Pequena devido a falta de escalas e elevado custo

dos equipamentos.

c. Importância do mercado externo

Pequena. Comércio entre as subsidiárias "nacionaliza

das" e suas matrizes.

d. Principais destinos das exportações

América Latina; EUA (através de subcontratação de

partes, geralmente com fornecedores de tecnologia).
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e. N{vel atual de competitivida~e externa

em relação a anos anteriores

Competitividade atual dos produtos é maior do que em

anos passados, mas ainda aquém'do padrâo internacio

nal (qualidade/custo).

f. Perspectivas futuras de manter ou

melhorar esta competitividade externa

Possíveis melhoras em funçâo da política indústrial

e tecnológica.

5.2.2. Ocupações afetadas e substituição de

trabalhadores por equipamentos automatizados

Pesquis~ promovida pela Carnegie-Mellon Univer

sity e divulgada em estudo elaborado pela CEAM - Comissâo

Especial de Automaçâo da Manufatura (137) , criada pela SEI

em 1983, aponta que nos setores industriais com maiores

perspectivas de se utilizarem de robõs, as ocupações/qual~.

ficações estâo distribuídas da seguinte forma:

(137)SEI - SecretariaEspecial de Informática.Impactos Sócio-Econô-
micos da Autornaçâo,p. 41.
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Tabela 25

DISTRIBUIÇÃODAS PROFISSÕESE OCUPAÇÕESPELOS SETORES
QUE MAIS SE UTILIZARÃODE ROBOS

FORÇA DE TRABALHO INDUSTRIAL PERCEN'IUAL

1>bntadores 18,5

Inspetorese Controladoresde Qualidade 10,7

Pintores de Produção 2,7

Soldadorese Esrnerilhadores 10,1

Embaladores 9,0

Operadoresde Máquinas 34,°
Outros qualificados 15,0

o citado relatório aponta que 2/3 das tarefas di

ietamente ligados ã produção nesses setores industriais te

rao suas especializações alteradas. são as seguintes: mon

tadores, pintores, soldadores e esmerilhadores e operad~

res de máquinas. Os demais também serão afetados, mas suas

especializações não deverão ser alteradas.

Vários estudos têm sido divulgados nos últimos

anos, apontando as perspectivas de substituição de traba

lho humano por equipamentos automatizados. Passaremos a

mencionar alguns destes setores.

Thorstensen(138) menciona resultado de pesquisas

(138)THORSTENSEN,V.H. Infomática e seus Impactosna Organização
Industrial,p. 12.
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feitas com fabricantes de equipamentos automatizados e com

respectivos usuários, onde chegou-se aos seguintes indica

dores:

· 1 equipamento de comando numérico pode afetar/deslocar

de 4 a 8 operários.

• 1 robô pode afetar/deslocar de 5 a 7 operários.

· 1 estação CAD pode afetar/deslocar de 2 a 20 engenheiros.

· 1 SFM - Sistema Flexível de Manufatura, pode afetar/des

locar até 10 operários.

Thorstensen enfatiza, porém, "que e preciso que

se atente para o fato de que tais estimativas são meros in

dicadores, e que a projeção destes números para dados gl~

bais de desemprego em massa tem serventia duvidosa".

Peliano(139) , do IPEA, estimava em 1983 que a ma

nufatura brasileira poderia deixar de absorver algo entre

800.000 e 2.400.000 operários até 1990, caso o processo de

automação industrial brasileiro seguisse o mesmo padrão

que tem prevalecido nos EUA.

Célio Espíndola, da U.F.S.C., menciona várias pe~

quisas internacionais onde procurou-se quantificar os efe~

tos de deslocamento de mão-de-obra por parte dos equipame~

(139)PELIANO, J.C.P. Automação, Emprego e Qualificaçãoda Mão-de-Obra
na IndústriaBrasileira.são Paulo, Brasiliense, 1983 (~~ /
IPEA).
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tos automatizados. Urna destas pesquisas, divulgada pela

OCDE em 1982, a partir de um estudo feito na Alemanha Oci

dental, chegou às seguintes conclusões: "O robô mais sim

ples, o alimentador de máquinas-ferràmentas pode substituir

dois operários quando alimenta urna máquina~ferramenta e p~

de substituir 5 operários quando alimenta 2 máquinas-ferr~

mentas, um robô de soldagem substitui 4 operários num po~

to de trabalho e 8 em 2 postos; um robô de montagem, depe~

dendo do tipo, pode desempregar entre 4 e 10 trabalhadores.

Deve-se levar em conta que a supressão de emprego e multi

plicada pelo número de turnos de trabalho: um robô pode

trabalhar 24 horas sem descans~r, almoçar, jantar, sem rei

vindicar nem fazer greve" (14O) •

Não se pode deixar de mencionar que todos estes

exemplos internacionais devem ser interpretados com muito

cuidado quando se pretende extrapolá-los para a realidade

brasileira. Isto por várias razoes inerentes
às diferenças econômicas e sócio-culturais que existem en

tre nosso país e os países que têm sido citados. Talvez,a

mais importante dessas diferenças refira-se ao custo da

mão-de-obra industr ial. Em 1984, eram os seguintes os cus

tos médios da hora da mão-de-obra industrial na indústria

de transformação de diversos países(141).

(140)ESPINOOIA,Célio, Autorraçãoe Enprego: urravisão geral, in: BE
NAKOUCHE, R. (org.)A inforrráticae o Brasil, p. 99.

(141)Revista Senhor de 10/10/85; Gazeta Mercantil de 29/07/85.
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Tabela 26

CUS'IDDA MÃO-DE-OBRA INDUS'IRIALEM DIVERSOS PAíSES
EM 1984

PAís CUS'IDEM US$/HORA

Brasil 1.23

Coréia do Sul 1.36

Fonrosa 1.70

Inglaterra 5.85
Japão 6.35
França 7.42
Itália 7.46
Alem:mha 9.55
Canadá 11.00

EUA 12.59

Corno se ve, a mão-de-obra nos países desenvolvi

dos e muito mais cara que a mão-de-obra brasileira, ou se

ja, a difusão de equipamentos automatizados tende a ser

muito mais acentuada naqueles países. A favor dessa tendên.

cia também se coloca0 custo e o investimento nestes equ~

pamentos que, acompanhando o que ocorre com equipamentos

eletrônicos em geral, é maior em nosso país
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5.2.3. o caso da Indústria Automobilística

As ~iferenças conjunturais; por exemplo, entre

Brasil e Japão são enormes e em parte explicam o que tem

ocorrido no perfil do emprego das indústrias automobilíst~

ca nestes dois países. Enquanto no Japão a produção da in

dústria automobilística quadruplicou em dez anos, de 1972

a 1981 (142), sem que tivesse havido aumento do numero de

operários, no Brasil, a situação tem sido bem diferente.

Segundo Carvalho(143): "Com o atual grau de difusão da te~

nologia microeletrônica na indústria automobilística brasi

leira, não se pode falar de desemprego decorrente da inova

çao tecnológica. A nova tecnologia tem ajudado a viabili

~ar a retomada do setor, favorecendo a ampliação e a diver

sificação dos mercados externos. O grande fator de demis

sões no setor foi a crise. Desde a reversao da recessão, a

produção no setor tem crescido e, com ela, o emprego". CaE

valho comprova estas afirmações com os dados a respeito da

produção e do emprego na Indústria Automobilística brasi

leira:

(142)Do Romi-Isettaao Robô. Revista Senhor, n9 66 de 23/6/82.
(143)CARVAIBO,Ruy de Quadros. Os Efeitos da Inovação Tecnológica

baseada na Microeletrônicasobre o re o Industrialno Bra-
sil. CNRH IPEA/IPLAN,out. 1986 (mimeo),p. 12.
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Tabela 27

PRODUÇÃO DE VEíCULOS E EMPREGO NA INDÚSTRIA AUTOM)BILíSTICA

BRASILEIRA DE 1975 A 1985

ANO PRODUÇÃO EMPREGO
( x 1000) (MÉDIA MENSAL)

930 104.455

986 106.650

921 110.772

1.064 124.240

1.127 127.081

1.165 131.169

780 115.871

859 106.338

896 103.517

864 102.272

966 115.083

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

.1985

Fonte: ANFAVEA

Carvalho explica esta situação de nao existência.

de desemprego tecnológico na indústria automobilística br~

sileira da seguinte forma: "Apesar de estar sendo utiliza

da pontualmente em diversas operações produtivas, só houve

concentração de investimentos em equipamentos de automação

em certos departamentos de algumas empresas. Em suma, o

grau de difusão, na fase atual, não foi suficiente para al
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terar o coeficiente geral de emprego do setor"(144)

No caso da indústria automobilística japonesa vem

sendo notada, a cada ano, a aceleração geral do ritmo das

linhas de montagem. No Japão a veloc~dade de avanço das l~

nhas de montagem vai sendo aumentada sem gerar novos empr~

gos mas também, sem provocar desemprego, principalmente de

vido as altas taxas com que cresce a economia japonesa, a

qual é baseada em grande escala nos altos volumes de expoE

tação de produtos industrializados. E essa exportação so

tem sido possível graças aos grandes aumentos de produtiv~

dade e conseq~entes reduções de custos que estão sendo al

cançados justamente graças a introdução dos robõs.

Segundo Shaiken(145) o poder dos robõs para eli

minar trabalho humano na indústria automobilística é real

mente muito grande. Ele cita dois fatos: o primeiro é uma

linha de soldagem instalada no complexo Volvo na Suécia.

Graças a vinte e sete robõs Unimate, o trabalho de 67 sol

dadores e desempenhado agora por sete trabalhadores; o se

gundo é a respeito de uma enquete feita em 1980 pela SME -

Society of Manufacturing Engineers para o conjunto da in

dústria automobilística norte-americana, onde se chegou a

conclusão que 50% da montagem direta de cada automóvel se

rã levada a cabo mediante algum recurso automatizado ou ro

(144)CARVAIRO,R.Q. ° Efeito da Inovação Tecnológicabaseada na Mi-
croeletrõnicasobre o Emprego Industrialno Brasil, p. 15.

(145)SHAIKEN, Harley. Conputadorasy Relacionesde Poder en la Fa-
brica (mírreol •
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bôs já em 1995.

Shaiken descreve algumas situaçôes em que a in

dústria automobilística tem preferido usar robôs a seres

humanos. Um exemplo típico se dá no caso de montagens li

geiras. Em muitos casos, tarefas tais como a montagem de

um painel de instrumentos de automóvel não se levam a cabo

na linha, mas sim numa mesa onde o trabalhador estabelece

o ritmo e só é responsável por cumprir com uma cota ao fi

nal da jornada.

