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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar se as principais mudanças ocorridas na forma 
de condução de um processo de gestão operacional de uma empresa pública de TI, 
quando da implantação de um novo modelo de suporte técnico aos usuários de seus 
produtos  e  serviços,  proporcionaram  uma  alteração  no  paradigma  de  gestão 
existente. Em função do proposto, a diretriz adotada para a condução deste trabalho 
foi  a  de  pesquisar  as  alterações  relativas  aos  procedimentos  de  organização  e 
gestão das atividades e não as inerentes à infra-estrutura técnica. Com este fim, foi 
utilizado como referencial teórico a literatura que aborda a evolução do processo de 
gestão da produção, notadamente aquele desenvolvido do final do século XIX até os 
dias atuais, tais como: o taylorismo, o fordismo e o pós-fordismo. Para estruturar a 
coleta  de  informações  foram  definidas  as  seguintes  dimensões  de  análise: 
Conhecimento do Processo;  Planejamento da Produção;  Execução da Produção; 
Controle  do  Processo;  Divisão  do  Trabalho;  Trabalho  em  Equipe  e  Recursos 
Técnicos, representativas e aplicáveis a qualquer modelo, permitindo a comparação 
entre  estes.  Para  levantamento  dos  dados  foram  utilizadas  as  documentações 
existentes  na  empresa,  registros  de  bancos  de  dados,  observações  diretas, 
observações participantes e questionários, respondidos pelos gerentes responsáveis 
pela  condução  do  processo.  Uma  vez  concluída  esta  etapa  e  com  o  uso  das 
dimensões  de  análise,  foram  identificadas  as  principais  características  dos  dois 
paradigmas adotados:  fordista  e pós-fordista.  Fez-se também a descrição destas 
dimensões de análise tendo por base os dados coletados sobre os modelos em 
estudo. Finalmente, houve a confrontação das informações para se identificar a qual 
paradigma cada modelo mais se assemelhava e se houve a mudança prevista. Os 
resultados  obtidos  comprovaram  que  o  modelo  anterior  era  mais  próximo  ao 
paradigma  fordista,  enquanto  o  novo  modelo  apresentava  suas  características 
predominantes  identificadas com o paradigma pós-fordista. Com isto foi possível 
concluir  que  a  pesquisa  realizada  comprovou  o  proposto  neste  trabalho,  que  o 
modelo adotado promove a mudança do paradigma de gestão existente no modelo 
anterior. 

Palavras-chave: Taylorismo. Fordismo. Pós-fordismo. Paradigma de gestão.
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ABSTRACT

The goal  of  this  study is  to  analyse  if  the main changes ocurred  in  the  form of 
conduction of an operational management process of a TI public company, regarding 
the implantation of a new model of technical support to the users of their products 
and services made a change in the paradigm of the existing management. According 
to these, the adopted path for this study was to search for any alteration related to 
the procedures of organization and management of the activities and not the ones 
related to the technical infrastructure. With this, it was used as a theoretical reference 
the literature that englobes the evolution's progress of the management production, 
specially those developed at the end of the 19's century until the present days, such 
as  taylorism,  fordism  and  post-fordism.  For  structuring  the  information  data,  the 
following  analysis  dimensions were  defined:  The Knowledge of  the Process;  The 
Production's  Planning;  Implementation of  Production,  Process Control,  Division of 
Labor, Work in Team and Technical Resources, applied to any model, allowing the 
comparison  among  these.  For  data  rasing,  there  were  used  the  existing 
documentation  of  the  company,  registers  from the  data  base,  direct  observation, 
participants' observation and questionaries, answered by the managers responsible 
for the conduction of the process. Once finished this part, and with the use of the 
analysis  dimensions,  there  were  identified  the  main  characters  of  both  adopted 
paradigms: fordism and pos-fordism. There were also descriptions of these analysis 
dimensions considering the collected data about the models in study. Finally there 
was the confrontation of information to identify which model most closely resembles 
each  model  and  whether  the  change  envisaged.  The  results  showed  that  the 
previous model was closest to the Fordist paradigm, while the new model showed its 
main  features  identified  with  the  post-Fordist  paradigm.  This  was  possible  to 
conclude  that  the  proposed  research  done  in  this  work  showed  that  the  model 
adopted promotes change in the paradigm of management in the previous model.

Keywords: Taylorism. Fordism. Post-Fordism. Paradigm Management.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

Atualmente, ouvir o cliente passou a ser indispensável para as empresas. Na 

verdade, desde que o modelo de produção fordista, conhecido como o método de 

produção em massa, entrou em crise, por diversos motivos que serão apontados 

neste trabalho, tornou-se clara esta necessidade.

Um destes motivos foi a transformação do consumidor, que deixou de lado 

sua atitude passiva de aceitação do que lhe era ofertado de forma padronizada pelo 

modelo  de produção em massa,  passando a exigir  produtos diferenciados.  Para 

Tenório (2000:163) este fato colabora para o aparecimento de um novo modelo de 

Gestão  Organizacional  denominado  pós-fordismo,  no  qual,  como  uma  de  suas 

características,  “surgem  equipamentos  flexíveis  cuja  finalidade  é  atender  a  um 

mercado  diferenciado,  tanto  em  quantidade  quanto  em  composição”.  Em 

consequência,  surge  a  demanda  por  um  novo  sistema  de  gestão  da  produção 

alternativo ao modelo fordista.