Shaiken(146) relata que a General Motors desen

volveu um sistema para inserir tarefas como esta numa for

ma de linha de montagem que se deve considerar como a

maior integração de operário e máquina desde o alimentador

automático em "Tempos Modernos", de Chaplin. Tal sistema,

chamado PUMA (Proq rarnrnab Le Universal Machine for Assembly),

combina robôs de 35 mil dólares, fornecedores de partes,

máquinas e pessoal. Segundo a revista "Amer ican Machinist tI,

citada por Shaiken: "O que pensa a General Motors e que

pessoas e robôs podem trabalhar juntos em tarefas de mon

tagem - e que devem ser intercambiáveis".

Que significa esta intercambialidade?, pergunta

Shaiken. Para começar, o robô PUMA foi desenhado para ocu

par o mesmo espaço que uma pessoa. Os folhetos da General

(146)SHAIKEN,H. Computadorasy Relacionesde Poder em la Fabrica.
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Motors mostram um operário espremido entre dois robôs na

linha de montagem. A contradição é que os operários segu!

rao o ritmo dos braços mecãnicos que trabalham para ambos

os lados. Estes dois braços serão programados por engenhe~

ros alheios ao local de trabalho, seguindo o exemplo do

controle numérico, onde a máquina ferramenta e controlada

a partir do Departamento de Engenharia. O programa ("soft

ware") será transferido do laboratório de métodos ao local

de trabalho, onde pessoal autorizado efetuará correçoes me

nores (apesar de que muitos robôs existentes, já sao pr~

gramados pelo próprio operário, que lhes marca o ritmo).

Se o robô sofre alguma avaria, o sistema está pr~

jetado de tal maneira que se desprenda o braço mecãnico da

linha e se "insira" um trabalhador em seu lugar. O traba

lhador fará uma tarefa projetada e ritmada para um robô,

enquanto este é reparado. Shaiken conclui desolado este re

lato fazendo a última pergunta: "E para que as pessoas? Se

gundo os engenheiros da General Motors, 'decidiu-se conser

var seres humanos neste sistema até que os sistemas tác

teis e de visão se aperfeiçoem e sejam economicamente aces

síveis'."
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5.3. SERVIÇOS. EMPREGOS AFETADOS

Até muito recentemente, os 'contingentes de mao-

de-obra dispensados pelo setor industrial, sempre encontra

ram acolhida no setor terciário, ou seja, de serviços.

No entanto, agora, o emprego no setor de serviços também

está sendo afetado pela microeletrõnica e, apesar das no

vas formas de atividades e de produtos que são criados e

passam a existir gerando novos empregos, há que se contra

balançar o fato de que muitas tarefas estão sendo transfor

madas ou, até mesmo, eliminadas contribuindo por outro la

do para reduzir a oferta global dos empregos.

Funções típicas do setor de serviços, como as ta

refas de escritórios e as funções burocrático-administrati) -
vas, que são as mais freqüentes em instituições financei

ras, governamentais etc., estão sendo bruscamente afeta

das.

A tabela a seguir mostra a evolução da população

ocupada, distribuída pelo setor terciário, conforme regi~

traram os cinco últimos grandes recenseamentos promovidos

pelo IBGE e pela última PNAD de 1984(147):

(147)FIEGE. Anuário Estatísticodo Brasil/1985.
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Tabela 28
NÚMERO DE TRABALHAOORES NO SEI'ORTERCIÁRIO

DA ECONOMIA BRASILEIRA DE 1940 A 1984
--(em milhões de trabalhadores)

SUBSEI'ORDE ANO
ATIVIDADE 1940 1950 1960 1970 1980 1984

eorrércio 0,7 0,9 1,5 2,2 4,1 5,4

Transportes e Comunicação 0,5 0,6 1,0 1,2 1,8 1,8

Prestação de Serviços 1,5 1,8 3,0 3,9 7,1 8,3

Atividades Sociais 0,2 0,4 0,8 1,5 3,0 3,8

Administração PÚblica 0,4 0,5 0,7 1,2 1,8 2,1

Outros 0,2 0,2 0,6 1,1 2,1 2,9

Tota 1 3,5 4,4 7,6 11,1 19,9 24,3

Fonte: FIEGE/Anuário Estatlstico do Brasil/1985 (PNAD 84)

A tabela seguinte, construlda a partir da .an
terior, mostra taxas de crescimento anual, em cada um dos
subsetores de atividade que compoem o terciário.
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Tabela 29

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTOro PESSOAL OCUPACO
NO SE'IORTERCIÁRIO DA ECONOMIA BRASILEIRA

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO
DE PESSOAL OCUPACO

Entre
1970 e 1980

Entre
1980 e 1984

eorrércio 6,4 7,1
Transportese Comunicação 4, 1

Prestaçãode Sérviços 6,2 3,9
AtividadesSociais 7,2 6,0
AdministraçãoPÚblica 4,1 3,9
Outros 6,7 8,4

To tal 6,0 5,1

Analisando-se em detalhes, percebe-se que exce

tuando-se "comércio" e "outros", os demais subsetores tive

ram taxas de crescimento no período 80/84 inferiores ao p~

ríodo 1970/1980. Apesar de que a principal explicação hav~

da para este fato seja o fator recessão econômica do perí~.

do 1981/83, não deixa de ser preocupante o fato de que o

principal sub setor - Prestação de Serviços - tenha diminuí

do tão consideravelmente a sua taxa de crescimento. Uma hi

pótese que poderá ser investigada por futuros trabalhos e

a de que essas menores taxas de crescimento se devam ao

elevado grau de ~utomatização por que passa o setor terciá

rio.
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Um aspecto importante a ser destacado no setor

terciário é a alta incidência feminina entre o pessoal

ocupado, conforme mostra a tabela abaixo:

Tabela 30

D1sTR:mU1ÇÃO POR SEXO IX) PESSOAL OCUPAOO NO SEIOR TERCIÁRIO

EM 1984

SUBSEIDR
IDI'AL

PERCENTAGEM RELATIVA
(EM MILHÕES DE

'l'RABALHAJX)RES) HOMENS MULHERES

5,4 68,5 31,5
1,8 94,4 5,6
8,3 34,9 65,1
3,8 26,3 73,7
2,1 72,7 27,3

2,9 65,5 34,5

24,3 52,6 47,3

eorrércio

Transportese Comunicação

Prestaçãode Serviços

AtividadesSociais

AdministraçãoPÚblica

Outros

Total

Como se ve, praticamente metade da mão-de-obra

empregada no setor terciário é formada por mulheres. 1s

to se deve ao fato de que as ocupaçoes neste setor nao

se caracterizam em nenhuma situação por aquilo que se

conceitua como "trabalho pesado", o qual exige a prese~

ça masculina.

Ocupações típicas do setor terciário sao aqu~

las denominadas como atividades de-escritório.
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Baseando-se em dados da RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais, o Ministério do Trabalho divulgou
recentemente, que em 1982, dos cerca de 17,5 milhões de
trabalhadores formais ~om carteira 'profissional assina
da) brasileiros, aproximadamente 44% ou seja 7,9 milhões
de trabalhadores exerciam atividades ligadas ao escritó
rio. O trabalho entre estes 7,9 milhões estava distribuí
do da seguinte forma(148)

.Tabela 31
DISTRIBUIÇÃO OOS TRABALHAOORES BRASILEIROS DE ESCRI'IÓRIO

POR OCUPAÇÕES PRINCIPAIS

ATIVIDADE FUNÇÕES MILHÕES DE PERCEN'IUALE·-1PREGADQS

TrabalhadoresAdministrativos 3,96 50%
Suporte

Trabalhadoresno Comércio 1,11 14%

Knowledge Trabalhadores Técnicos, 2,30 29%
CientíficosWorkers Administração Superior 0,56 7%

T o tal 7,93 100%

Segundo o Stanford Research Institute(149), em
1982, nos Estados Unidos, 18 milhões de pessoas estavam

(148)Ver revista Exame Informática. são Paulo, p. 31, novo 12, 1986.
Os dados se referem a 1982.

(149)Ver artigo: MARTINEZ, J.P. A automação nos escritórios. Revis
ta Dados e Idéias, p. 6, dez. 1983~
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empregadas nos escritórios, sendo que este numero estava

em ascensão. Ainda segundo essa pesquisa, essas pessoas r~

presentavam 2~% da mão-de-obra empregada mas sao respons~

veis por 45% dos gastos totais das empresas.

No entanto, enquanto a produtividade fabril cres

ceu 12% nos últimos 15 anos, nos escritórios ela cresceu
somente 4%.

A pesquisa acima mencionada, conduzida pelo S.R.

I., mostrou uma série de informações importantes sobre co

mo é dispendido o tempo das pessoas que atuam em escritó

rios. Por exemplo, com relação à função das secretárias,e~

tá dito que, em média, elas gastam apenas 20% do seu tempo

em trabalho em datilografia, sendo o restante consumido em

telefones, arquivos e pesquisas de informações. Com rela

çao aos gerentes, verifica-se que estes gastam, em média,

40% do seu tempo em processamento de correspondência, cha

mados telefõnicos e viagens de trabalho. Apenas 13% do

.tempo dos gerentes é gasto em atividades criativas.

o grande atrativo para a automação na área do es

cri tório é a grande possibilidade de ganhos de produtivid~

de junto ao pessoal empregado. Os resultados médios obti

dos em ambientes de escritórios com sistemas de automação,

segundo a pesquisa já referida, sao os seguintes:

(149)Ver artigo: MARTINEZ, J.P. A automaçãonos escritórios. Revis
ta Dados e Idéias, p , 6, dez. 1983. -
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Tabela 32

GANHOS EM ECONOMIA DE 'I'EMPODECORRENTES DA AUIDMAÇÂO
DE ATIVIDADES DE ESCRITóRIO

ATIVIDADE ECONOMIA DE TEMPO
(%)

Criar docurrento

• Escrever 20
• Datilografar 30
• Conferir e corrigir 20

Comunicação
• Leitura 10

• Telefone 40

• Reuniões 10

• Interação gerente/secretária 50

Análises
• Avaliações e cálculos 10

• Planejarrento 20

Administração
• Manuseio de correspondência 50
Arquivarrento 60

• Copiagem 60

• Recuperação de documentos 60

50• Pesquisa
• Viagens 10

Fonte: SRI - Stanford Research Institute.
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No Brasil, os efeitos da automação dos escritó

rios já se fazem sentir. O papel está começando a desapar~

cer, reduzindo a necessidade de secretárias e datilógrafa~

graças, principalmente, ao advendo do editor de textos ou

processador de palavras. Com esses equipamentos, a própria

pessoa que o manipula pode alterar a ordem das palavras e~

critas, deslocar parágrafos, inserir trechos e frases sem

ter que reescrever todo o texto e sem o uso de cópias xe

roxo Brevemente, editores de texto mais sofisticados corri

girão inclusive erros de ortografia. A complexidade de um

processador de palavras é equivalente à de um microcomput~

dor e inclusive seus preços são similares. Isto tem disse

minado seu uso e tem transformado substancialmente a org~

nização dos serviços de datilografia. Dessa forma, hoje já

s~ começa a encontrar em algumas empresas a existência de

centros de edição contribuindo para eliminar a necessidade

de secretárias e datilógrafas espalhadas pela empresa in

teira. Nestas novas formas de organização, ao datilógrafo,

resta simplesmente informar ao computador o texto que ne

cessita. O computador se incumbirá de imprimir o texto e

de toda es~ética que for desejada. Como boa parte do que

é datilografado em um escritório é padrão, muitas vezes, o

funcionário só precisará informar qual o padrão que deve

ser utilizado e completar com algum dado adicional, como,

por exemplo, a quem sera enviada uma dada correspondência

ou quem a assinará.
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Outras mudanças que estão ocorrendo nos escritó

rios devem-se ao crescimento dos custos de transporte e a

queda nos custos de comunicação telefônica. Isto explica,

entre outras razões, porque já existem vários exemplos de

empresas brasileiras que se comunicam entre si via termi

nais e não mais através de papéis e documentos. Ainda não

utilizado no Brasil, mas já denotando uma tendência nos

Estados Unidos, é a possibilidade do empregado trabalhar

em sua própria residência ao lado de um terminal que está

ligado ao computador da empresa.

Segundo J. Bessant em "The Impact of Microeletro

nics" (150) dos custos totais de um escritório, cerca de 84%

são referentes a mão-de-obra e, desta, uma parte bastante

significativa é referente ao trabalho feminino, principa!

mente em funções como secretária, telefonista, datilógraf~

recepcionista etc.

Um dos estudos mais importantes sobre o impacto

da informática sobre a sociedade, e o famoso "Relatório

Nora"(151) o qual conclui pelo iminente fim da criação de

empregos nos serviços. Para isso, S. Nora e A. Minc anali

saram cinco tipos de atividades do setor terciário, tendo

chegado às seguintes conclusões:

(150)BESSANT, J. et alii. The Impact of t1icroeletronics:review of
the literature.Londres,Francis Pinter, 1981, p. 132.

(151).NORA S. & MINe, A. A Inforrretizaçãoda Sociedade.Rio de Janei
ro, FGV, 1980, p. 31.
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Quadro 6
IMPACID DA AtJIDMAÇÂONOS SUBSEI'ORES00 SEI'ORTERCIÁRIO

SEGUNOO NORA E MINC

SUBSEI'ORES IMPACID

1. Nos Bancos - - Em 10 anos (a partir de 1977)
redução de 30% do pessoal

2. Nas Seguradoras - Idem aos bancos

3. Na Previdência Social - A rrenosafetada

4. Nos Correios - Grandes reduções mas difíceis
de serem quantificadas

5. Nos Escritórios - 40% da mão-de-obra errpregada
será afetada

Fonte: Relatório Nora, Minc.

No caso brasileiro, à primeira vista, o subsetor
do terciário que mais está sendo afetado pelos avanços da
microeletrônica é o das instituições financeiras, que, em
dezembro de 1982, empregava cerca de 500 mil pessoas (152) .

Nos Estados Unidos, por exemplo, no período de
1970 a 1973, as transações cresceram 8,3 ao ano e o empr~
go cresceu somente 4,3 ao ano. Quando da introdução dos
terminais nas agências, no período entre 1974 e 1977, as

(152)SEI - Secretaria Especial de Informática. Impactos Sócio Econô
micos da Automação, p. 68.
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transações cresceram 7,2% ao ano e o emprego somente 3,2%

ao ano (153) .

Na Inglaterra, para um crescimento de 122% no vo

lume de depósitos, no período entre 1971 e 1976, houve uma

redução de 50.000 postos de trabalho(154).

A automação das agências bancárias altera subs

tancialmente algumas tarefas e ocupaçoes.

Por exemplo, o caixa que trabalha com um termi

nal ao seu lado não precisa mais conferir o saldo nas lis

tagens emitidas pelo computador durante a noite anterior,

pois este passa a aparecer no vídeo do seu terminal. Além

disso, o lançamento não mais precisa ser anotado nas lis

tagens mas é digitado no próprio terminal. No mesmo instan

te em que o caixa opera o terminal, as informações sao

transmitidas ao computador central que, assim, atualiza as

contas movimentadas que podem ser de qualquer tipo, como,

por exemplo, contas correntes, contas de caderneta de po~

pança etc. Assim, as informações que anteriormente eram

processadas por uma grande quantidade de funcionários da

retaguarda e transmitidas via papel/documentos para outro

grande grupo de funcionários, os digitadores, e a partir

desses carregadas no computador central, passam agora a

(153)SEI - SecretariaES~lecialde Informática.Impactos SÕCio-Econô-
micos da Autoffi3.ção,p. 65.

(154)SEI - SecretariaEsrecial de Informática.Impactos SÕCio-Econô-
micos da Autoffi3.ção,p. 65.
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ser transmitidas ao computador diretamente pelo próprio

caixa da agência. Ou seja, o caixa "on-line" não substitui

somente o pessoal de retaguarda que separa, ordena, confe

re documentos, mas também os digitadores qu~ geralmente s~

tuavam-se fisicamente em outro local que nao a própria

agência. Como se percebe, outra atividade afetada e a de

transporte de documentos e malotes, com substanciais econo

mias não só de combustível, mas também de mão-de-obra (m~

toristas, carregadores etc.).

Outra mudança significativa na forma de atuação

dos bancos está relacionada com o advento dos cartões ma~

néticos associados aos caixas automáticos ou "automatic

teller machine (ATM)". Com esses dispositivos, tornou-se

dispensável o uso do tradicional cheque e, principalmente,

a necessidade do cliente comparecer às agências, diminuin

do conseqüentemente o trabalho de atendimento ao público.

Estas mudanças havidas na forma de atuar dos ba~

cos, foram responsáveis pelo alto crescimento do número de

transações dos mesmos, medido pelo numero de cheques :com

pensados, o qual cresceu 61% entre 1979 e 1982. Segurame~

te também foram responsáveis pelo fato da taxa de cresci

mento do número de funcionários não ter sido tão elevada:

entre 1979 e 1982, o numero de funcionários nos bancos cres

ceu 24%, por sinal, uma das mais altas taxas de crescimen

to do emprego na economia brasileira. Os numeros acima re
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latados foram todos divulgados pelo DIEESE(155).

Indiscutível a flexibilidade que as novas tecno

logias propiciam ~s instituições financeiras, permitindo a

criação de novos serviços e produtos; aprimorando os ante

riormente executados e, principaomente, aumentando a pr~

dutividade da mão-de-obra.

Ao se analisar os impactos sobre o emprego no s~

tor bancário brasileiro, não se pode deixar de considerar

que cerca de um terço dos empregos estão concentrados em

apenas duas instituições.

Outro segmento do setor de serviços que vem sen

do afetado pela automação é o referente ao setor público,

tanto no que se refere ~ administração direta como a indi

reta.

Basta dizer que o governo, como um todo, somand~

se area federal, estadual e municipal, é um dos principais

investidores em informática. Sendo ,normalmente responsável

por 33% dos gastos em equipamentos de processamento de da

dos efetuados no Brasil(156). Apesar do setor público, em

nosso país, dificilmente dispensar funcionários, é eviden,

te que essa maciça automatização deverá ter o efeito de au

mentar a produtividade do corpo atual e

refrear novas contratações.

conseqüentemente

(155)Ver Boletim do DIEESE, dez. 1983, p. 18
(156)Baseado na opinião generalizadaentre'osfabricantesdo setor
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No caso do com~rcio, existem algumas ..indicações

de que certas funções típicas de comerciários estão come

çando a ser afetadas. Isto ocorre como efeito das tecnolo

gias que se estão implantando em pontos de venda, que uti

lizam terminais "on-line" operados, às vezes pelo próprio

consumidor e ligados a um computador central no caso de lo

jas. Ou, corno no caso dos supermercados, que agora estão

se preparando para implantar os códigos de barras em prod~

tos que passarao a ser lidos por leitoras óticas.

No caso das lojas, o efeito sera principalmente

sobre o pessoal administrativo e de retaguarda (contabili

dade, planejamento, estoques etc.) mas, no caso dos supeE

mercados, o efeito será global, afetando desde o caixa até

os escalões administrativos.

Outro aspecto importante a se considerar ~ a dis

tribuição do emprego pelo setor comercial, onde o subsetor

varejista e responsável por mais de 80% dos empregos. Nes

te segmento varejista, predominam micro e pequenas empr~

sas, as quais tão já não deverão ser afetadas pela automa

ção das atividades(157).

Um subsetor do terciário que tamb~m começa a ser

substancialmente afetado pelas novas tecnologias e o da

(157) SEI - SecretariaEspecial de Informática.Relatório fL~al da
Comissão Especial n9 17 - Autorraçãodas Üf€---r-a-ç-oe-s---::Co:--me-r-c~i""'a-i:--s
Criada pela SEI, 1983.
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area de comunicações. Hoje em dia, muito do que era im

presso em papel está sendo colocado à disposição de leito

res ou usuários através de terminais de computador, video-

texto etc.

Seguramente, nao e somente a demanda de papel que

sera afetada, mas as tarefas e ocupações também o serao.

Os "processadores de palavra" mudaram radicalmente a forma

de trabalho nas grandes redações de jornais no mundo intei

ro. As modernas centrais telefônicas limitaram drasticamen

te o crescimento das necessidades de telefonistas, a qual

é hoje uma profissão, se não em extinção, pelo menos está

vel no que diz respeito ao crescimento. Na opinião de esp~

cialistas do setor, se prevê queda na demanda de transpoE

te aéreo de executivos, em função das possibilidades ofe

recidas pelas teleconferências.

Antes de finalizarmos esta análise do setor ter

ciário, e necessário que se mencione um estudo de Paul

Strassman, considerado das mais completas análises acerca

do impacto da automação sobre o trabalho de escritório.

Strassman conclui que, até o início da próxima década, cer

ca de 25 milhões de empregos poderão ser eliminados nos

EUA na área de escritório. A sua previsão e que, com rela

çao àquilo que hoje se conceitua como trabalho de escritó

rio, 39% das tarefas serão eliminadas e 25% delas serao ai
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teradas(158) .

Mesmo assim, Strassman preve que, no ano 2000,
nos EUA, 86% dos trabalhadores estarão voltados para ativi
dades de escritório. Em 1980, essa porcentagem era de
68%. Em 1986 a população economicamente ativa nos EUA era
composta por 110 milhões de trabalhadores (159)

(158)Citado em: SEI - Secretaria Especial de Informática. Impactos
SÓCio-Econoômicosda Automação de Escritórios. Brasília, SEI,
1984; e ~~ Exame Informatica, 12/11/86,p. 31.

(159)Ver revista Exame, 04/12/87, p. 4.
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5.4. INFORMÁTICA E OS NOVOS EMPREGOS GERADOS

o que se pretende demonstrar no presente item, é

que e falsa a afirmativa de que os empregos eliminados p~

los efeitos da microeletrônica e dos equipamentos automati

zados, na indústria e no setor de serviços, sao compens~

dos pela geração de novos empregos no próprio setor de in

formática, ou através d~ operação destes equipamentos.

Essa falácia é desmistificada à medida em que se

verifica o número de pessoas que trabalham em atividades

diretamente ligadas à informática. Este numero é inferior

a 1,0% da população economicamente ativa brasileira.

Estes trabalhadores estão distribuídos em duas

categorias distintas: os que trabalham na indústria fabri

cante de computadores e periféricos, e os que trabalham

ligados ao uso de computadores, normalmente em centros de

processamento de dados, pertencentes a empresas usuárias

de computadores. As duas tabelas mostradas a seguir deta

lham esta situação.
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Tabela 33
EMPREGAOOS EM FABRICANTES DE COMPUl'AOORES E PERIFÉRIcos NO BRASIL

1982 1983 1984

Junto a Empresas Nacionais 8.800
12.200

12.584
11.797

18.137
10.010Junto a Empresas Estrangeiras

To tal 21.000 24.381 28.147

Fonte ABICOMP(160)

Tabela 34
EMPREGAOOS JUN'IOA CENTROS DE PROCESSAMENTO DE DAOOS

LIGADOS A usuÁRIos DE (X)MPurAOORES NO BRASIL

FUNÇÕES 1985 . 1986

Analista de Sistemas 44.624 51.318
Gerentes de Sistemas 12.700 14.605
Analistas de Software 8.670 10.230
Programadores 40.716 46.823
Operadores 31.372 36.078
Digitadores 98.064 112.774
Preparadores de dados 54.081 62.193
Fitotecários 2.246 2.583

Total 292.473 336.604

Fonte: SEI (161)

(160) e (161) O Estado de são Paulo, 11 jan; 1987.
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Apesar de nao possuirmos totais a respeito de

1984, por meio de extrapolações podemos estimar que naqu~

le ano havia cerca de 300.000 pessoas trabalhando ou em fa

bricantes ou em usuários de computadores. Este número re

presenta apenas 0,6% da população economicamente ativa.

Com relação aos empregados em fabricantes, mesmo

que se mantenham as altas taxas .de crescimento do setor, o

numero total de trabalhadores dificilmente chegará a

300.000 pessoas até o final do século.

No que tange aos que trabalham com usuários lig~

dos a centros de processamento de dados, talvez as altas

taxas de crescimento não continuem a se repetir nos próx~

mos anos. Isto porque este mercado de trabalho sofre o

efeito de duas forças opostas e equivalentes: uma das for

ças que atuará no sentido de expandir o mercado de traba

lho para profissionais de processamento de dado~ é a força

resultante da expansão do uso de microprocessadores e mi

crocomputadores. A outra força atuará no sentido inverso,

ou seja, limitando o mercado de trabalho principalmente p~

ra analistas e programadores, fruto da tendência crescente

de utilização de "software de uso genérico desenvolvido em

casas de "software".

Analisando-se um pouco mais detalhadamente esses

fatores, pode-se dizer que, com relação ao primeiro deles,

ou seja, a revolução da informática e, conseqüentemente, a

expansao no uso de microprocessadores e microcomputadores,
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nao se pode esperar um crescimento tão grande do mercado

como a primeira vista possa parecer. Isso, aliás, e o que

tem acontecido nos Estados Unidos, onde já há dez anos a

força de trabalho empregada em informática está estaciona

da em torno de 1% da força de trabalho total(162), apesar

de aquele país estar enfrentando, há pelo menos oito anos,

o grande "boom" do micros. Quais as razões para esse par~

doxo?

Para entendê-lo, é necessário compreendermos um

pouco do marketing dos fabricantes de "hardware", preoc~

pados com a hipótese de que, dentro de alguns anos, deixas

sem de vender computadores, não por razões de mercado, mas

por falta de pessoal especializado, para operá-los e pr~

gramá-los. É conhecido um estudo de um dos grandes fabri

cantes que, há dez anos, previa que em 1990 os Estados Uni

dos precisariam de 20 milhões de programadores, o que re

presentaria 20% da força de trabalho norte-americana nessa

epoca. Em função disso, as grandes corporaçoes norte-ame

ricanas vendedoras de processamento de dados começaram a

pesquisar formas de diminuir essa necessidade brutal de

programadores, pois perceberam que esses altos n~ros eram

intangíveis (163)

(162)MARI'IN,James. O dilema da proqrarnaçâo,série James Martin/Com-
pucenter. são Paulo n. 1, set. 1981, p. 9.

(163)MARI'IN,J. O dilema da program:tçao.
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Um dos resultados dessa pesquisa foi o advento

da programação estruturada, e hoje, passados dez anos da

sua aparição, sabe-se que efetivamente ela tende a dimi

nuir a demanda de programadores, mas 'não de forma exager~

da. James Martin acha que, a longo prazo, ela pode prov~

car no máximo uma redução de 25% nas necessidades de pr~

gramadores. Ou seja, aquele número de 20 milhões de progr~

madores necessários cairia em 1990 para 15 milhões.

Outras medidas foram e estão sendo tomadas para
que o computador seja comandado, operado e programado p::
los próprios usuários. Exagerando um pouco, ·poderlamos até

dizer que o objetivo seria a extinção dos CPD's na forma

como eles existem hoje, ou seja, de centros prestadores de

serviço para a empresa toda, passando a ser de exclusivida

de de cada usuário.

Nesse sentido, muita gente, nos Estados Unidos,

passou a trabalhar na busca de "software" e de linguagens

voltadas para usuários e que dispensassem o uso de progr~

madores. É justamente dentro dessa linha que proliferaram,

nos últimos anos, ~números tipos de "software" que dispeE!

sam programadores e que funcionam simplesmente através do

uso de parâmetros indicativos. Lotus e Visicalc sao

exemplos desta modalidade.

Todo esse quadro foi mostrado para explicar por

bons

que a explosão dos micros não criará muitos empregos novos

para programadores e analistas. Justamente as principais
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razoes sao que a maioria dos microprocessadores e microcom

putadores será produzida sob medida. Ou seja, já sairão

das fábricas com todo o "software" de que o usuário final

necessitará, sendo mlnim~s as necessidades de adaptações,

que poderão ser feitas pelo próprio fabricante. Esses as

pectos, inclusive, são fatores adicionais que permitem con

cluir com certeza que os micro serão bem sucedidos. E os

seus fabricantes sabem disso.

Essa seria então a principal razao pela qual a

primeira das forças anteriormente mencionadas, aquela que

permitirá criar novos empregos em informática, nao sera

tão bem sucedida.

A segunda força e a que tende a diminuir a deman

da de programadores e analistas. Sua explicação é que, de

urna forma crescente, os usuários passaram a comprar "soft

ware" pronto ou semipronto a partir de casas de "software ".

Estas estão experimentando urna das maiores taxas de cresci

mento setoriais da economia norte-americana.

Um dado interessante é que há doze anos,em 1975,

menos de 2% do "software" utilizado pelos CPDs americanos

era comprado fora(164). Em 1985, já foi ultrapassada a ma~

ca dos 10%, portanto, o crescimento foi realmente enorme e

a tendência é que esse crescimento continue maior ainda.

(164)MARTIN, J. O dí.Iemada programaçao,p. 15.
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James Martin preve que, já em 1987, apenas 70% do "soft

ware" rodado em um CPD será desenvolvido por equipes de

programadores e analistas do próprio CPD. Um dado mais elu

cidativo ainda, demonstrando a enorm~ tendªncia ao uso de

casas de "software" nos Estados Unidos, é o seguinte: Em

1970, apenas 1% dos programadores norte-americanos traba

lhava em casas de "software" e, segundo James Martin, em

1989 metade dos programadores estará trabalhando

"software-houses" (165).

Que significa isso para o mercado de trabalho de

nessas

programadores e analistas? Evidentemente, menos oportunid~

de de emprego, pois um "software" desenvolvido e comercia

lizado por uma casa especializada atinge, às vezes, cem

ou mais clientes, dos quais vários, em função de comprar

esse "software" externamente, deixaram de ter equipes pr~

prias, evitando justamente geração de novos empregos.

Assim sendo, há nos Estados Unidos casas de"soft

ware" especializadas em indústrias tªxteis, em bancos co

merciais, em supermercados etc.existindo várias, inclusive,

que foram constituídas a partir de associações de empresas

para esse fim. Dez ou doze bancos reunem-se, enxugam suas

equipes de programação e análise e criam uma casa de "soft

ware", obtendo economias de escala significativas. Hoje,

(165)MARTIN, J. O dilema da proqranacâo,
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nos Estados Unidos, as estimativas mais realistas conside

ram que, em 1990, serão necessários um" milhão de program~

dores contra os 300 mil que haviam ,em 1980. Não deixa de

ser um crescimento significativo, apesar de que bem dife

rente do que se imaginava no início dos anos 70(166).

E no Brasil, se a evolução for semelhante àquela

ocorrida nos Estados Unidos, passaremos dos 50 mil progr~

madores de hoje para cerca de 100 mil no início da pr6xima

década. Todavia, apesar desta alta taxa de crescimento no

n6mero de programadores, é muito pouco provável que o mes

mo se dê com as demais categorias profissionais que atuam

ligadas à Informática, pelos mesmos motivos já expostos.

Isto nos leva a crer que, por volta de 1990, dificilmente

o numero de trabalhadores em Informática no Brasil,

ultrapasse os 600.000 profissionais. Mantendo-se.

as taxas de crescimento dos 6ltimos anos, a população eco

nomicamente ativa brasileira, em1990, deverá estar próxima

dos 60 milhões de trabalhadores.

Com base nestas duas extrapolações,inferimos que

em 1990, otimisticamente, o n6mero de pessoas que traba

lharão ligadas à Informática se aproxime de 1% da popul~

ção economicamente ativa. Concluímos, pois, que este nu

mero é muito pequeno, principalmente se comparado com a

(166)MARTIN, J. O dilema da programação.
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quantidade de empregos que será eliminada ou afetada em
outros setores da economia, como visto neste mesmo cap~
tulo.
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5,5, CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo mostrou quais sao as profissões e

atividades que correm os maiores riscos de serem modifica

das ou simplesmente ( eliminadas. Cabe agora â sociedade e

mais especificamente ao Governo avaliar em quais situações

sera melhor permitir eventuais aumentos nos níveis de de

sempregados e ganhar em produtividade para garantir comp~

titividade internacional, e em quais situações sera me

lhor impedir ou restringir a modernização no sentido de

preservar os empregos.

Para isso, devemos conhecer as medidas que vem

sendo adotadas por outras nações, já empenhadas em atenuar

os malefícios, corno visto, inevitáveis mas necessários,ca~

sados pela automação. Nesse sentido, ~ importante que se

con~eça o que estabelecem e recomendam alguns dos princ~

pais estudiosos a respeito do terna em questão.

Por exemplo, Philip Sadler(167) que já havia p~

plicado um livro há quinze anos atrás, antes mesmo do ad

vento dos microprocessadores, defende a tese de que, qua~

to mais desenvolvido o país, menor sera o impacto da auto

mação nos níveis de emprego. Nessa linha, o Japão, por

(167) SADLER,o. WelcorreBack to the Automation Debate, in FORESTER,
T. (org.) The MicroeletronicsRevolution.Carnbridge,The MIT
Press, 1981.
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exemplo, teria muito pouco a temer de uma invasão de micro

processadores, enquanto o mesmo não se poderia dizer para

Nova Guiné, Haiti ou Líbia, por exemplo. A explicação pri~

cipal para isso é o nível de conscientização e organização

dos trabalhadores, o que lhes dá um maior poder de pressão

e barganha nos países desenvolvidos.

Já outro especialista, chamado Tom Stonier (168)

diz que, daqui a 15 anos, tudo o que necessitamos como ali

mentos, roupas, carros, móveis etc., poderá ser produzido

por apenas 10% da força de trabalho hoje exístente para

tal, e que a saída para resolver o problema dos 90% restan

tes é que os governos adotem programas maciços de educação

gratuita em todos os níveis. Estes programas nao teriam

somente o mérito de absorver o tempo das pessoas, mas,

principalmente, pelo aumento da capacitação dos indiví

duos, criar-se-iam maiores possibilidades de que estes de~

cobrissem novas formas de utilização dos microprocessad~

"res e, consequentemente, novos serviços e produtos viessem

a ser inventados.

Segundo um outro estudo, feito por uma entidade

sindical inglesa, a APEX(169), só existe uma forma, não de

(168)SIDNIER, T. Strategiesfor Change in a Technological Society.
Bradford/England,Bath, 1977.

(169)APEX - Associationof Professional,Executive,Clerical and com
puter Staff. A Trade Union Strategy for the New Technoloqy,
que faz parte de: FORESTER, T. The MicroeletronicsRevolution.
Cambridge,The MIT Press, 1981.
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se evitar desemprego, mas de se atenuar os seus males. Es

sa saida é através de, urna atuação conjunta entre governo,

sindicatos e empresários no sentido de que os três estudem

conjuntamente cada setor da economia e cada ramo de ativi

dade, estabelecendo impostos para as empresas que obtive

ram ganhos em produtividade conseguidas a custas de auto

mação de funções outrora manuais.

A aliquota deste imposto seria diferenciada por

segmentos da economia. Por exemplo, o setor de serviços e

o setor bancário teriam urna aliquota maior que o setor de

construção civil, pois este último utiliza-se muito menos

dos beneficios da automação. Estes impostos teriam urna des

tinação especifica, qual seja, a criação de empregos públ~

cos em areas corno saúde, educação etc.

No entanto, a APEX tem sido bastante criticada

por outras entidades sindicais inglesas que a consideram

demasiado moderada e propõem medidas mais radicais, corno,

por exemplo, a adoção de greves gerais nas empresas que d~

rnitirem funcionários por razoes de automação de atividade.

Isso foi o que aconteceu no jornal londrino "The Times".

Urna grande maioria de recomendações e sugestões

de estudiosos, pesquisadores e entidades sindicais é no

sentido de propor reduções de jornadas de trabalho. Na Es

panha, por exemplo, sob o lema "trabalhar menos para

todos trabalhem", foi determinada a redução da jornada

trabalho de 44 horas para 43 horas em 1980. Em 1983,

que

de

essa
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jornada máxima passou para 40 horas(170).

Importante frisar que as medidas baseadas na re

dução da jornada de trabalho não se limitam a propor que a

semana de trabalho seja inferior a 40 horas. Também fazem

parte desta categoria de medida a ampliação das férias, a

antecipação da idade mínima para aposentadoria e a total

proibição de horas extras. No presente momento, estão se

generalizando movimentos de sindicatos, tanto nos EUA como

na Europa, destinados a reduzir para 35 horas a jornada s~

manal de trabalho. Os críticos desta categoria de medidas

ponderam que a redução da jornada por aumentar os custos

industriais das empresas se torna uma medida inflacioná

ria e reduz a competitividade internacional das empresas e

das naçoes.

Uma visão mais radical deste tipo de medida pr~

poe que a seqüência tradicional "educação-trabalho-apose~

tadoria" dentro do ciclo de vida do ser humano seja altera

da de forma que, eventualmente, educação e descanso sejam

intercalados dentro do período que normalmente seria desti

nado ao trabalho dentro da vida do indivíduo.

Esta distribuição seria feita de acordo com as

necessidades da sociedade em cada momento. Quando se fala

(170) A respeito,ver artigo de MARQUES, Rosa Maria. Os Trabalhadores
e as novas tecnologias, publicado em: BRú'NO,L. & SACCAROO,
c. Organização,Trabalho e Tecnologia. são Paulo, Atlas,
1986, p. 30.
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em redução de jornada de trabalho, no Brasil, nao pode ser

esquecido que a situação dos trabalhadores aqui e bem di

ferente da de seus colegas europeus, que estão empenhados

em reduzir a jornada semanal de 40 pàra 35 horas; no Bra

sil, segundo o IBGE, a jornada média de trabalho, em 1984,

ainda era de 45 horas semanais(171).

Rattner sugere cinco caminhos para serem segu~

dos por sociedades empenhadas em criar resguardos para si

próprias (172) :

"a) indfistria, governo e sindicatos devem cooperar no pl~

nejamento econômico e empresarial a médio e longo pr~

zos, divulgando as mudanças emergentes e seu impacto

no emprego;

b) as empresas e indfistrias mais afetadas devem identifi

car as categorias de trabalhadores mais vulneráveis,

muito antes que suas tarefas se tornem obsoletas e se

jam eliminadas;

c) facilidades educacionais e de treinamento devem ser es

tabelecidas a fim de reciclar trabalhadores eliminados

de seus empregos para as novas qualificações exigidas

pelo mercado;

d) as empresas e a administração pfiblica devem organizar-

se para oferecer empregos adequados àqueles que foram

(171)FIEGE - Fundação InstitutoBrasileirode Geografia e Estatística.
P.nuárioEstatísticodo Brasi1. Rio de Janeiro, IEGE, 1986,p.141.

(172)RATTNER, H. Informáticae SOciedade,·p.142.
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deslocados de seus trabalhos, pagando se for necessa

rio, os custos da realocação;

e} um fundo especial, além do de seguro-desemprego, deve

ser instituído para custear o transporte e manutenção

e o treinamento dos trabalhadores deslocados."

Rada(173} também considera, a exemplo das reco

mendações da OIT, que a redução da jornada de trabalho e

uma das medidas mais importantes na procura da eliminação

no desemprego causado pela automação. Mas, adicionalmente,

ele sugere outro elenco de medidas que inclui o desenvolvi

mento de incentivos e meoanismos especiais de apoio a p~

quena e micro empresa, além do estímulo à criação de empr~

sas no setor de serviços. Para ele, existem três razões bá

sicas para justificar o fato do setor de serviços ainda po

der ser uma importante esperança na geração de novos empr~

gos:

a} a ineficiência generalizada de serviços públicos, nota

damente nas áreas de saúde e educação;

b} o surgimento de novas necessidades e novos serviços co

mo decorrência de uma sociedade mais complexa;

c} o fato de que mesmo numa sociedade aberta os

são protegidos da competição internacional.

serviços

(173)RADA, J. The Impact of Micro-eletronics,p. 126.·
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Não deve haver dúvida de que todas as propostas

e recomendações enumeradas anteriormente podem, em maior

ou menor escala, se aplicar ao caso brasileiro. No éntant~

gostariamos de agora nos deter em um 'tipo de medida que

nos parece a mais adequada para as circunstâncias atuais

do momento e cenário brasileiro: Trata-se do retreinamento

ou reciclagem. Corno exemplo de paises que adotaram esse

mecanismo, podemos citar pelo menos Alemanha, Japão, Itá

lia e Suécia(174). Nesses paises, existe um compromisso

entre empresários, sindicatos de trabalhadores que eventu

almente seriam dispensados por terem tido automatizadas as

suas funções. A não dispensa e o retreinamento para o rea

proveitamento dos trabalhadores é urna alternativa que vem

sendo utilizada pelos paises mais avançados com muito su

cesso.

o ponto principal deste tipo de medida, evidente

mente, e a aceitação por parte dos empresários de que nao

devam dispensar nenhum empregado corno decorrência da auto

maçao, mas que, pelo contrário, devam procurar aproveitá-

lo em outras atividades em sua própria empresa.

Ela possui urna vantagem sobre as demais medida~

corno a redução da jornada de trabalho ou o seguro desempr~

(174) A respeito,ver novarrenteartigo de NARQUES, Rosa Maria. Os tr~
balhadorese as novas tecnologias.In: BRUNO, L. & SACCARI:X::G
C. Organização,Trabalho e Tecnologia.são Paulo,.Atlas,1986.
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go. Estas sao medidas de caráter geral, aquela é uma medi

da que não precisa ser imposta a todas as empresas mas de

ve ser aplicada somente às empresas beneficiadas pela auto

maçao.

Além disso, sua implantação nao e complexa como,

por exemplo, o seguro desemprego, para o qual se deve equ~

cionar de onde serão retirados os recursos necessários,por

exemplo.

A dificuldade na adoção do retreinamento está no

fato do empresário admitir e aceitar em repartir com os

trabalhadores os ganhos de produtividade que advirão da

automação de sua empresa. Para que ele adote esta postura

não será suficiente nem seu eventual espírito humanitário

e nem eventuais pressões sindicais. Será preciso que o g~

verno compareça concedendo estímulo e incentivos especiais

ao empresário que não dispensar seus empregados. Em essên

cia, esta é a medida que propomos: Que o governo conceda

incentivos especiais, ou através de isenções fiscais ou

através de linhas de financiamento subsidiadas, para as em

presas que se modernizarem e que, em decorrência, não se

utilizarem da dispensa de empregados.

Está claro que, por maior que sejam estes incen

tivos, as empresas que nao dispensarem seus empregados a~
ticarao com custos maiores e consequentemente com menores mar

gens de rentabilidade. No entanto, existem aspectos pos~

tivos que também devem ser levados em consideração pelas
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empresas. Em primeiro lugar, é indubitável que uma nova

tecnologia precisa ser bem recebida pelos trabalhadores.

Isso só acontecerá à medida em que esta nova tecnologia

não trouxer o desemprego para alguns colegas desses traba

lhadores. Assim sendo, um fator chave de sucesso para a

implantaçãb~de uma nova tecnologia é a consciência por pa~

te dos trabalhadores de que eles não serão prejudicados p~

la mesma. Este fato deve ser explorado pelas empresas que

assim o procederem e, certamente, elas ser ao beneficiadas.

Um outro ponto a ser levado em consideração pelo

empresário é o de que ele tem uma responsabilidade social

pela manutenção do nível geral de empregos. Afinal de con

tas, se todos dispensarem seus empregados, não mais haverá

mercado consumidor para os produtos que vierem a ser pr~

duzidos.
A questão do retreinamento é por demais complexa

e, a nosso ver, deve passar a ser encarada com mais serie

dade por todos os protagonistas da cena. Atualmente, no

Brasil, nem sindicatos de trabalhadores,nem empresários e,

muito menos, o governo tem lhe dado a devida atenção. No

entanto, é nosso entendimento que se essas três forças se

conscientizarem da sua importância, ela pode ser a chave

para que o Brasil consiga sabiamente enfrentar os impactos

sociais da automação.
O que estamos propondo é que seja desenvolvida

uma nova concepçao para a educação de trabalhadores e que
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a incumbência por promover essa "educação", ou seja, o re
treinamento ou reciclagem, nao seja exclusiva da empresa
que optou pela automação, mas que esta seja apoiada pelo
governo e pelos sindicatos dos trabalhadores envolvidos.

Neste capítulo procuramos realçar algumas concl~
soes inevitáveis como a de que nao se pode proibir ou se
quer dificultar a modernização das empresas, mas que se de
ve pensar seriamente em se proteger o trabalhador ameaçado
de perder seu emprego como decorrência daquela moderniza
ção. A partir desta conclusão procurou-se mostrar quais
sao os meios que têm sido adotados em outros países para
se conseguir a proteção do trabalhador e, nesse momento,
verificamos que são muitas as dificuldades para que se con
siga implantai no Brasil, a curto pra~o, a maioria das so
luções internacionais, como seguro desemprego ou redução
da jornada de trabalho, apesar delas serem extremamente va
lidas.



CAPITULO VI
CONCLUSÓES

A principal conclusão que esperamos ter deixado

evidenciada ao longo deste estudo é a de que as formas e

métodos de produção\estão sendo reformulados em praticamen- -
te todos os ramos de atividad~, e com isso modificam-se

não só a gestão das empresas, mas a sua própria organiz~

çao.

Assim sendo, analisamos o impacto das novas tec

nologias no local de trabalho, e mais especificamente, nas

organizações, e verificamos que o mesmo é bastante signif~

cativo.

Ao longo dos capitulos anteriores, falamos do

trabalho e da sua natureza. Uma conclusão inevitável e que

com a automação, ía natureza do trabalho está sendo trans
~

formada. A automação com base na microeletrônica promove

uma mudança tão grande na organização e na natureza do tr~

balho quanto o provocaram o taylorismo ou o fordismo.Aliá~

a automação é uma conseqüência naturál daquelas escolas que
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iniciaram o processo de desqualificação do trabalhador, o

qual, justamente, se acentuou com a mesma.

Pelo que vimos a microeletrônica, do ponto de

vista das atividades operativas, atinge principa~te aqu~

las relacionadas com os tra~alhadores menos qualificados .

Enquanto que do ponto de vista das funções administrativas

a média gerência é atingida na sua autonomia devido às fa

cilidades que a automação conduz no sentido de centralizar

as informações na cúpula.

No entanto, mesmo estas conclusões refletem ap~

nas tendências mais prováveis, pois o que mais se procurou

demonstrar neste trabalho, foi que o~mpacto da microele

trônica sobre a organização, sem dúvida, é relevante mas

ele é também contradit6rio, ou seja, enquanto algumas ati

vidades são extintas, outras novas passam a existir; en

quanto algumas profissões são desqualificadas, outras pa~

sam a ser qualificadas; enquanto para alguns as condições

de trabalho melhoram, para outros elas pioram e, finalmen

te, salientaram-se as contradições existentes mesmo para a
~

gestão das empresas. Isto porque, se as inovações dão mais

poder aos administradores (por tirá-lo dos trabalhadores),

por outro lado, elas tornam mais complexas as tarefas do

administrador, o qual passa a conviver com uma série de fa

tos e circunstãncias completamente novas para as quais ele

não está preparado. Sem esquecer que a média administraçã~

com a automação, também perde poder,· comparativamente com
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a alta administração, conforme vimos no capítulo IV.

Este trabalho não procurou se limitar aos aspe~

tos microeconômicos da questão dos impactos das novas tec

nologias. No entanto, cumpre destacar que no capítulo 111,

tornamos o cuidado de examinar a postura de diversos econo

mistas, que, ao longo dos últimos dois séculos procuraram

estudar os impactos do progresso tecnológico sobre o nível

de emprego e a conclusão relevante que pudemos chegar e

a de que nesta questão, não existe um denominador comum en

tre as posturas e posições assumidas pelos mesmos, pois g~

ralmente a análise de toda esta problemática tem envolvido

considerações ideológicas e doutrinárias. Devemos conside

rar também, que as análises feitas pelos economistas, pr~

ticamente em sua totalidade, foram feitas antes do advento

da microeletrônica e, conseqllentemente da iminência da au

tomação em massa. Por outro lado, no nosso desenvolvimento

procuramos justamente analisar os efeitos do progresso tec

nológico à luz dessa nova era que se afigura: a era da in

formática, da automação maciça e da microeletrônica.

Corno já vimos anteriormente é recente o temor de

que a automação possa substituir o trabalho humano e as

sim causar desemprego. No entanto, corno nos últimos anos

as economias dos países ocidentais tiveram vários momentos

de crescimento, esses temores nunca chegaram a provocar

reaçoes mais intensas por parte dos sindicatos de trabalha

dores, sem dúvida, os que seriam os mqiores prejudicados.
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o contexto, hoje, e mais complexo. Por várias
razões, mas as principais são duas. Em primeiro lugar, c~

mo se verificou nos capítulos I e 11 desta tese o espant~

so barateamento dos preços e custos dos produtos à base de

componentes microeletrônicos. Em segundo lugar, o fim da

antiga esperança de que a sociedade p6s-industrial fosse

capaz de gerar novas ocupações e empregos em novos setores

da economia para absorver os trabalhadores deslocados dos

setores primário e secundário. Essa última noção foi des

mistificada inclusive pela enorme automação que vem se dan

do no pr6prio setor de serviços, como ficou patente nos ca

pítulos 11 e V. Aliás, no capítulo V, procuramos demons

trar que a idéia de que a informática e a automação geram

melhores oportunidades no mercado de trabalho e contribuem

por manter o nível geral de empregos é uma hipótese difi

cilmente comprovável. Isto com base nos números dispon!

veis até o momento, onde fica demonstrado o número limita
-do de novos empregos que foram criados. Além de que e eng~

nosa a percepção de que necessariamente os novos empregos

gerados pela informática e pela automação conduzam a me

lhores níveis de qualificação. Boa parte das novas funções

correspondem a digitadores e operadores de terminais que

executam um número muito pequeno de operações sem saberem

lidar com eventualidades e por isso, essas novas funções

podem ser preenchidas inclusive com mão-de-obra menos qu~
- (

lificada.
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Não fez parte do escopo deste trabalho, a exata

quantificação dos impactos da automação sobre o emprego.

Isto porque este objetivo aumentaria em muito a abrangê~

cia desta tese, além de que os impactos da microeletrônica

sobre a empresa e sobre a sociedade, ainda estão, no caso

brasileiro, em uma fase muito inicial, o que faz com que

os dados existentes para se efetuar quantificações ainda

sejam poucos e esparsos.

No entanto, nao foram poucas as evidências de

que haverá0e já está havendo) inúmeras situações onde tra
'--

balhadores serao substituídos por máquinasj Isso acontece

rá toda vez que for economicamente interessante para o em

presário promover a substituição. Nem poderia ser diferen

te. Não faria sentido pretender que, em uma economia cap~

talista, os empresários tomassem decisões que nao fossem

norteadas por critérios puramente econômicos.Além disso, como

já dissemosanteriormente, e evidente a tendência, ainda

maior para os próximos anos, do barateamento dos equipame~

tos baseados em componentes microeletrõnicos. Com isso, as

empresas e os empresários não terão como deixar de recor

rer a essas modernizações, no mínimo, para fazer frente a

concorrência, nacional ou internacional.

A conclusão que podemos tirar é a de que a I auto

maçao aumenta a produtividade, aumenta a quantidade de

bens oferecidos, aumenta a riqueza, mas não aumenta a ofer

ta de empregos e, com isso, gera-se uma série de anomalias,
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inclusive a necessidade de sustentar-se o desemprego.Aliás,

como vimos no capítulo v, na verdade, o que as sociedades

dos países desenvolvidos têm feito não é tanto criar meca

nismos para proteger os desempregados mas, principalmente,

criar formas de sustentação para os inempregáveis. Mesmo

porque o desenvolvimento tecnológico é tão rápido que os

desempregados ou os inempregáveis normalmente nao conseguem

"se preparar e, consequentemente, se adequar a tempo.

Certamente no caso brasileiro a situação é ainda

mais grave que nos países desenvolvidos. A começar pelo

fato de que a cada ano quase dois milhões de novos empr~

gos devem ser gerados somente em função do crescimento ve

getativo da população.

Dentro deste quadro de dificuldades a principal

conclusão que se pode chegar é que no mínimo o emprego já

existente deve ser preservado. No entanto nem esta afirma

tiva não é coerente com a necessidade de se modernizar o

país, pois como acabamos de enfatizar e como procuramos de

monstrar ao longo de todo este estudo são incontáveis as

situações onde do ponto de vista econõmico é preferível

usar-se um computador ou um robõ a empregar-se um ser huma

no. E em alguns casos isso não pode ser evitado sob o ris

co de que com a perda de produtividade percamos competit~

vidade internacional. E esta nunca foi tão importante co

mo agora, não somente por causa das dificuldades decorren

tes da nossa dívida externa, mas principalmente porque pa~
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saram-se muitos anos para que conseguíssemos fazer com que

mais de 60% da nossa pauta de produtos exportáveis fosse

constituída de produtos industrializados, e portanto neces

sitando competir com produtos equivalentes, japoneses, ale

mães, norte-americanos e outros produzidos em países onde

corno vimos, o segredo para a alta competitividade ~ a in

tensificação do uso da automação.

Ou seja, estamos diante de um paradoxo: ao mesmo

tempo em que a automação pode gerar desemprego, ela ~ fun

damental para aumentar a competitividade de nosso produto~

pois sem isso o desemprego advirá da mesma forma.

Pretendemos, agora, chegar àquele que talvez se

ja o mais importante result~do deste trabalho, e que, na

verdade, pode parecer urna contradição: Ao mesmo tempo em

que a microeletrônica gera desemprego ou gera inempregª

veis, ela ~ fundamental para aumentar a competitividade

das nações onde se instala. Isto porque, o grande paradoxo

e que para reduzir os níveis de desemprego,há que se aumen

tar substancialmente os índices de competitividade e, ne

cessariamente, de produtividade da economia. Isto quer di

zer que, se um determinado país que participe do com~rcio

internacional (e isso ~ hoje praticamente inevitável, para

qualquer país) se fechar para o avanço tecnológico, objet~

vando preservar empregos, acabará perdendo competitividade

internacional e o desemprego, de qualquer forma,acabará se

instalando nesse país. Em outras palavras, poderíamos di
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zer, fazendo blague: Ruim com o robô, pior sem ele.

Assim sendo, a maior ameaça para a existência de

desemprego não é a microeletrônica mas, sim, a falta de

uma legislação apropriada e de medidas de cunho político e

social que adaptem as sociedades as novas contingências de

correntes do avanço tecnológico.

A sociedade como um todo deve ser incumbida de

uma grande missão que, à primeira vista, como a própria

conclusão acima mencionada, pode parecer paradoxal: Ao mes

mo tempo que deve estimular o avanço e a modernização tec

nológica, deve também criar mecanismos para defender o em

prego ameaçado por essa modernização.

Não estamos dizendo que a responsabilidade pela

resolução do problema seja somente do governo, no entant~

é evidente que, considerando os vários participantes do j~

go (trabalhadores, empresár~os, sociedade etc,) ele desem

penha o papel principal.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar que

esta monografia, em nenhum momento pretendeu ser um

de chegada, mas pelo contrário, a intenção sempre

ponto

foi a

de que ela fosse um ponto de partida para novas análises e

novos estudos a respeito do tema.

Sabemos também que a maioria das recomendaçôes

propostas nesta tese nao poderiam ser implementadas a cur

to prazo pois elas pressupõem longos debates envolvendo t~

da a sociedade, em alguns casos, e os cientistas de admi
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nistração, em outros.

No entanto, existem duas recomendações que nao

podem deixar de ser feitas ao término deste trabalho:

Em primeiro lugar, como todos sabemos os currícu

los das faculdades de Administração de Empresas não têm da

do a devida importãncia a temas ligados a questão tecnoló

gica. Assim sendo~ julgamos ser urgente a revisão desses

currículos e dos programas dos cursos para formação de ad

ministradores de empresas. Se concordamos que mudanças im

portantes estejam ocorrendo ao nível dà gestão das empr~

sas, não podemos admitir que administradores sejam forma

dos sem a devida habilitação sobre como lidar com as novas

tecnologias decorrentes da microeletrõnica. Nãoesbmos aqui

nos referindo somente às questões dos impactos sociais ou

sobre as mudanças na organização do trabalho. Os currícu

los dos cursos de Administração devem passar a fornecer

uma visão integrada do papel da variável tecnológica em um

empreendimento e portanto introduzir aos alunos os pontos

essenciais da gestão tecnológica em uma empresa.

A segunda recomendação é dirigida aos orgaos e

instituições que lidam com estatísticas em nosso país. Ta!

vez a maior dificuldade existente hoje no país para avan

çarmos nos estudos a respeito dos impactos das novas tecno

logias seja a forma pela qual a FIBGE realiza sua coleta

de informações, a qual é feita praticamente da mesma forma

como se fazia há 40 anos atrás. Há que se considerar que a
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economia hoje possui novos ramos e setores.

Além disso a desagregação dos números referentes

a indústria, ao comércio e ao setor de serviços deveria

corresponder a realidade que hoje é vigente em nosso país.

Lamentamos ter que efetuar esta crítica mas ela e feita

com o sentido eminentemente construtivo, já que reconhece

mos a competência da FIBGE naquilo que faz. Um exemplo tí

pico dessa necessidade de aperfeiçoamento na coleta e no

manuseio dos dados é que no Brasil praticamente nao se dis

põe de dados a respeito do setor quaternário da economia.

No nosso país nao sabemos nem qual a sua impoE

tãncia para o PIB nem a quantidade de empregos envolvidos.

Evidente que nao são só essas as deficiências es

tatísticas e nem a FIBGE é a única responsável, no entant~

o que queremos deixar claro é que os diversos organismos

envolvidos - FIBGE, Universidades, SEI-Secretaria Especial

da Informática, Ministério do 'Trabalho, Fundação

DIEESE.etc - deveriam estar mais atentos para a

SEADE,

questão

das estatísticas que possam ajudar a melhorar a

sao da questão do desemprego tecnológico.

compree~



B I B L I O G R A F I A

AGLIET'l'A,Michel. Regulacion v Cri sis deI Capitalismo. Mé
xico, Siglo Vientiuno Editores, 1979.

et alii. Rupturas de um Sistema Economico. H. B1u
me Ed., Madrid, 1981.

AMARAL, P.F.S. & PINTO, B.C.M. Robôs Industriais e suas A
pLí.c aço es . Revista INF'O. (9) ago. 1983.

APEX - Association o f Prof issional, Executive, Clerical and
Computer Staff. A Trade Union Strategy for the I~w Tech
nology, que f az parte dei FORESTER; T. The Microe1etrõ
nics Revolution. Cambridge, Teh Mit Press, 1981.

BENAKOUCHE, R. (org.) A Informática e o Brasil. Rio de
Janeiro, Vozes, 1985.

.Mi.met.Ls mo Tecnológico. Florianópolis, Edito
ra da UFSC, '1984.

BARBOSA, F.V.; DA LUZ, T.R.; RODRIGUES, S.B.; KILIMNIK, Z.
M. Microeletrón~ca e Organizaç~o do Trabalho no Setor
de Serv í oo s. Revista Adm.inistrar.~o de Empresas, 25 (4).5-
19, out./dez. 1985.

BESSANT, J. et alii. The im!"lactof Nicroe1etronics: A Re
view of The Literature. Londres, Francis Pinter, 1981. -

BLAUHER, R. A1ienation and freedom. Chicago, Chicago Uni
versity Press, 1964.



. 240

BO\vEN, H. R. & MANGUM, G.L. Automacão e Progresso Econômi
co. Rio de Janeiro, Zahar, 1969. '

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista. Rio de Janei
ro, Zahar, 1980.

BRIGHT, James R. Automation and Management. Graduate Scho
01 of Business Administ.ration, Harvard University Press~
Boston, 1958 .

. Automation and Skill Requirements. Harvard Busin----ess Review, Boston, jul./ago. 1958.

BRUNO, L. & SCôARDO, C. Organização, Trabalho e Tecnologia.
são Paulo, Atlas, 1986.

CARVALHO, Ruy de Q. Automacão e Trabalho - Implicações So
ciais da Tecnologia Microeletronica na IndustriaAutomo
hillstica Brasileira. Tese de Hestrado, Dept9 de Ciencias
Sociais, IFCH, UNICAMP, Campinas. .

. Os efeitos da inovacão Tecnológica baseada ma Mi
--c-r-o-e--:;-l-etrônicasobre o Em re o Industrial no Brasil. CNRH/

IPEA IPLAN. out 1986. (Mimeo).

CERTAIN, T.H.C.F. Tecnologia e Emprego no Setor Bancário.
UNICAMP, maio/84. IvJ.imeo.(Relatõrio Final de Pesquisa
CNPq) .

CORIAT, B. Autômatos, Robôs e a Classe Operária. Novos Es
tudos CEBRAP, BoI. 2(2), são Paulo, CEBRAP, jul/

. La Robotique.Paris, La Decouverte/Maspero/Paris V,--=-1"""'9"""'8-=-3.

COUTINHO, L.G. & LIMA, M.P. Tendências do Progresso Tecn9
lógico nas Próximas Décadas e as Mudanças na Divisa0 I~
ternacional do Trabalho. Campinas, UNICAMP, 1984. mi~eo.
(Relatorio de Pesquisa. CNPq)

CUGNASCA, C.E. Robôs Industriais: Conceitos Básicos. Revi~
ta Politécnica. são Paulo, (191) 1986.

DIAS, Lia R. Eu Robô? Revista Nacional de
ções, são Paulo, jul. 1982.

Telecomunica

DRENNAN, M.P. Implications of Computer and Communicati~
Technology for Less Skilled Service Employment Opportun!
ties. New York, Columbia University, 1983. mimeo. (Final
report of U.S. Departments oi'Labor)

ERBER, Fabio S. Automação Eletrônica e Desemprego: Uma A



· 241

'ná1ise Preliminar e Sugestão da política. Rio de Janei
ro, UFRJ, s.d.

ERBER, Fábio S. O Complexo Eletrônico. Rio de Janeiro,~,
1982. mimeo.

ERNST, M.L. The Mechanization of Commerce. Scientific Ame
rican. 247(]) :110-112, Sept. 1982

FIBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística. Anuário Estatístico do Brasil/1985. Rio de Ja
neiro, 1986.

FLEURY, Afonso Carlos C. A Organização do Trabalho em In
dústrias Automatizadas - um estudo de casos. Engenharia
de Producão, 1978.

FLEURY, Afonso & VARGAS, Nilton, Coord. Organização do Tra
balho. são Paulo, Atlas, 1984.

FORESTER, T. (Org.)The Microeletronic Revolution. Cambridge ,
The MIT Press, 1981.

FOULKES, F.K. & HIRSCH, J.L. People Make Robots Work. Har
vard Business Review. Boston, ~(l) jan./Feb. 1984.

FREYSSENET, Miche 1. La Divi sion Capi taliste du TlJ.avail.Pa
ris, Ed. Savelli, 1977.

FRIEDMAN, G. O trabalho em Migalhas. são Paulo,
Perspectiva, 1972.

Editora

GALBRAITH, J.K. Economics and the public purpose. New York,
Mentor Book, 1973.

GARCIA, F.C.; GURMAN, G.A. & ANDRADE DE BARROS, V. Tecnolo
gia - Microeletrônica: Organização do Trabalho e Respos
ta Sindical. Revista Brasileira de Tecnologia" 15(4), ju17
ago. 84.

GENNARI NETTO, Otávio. Automação, Robotização, Emprego e
Desemprego. Boletim SEI, jun/82.

GERWIN, Donald. Do I s and don I ts of computerized manufactur
ing. Harvard Business Review, mar/82.

GINZBERG, E. The Mechanization of Work. Scientific Ameri
cano 247(3): 38-47. sep/82. r

GIULIANO. V.E. The Mechanization of Office Work. Scienti



· 242

fic Ame r.í can, 247 (3):124..,.135.sep./82.

GORZ, A. Adeus ao Proletariado - para além do Socialismo.
Rio de Janeiro, Ed. Forense-Universitár ia, 19A~.

Crítitca da Divisão do Trabalho. são Paulo, Martins
Fontes

Estratégia Operária e Neocapitalista. Rio de Janei
ro, Zahar.

GREENBAUM, Joan. Division of Labor in the Computer.Field,
Computers and People, nov/76.

GUNN, T.G. The Mechanization of Design and Manufacturing.
Scientific American. 247(3):86-109. sep./82.

HEWITT, T. Internalising the Social Benefits of:Electronics:
Case Studies in the Brazilian Informatics and Consumer
Electronics Industry. (preparado para o Projeto OIT/PNUD
/CNRH/IPEA) (BRA/82/02 4). Brasília.

HILFERDING, R. O Capital Financeiro. Série: Os
tas. são PAulo, Nova Cultura, 1985.

Economis

IONEMOTO, Kenjii. Robotization in Japanese Industries: So
cio Economic Impacts. Japan External Trade Organization:

INSTITUTO EUVALDO LODI. Problemas do Empreqo e do Trabalho.
~(l), abr./83.

JEVONS, William S. A Teoria da Economia Política. Série:
Os Economistas. são Paulo, Nova Cultural, abr/83.

KALECKI. Michal. Teoria da Dinâmica Econômica. Série. Os
Pensadores. são Paulo, Abril Cultural, 1978.

KEYNES, John M. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da
Moeda. são Paulo, abr/S3.

KOSHIRO, Kasutoshi. The Economic Impact of Automation. Yo
kohama National University. (mimeo).

LABINI, Paolo S. Oligopólio e Progresso Técnico. são Pau
lo, abril 1984.

LEONTIEF, H.W. The Distribution of Work and Income.
tific American. 247(3) :152-164. sep/82.

LUBAR, R. vJhy unemploymen t wi 11 hang high. Fortune. june82 .
p. 114-121.

Scien--



. 243

MACHLINE, C.; RATTNER, H. & UDRY, O. Máquinas - Ferramentas
de Controle Numérico: Efeitos Administrativos de sua In
trodução na Indústria Nacional. Revista Administração de
Empresas. 22(2) :5-21. Abr/jun.

MAIN, Jeremy. \'Jork won't be the same again. Fortune. june,
28, 1982. p. 58.

MALTHUS, Thomas R. PrincIpios de Economia polItica e Consi
derações sobre sua Aplicaçao Prâtica. Série: Os Economis
tas. são Paulo, Abril, 1983.

MARCELINO, G.F. & MAXIMINIANO, A.C.A. Pode usar que o Com
putador é seu. Hevista de Administracão.

MARGLIN, Stephen. CrItica da Divisão do Trabalho. são Pau
lo, Martins Fontes, 1980.

MARSHALL, Alfred. PrincIpios de Economia: Tratado Introdu
tório. são Paulo, Abril, 1982.

MARTIN, J. & NOffi1AN,A. The Computerized Socie~. London,
pelican Books, 1973.

MARTIN, James. O dilema da pro9"r~~. são Pau Lo j õorupuoen
ter, 1981. (Série James Martins/Compucenter, 1)

MARTINEZ, J. P. A automação nos escritórios. Dados e ICÊlas.
dez./83 .

. A Revolução dos Robôs está chegando.
Ideias. fev./82 .

.IDados e

82.
. Os impasses da Automação. Dados e Idéias. dez.1

MARX, Karl. Conseqüências Sociais do Avanço Tecnológico.
v. I. Edições Populares, 1980.

_' O O Capital; crItica da economia politica. Série: Os
Economistas. vol. I. e 11. Sao PAulo, Nova Cultural.

MAS UDA , Yoneji. The information Society. Institute for the
Information Society. Tokyo, 1980.

MAGLIOLI, Jorge. Kalecki. são PAulo, Âtica, 1978.

MINCER, J. População e Força do Trabalho no Crescimento E
conômico. Revista Brasileira de Economia. Rio de Janeiro~
29 (4) :25- 39. out. Idez., 1975.



· 244 .

MOTTA, F.C.P. Organização e Poder. são PAulo, Atlas
l
1986.

NETO, A.P.M.C. Empresas Usuárias de Equipamentos Comando
Numérico no Estado de são Paulo (mimeo). SENAI, dez./83.

NOGUEIRA, Batista U. O Uso dos Robôs na Indústria. Ministé
rio do Trabalho. (mimeo). jan/82.

NORA, S. & MINC, A. A informatização da Sociedade. FGV, Rio
de Janeiro, 1980.

PAT~, o. L'Inforrnatization et l'Emploi. Paris, Maspero,
1983.

PELIANO, J.C.P. Automação, Emprego e Qualificação de Mão-
de-Obra na IndGstria Brasileira.' Sao Paulo, Brasiliense,
(CNRH/IPEA), 1983.

___ :::--.Automação, Emprego e Qualificação de Mão-de - Obra
na Indústria Brasileira: notas preliminares (CNRH!IPLAN),
Brasília, mai/83.

PEREIRA, L. C.B. Lucro, Acumulação e Crise. são Paulo, Bra
siliense, 1986.

PEREIRA, L.C.B. & PRESTES MOTTA, F.C. Introdução à Organ~
za~ã0 ~u~ocrática. são Paulo, Brasiliense, 1980.

PINTO, Benedito G.M. & AMARAL, Paulo F.S. Revista INFO,retl
82.

PROTH, J. The Impact of Microe letroni.cs. Genebra, 110,1980.

RADA, Juan F. La erne rqen t.e economia de servicios.
1984. p.43.

Agora,

RASMUSSEN, V. & WAINE, D. The Mechanizationof Agriculture,
Scientific American. 247(3) :49-61. set/82.

RATTNER, Henrique. Tecnologia e Sociedade. são Paulo, Bra
siliense, 1980.

RICARDO, David. Princípios de Economia política e Tributa
ção. Série: Os Pensadores. são Paulo, Abril, 1978.

ROBINSONi Joan. The'Accumulation of Capital. London, MacMil
lan, 1958.

ROESSNER, J.D. Im act of Office Automation on Office Hor
kers. Atlanta, Georgia Institute of Technology. dec. 83.
rnImeo. (Final report to U.S. Departrnent of Labor)



. 245

ROHRER, H.G. Tendências Futuras da Robótica.
18 jun. 85. p. 17-23. Datanews.

ROTHWELL, R. & ZEGVELD, N. Technical Change and Emplo~t.
Londres, Francis, 1979.

SADLER, P. Welcome Back to the Automation Debate. In:FORES
TER, T. (org.) The Microeletronics Revolution. Cambridge~
The MIT Press, 1981.

SALERNO, M.S. Algumas Ref lexõe s sobre as -causas rnat.r í.z'e s
da Automação Industrial. Revista Politécnica. n. 191, 1986.

SCHMITZ, H. A Microeletrônica: suas Implicacões sobre o Em
prego e o Salário. In: Pesquisa e Planejamento Econômicõ.
12(3)'. Rio de Janeiro, IPEA, dezy'Bô ,

SCHUMPETER, J.A. A Teoria do Desenvolvimento Econômico. são
Paulo, Abril Cultural, 1982.

___________. Business Cycles. New York, McGraw Hill, 1939 .

. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de
Janeiro, Fundo de Cultura, 1961.

SCOTT, J.W.
American.

The Mechaniz ation of Women' s Work
247(3) :136-151. sep./82.

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COM~RCIO, CI~NCIA E TECNOLOGIA DO
ESTADO DE SÃO BAULO. Automa~ão Industrial: Oportunidade s
Te cnológicas no E stado de Sao Paulo. Sao Paulol/Promocet,
1984.

Scientific

SEI - Secretaria Especial de Informática. Boletim Informa
~ n. 5, ago/81.

· Boletim Informativo n. 14, set/85.

· Boletim Informativo n. 15, abr/86.

· Impactos Sócio Econômico da Automação, Brasília, 1984.

· Relatório da Comissão E s,eecial de Automação de Escri
tório. BrasIlia, 1984.

· Relatório da Comissão Especial de Automas,:ãodas Opera--- Bancárias. Brasília.s.:0es

· Relatório da Comissão ESEecial de Automacão das °12era
Içoes Comerciais. Brasl1ia.



• 246

SEI - Secretaria Especial de Informática. Relatório da Co
miss~o Especial de Automação das Operações Industriais ~
Brasllia.

SERRA, J. A Questão do De sernprego. são Paulo, fearetaria.:.de
Economia e Planejamento. 1983.

SHAIKEN, Harley. Computadoras y Relaciones de Poder en la
Fabrica. Cuadernos Políticos. outjdez.81.

SINGER, Paul. Curso de Introdução â Economia Política. Rio
de Janeiro, Forense, 1979.

SIMONSEN, M.H. A Força do Trabalho no Brasil. Revista Bra
sileira de Economia. ~(4) :29-45. outjdez. 74.

SMITH, Adam. Investigação sobre a Natureza e as Causa'. da
Riqueza das Naçoes. Série: Os PEnsadores. Sao Paulo, a
bril. 1978.

SOUZA, H.C.A.F. & TEIXEIRA, D.L.P. Organizacão do Processo
de Trabalho na Evolucão do Capitalismo. Revista Adrninis
tração de Empresas. 25(4) :65-72. outjdez. 85.

SRAFFA, Piero. Produção de Mercadorias por Meio de Mercado
rias. Série: Os Pensadores. Sao Paulo, Abril. 1980. -

STONIER, T. Strategies for Change in a Technological Socie
!l. BradfordjEngland, Bath, 1977.

STONIER, A. & HAGUE, D. Teoria Econômica. Rio de Janeiro,
Zahar, 196 3.

TAUILLE, J.R. A Difusão de MFCN no Brasil e Algumas Impli
caçoes para o Desenv~~vimento Econômico. Rto de Janeiro,
FEAjUFRJ, 1981. (mimeo).

· A Situacão do Comando Numérico no Brasil. Rio de-~---;-Janeiro, FEAjUFRJ, 1981.

, . Automação e Competitividade: uma avaliação das---~tendencias no Brasil. Rio de Janeiro, UFRJ, 1986 (mimeo).

· Difusão do Controle Numérico no Brasil - O Impac
- -Ct-o-s-o-brea Organiz açãü--Sóê:-iâ:Cda Pro·dü-çãüe Implicações

para o Desenvolvimento Econômico. COPPEjUFRJ, 1981.

· Microeletrônica, Automação e Desenvolvimento Eco---,.--.,--nomico: O Caso das Maquinas-Ferramenta com Controle Nu
merico no Brasil. Tese de Doutorado, New School for So
cial Research, New York, 1984.



· 247 .

TAUILLE, J.R. Robótica: reflexões sobre um novo limiar. RBT
- PevistaBrasileirade Temolcx:ria.16(5), set/Out.,1985.

TAYLOR, Frederick VI. Princípios de Administração Científi
~. 7~ ed. são Paulo, Atlas, 1985.

TESORO, José Luiz. La Robotica: Possibilidades y problemas.
Administración de Empresas. Tomo XIV. p. 1015.

THORSTENSEN, Vera H. Informática e seus impactos na organ!
za~ão industrial. EAESP/FGV, 1984. (mimeo).

TOMA, T. Projetos daqui e de fora. Revista Dados e Idéias.
n. 81, fev/85.

U.S. DEPARTMENT OF COMERCE~ The semiconductor Industry. (m!
meo). April 83.

VEBLEN, Thorstein. Teoria da empresa industrial. Rio de Ja
neiro, Globo, 1966.

WALRAS, Leon. Compêndio dos Elementos de Economia política.
Série: os Economistas. Sao Paulo, abr/83.

WIENBR, Hesh. Automation on the firing Line.
mar /80.

Datamation,

WIENER, Norbert. The Human Use of Human Beings Cybern~
tics and Society. Dounleday, Garden City, New York, 1954.

WOODWARD, J. Industrial organization. Oxford
Press, London, 1965.

University

ZUBOFF, Shoshana. New Horlds of Computer - mediated work.
In: Harvard Business Review, oct/82.