O  modelo  pós-fordista  tem  como  um  dos  seus  representantes  o  sistema 

Toyota  de  gestão,  desenvolvido  por  Taiichi  Ohno,  que  possui  como  essência  a 

“concepção de um sistema adaptado à produção em séries restritas de produtos 

diferenciados e variados” (CORIAT, 1994:30).

Claro que as condições da época da produção artesanal, onde os produtos 

eram desenvolvidos conforme os desejos dos consumidores, não existem mais, para 

justificar o seu retorno. Desde a Primeira Revolução Industrial,  quando o modelo 

artesanal  começou  a  ser  abandonado,  a  humanidade  passou  por  um acelerado 

crescimento  populacional,  o  que  inviabilizou  o  retorno  daquele  atendimento 

personalizado.   

Segundo o relatório produzido pelas Nações Unidas em 1999, “The World at  

Six Billion”, a população mundial dobrou em um período de 500 anos (entre 1250 e 

1750), tal fato se repetiu em 150 anos (1750-1900), passando de 790 milhões para 

1,65  bilhões  de  pessoas.  Um  terceiro  aumento  no  mesmo  padrão  se  repetiu 

transcorridos apenas setenta anos (1900-1970), chegando a população mundial a 
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3,70 bilhões de pessoas. E, finalmente, a previsão é que ocorra novo aumento em 

apenas em cinqüenta anos, com 7,50 bilhões de pessoas em 2020. 

Para voltar a ouvir o consumidor, a primeira opção passou a ser o telefone. 

Na  página  da  Associação  Brasileira  de  Teleserviços,  é  citado  que  a  primeira 

iniciativa coube a um pasteleiro, em Berlim, que em 1880 teria criado um cadastro 

de consumidores, aos quais oferecia seus produtos. Porém, só a partir de 1950 é 

que as empresas começaram a utilizar esta forma de comunicação para receber 

críticas, sugestões e vender seus produtos.

A partir de então este segmento vem se desenvolvendo, principalmente com a 

expansão das telecomunicações e da informática. Iniciou-se assim a forte utilização 

de  Tecnologia  da  Informação  (TI):  redes  locais  de  dados,  utilização  de  correio 

eletrônico  e  internet,  criação  de  bases  de  dados  corporativas,  equipamentos  de 

microinformática e softwares desenvolvidos para uso específico.

No final do século passado, os já denominados call centers passaram a fazer 

parte do nosso cotidiano. Não mais apenas para ouvir sugestões e reclamações dos 

consumidores, mas também para a venda de produtos, pesquisas de satisfação e 

suporte aos usuários na utilização dos produtos adquiridos.

Porém, a indústria do call center acabou utilizando como modelo de gestão de 

produção justamente aquele que, ao cumprir sua principal missão de interagir com 

os consumidores, está ajudando a descontinuar, o fordismo.

O objetivo principal deste trabalho é analisar se um modelo de gestão para 

suporte  técnico  aos  usuários,  utilizando-se  de  um paradigma  de  produção  com 

características  pós-fordistas  pode  alcançar  bons  resultados.  Para  tanto,  serão 

analisadas  as  práticas  adotadas  pela  Dataprev  –  Empresa  de  Tecnologia  e 

Informações  da  Previdência  Social.  Esta  empresa  desenvolve  soluções  de 

tecnologia, informações e comunicações para o governo brasileiro, compreendendo 

desde  o  desenvolvimento  de  sistemas  informatizados,  processamento  e 

armazenamento de dados,  especificação da infra-estrutura básica de  hardware e 

suporte aos usuários de todos estes serviços.

No seu modelo de gestão de atendimento aos usuários dos seus serviços, 

instituiu uma Central de Serviços, com a missão de registrar, solucionar ou repassar 

para  as  áreas  técnicas  todas  as  demandas  comunicadas.  Entretanto,  para 

compreensão do modelo  adotado,  é  importante  olhar  para  a  história  recente  da 

evolução  da  gestão  da  produção,  principalmente  a  partir  da  Primeira  Revolução 
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Industrial, na segunda metade do século XVIII, em que se iniciou a transformação do 

modelo artesanal de produção, notadamente sustentado pelo trabalho manual, para 

um novo modelo,  marcado pela utilização de maquinário  e,  também, a partir  da 

segunda metade do século XIX, quando ocorreu a Segunda Revolução Industrial, 

caracterizada pelo forte desenvolvimento industrial a partir da descoberta de novas 

tecnologias, em vários segmentos e em diversos países.

Com essas transformações, o poder que no modelo artesanal era exercido 

pelo próprio artesão, na maioria das vezes o proprietário do negócio, começou a ser 

transferido para os proprietários das empresas que começavam a se formar e que 

acabavam por empregar os próprios artesãos.

Para Benedito Neto (1986), é justamente a utilização da máquina que fez a 

diferença nesta disputa, pois as atividades manufatureiras são fundamentadas no 

trabalho manual do trabalhador com suas ferramentas. Este,  um trabalho empírico, 

sem condições de análise científica na qual o aumento de produtividade é restringido 

às condições naturais de realização de trabalho humano. Acrescenta ainda que os 

conhecimentos estão em poder dos artesãos e sua reprodução está fora do controle 

do proprietário.

Segundo James Womack et al. (1992), o modelo artesanal de produção era 

caracterizado  por  uma  força  de  trabalho  altamente  especializada,  com  um 

baixíssimo  volume  de  produção,  falta  de  padrão  entre  unidades  de  um mesmo 

produto e um custo elevado. Neste processo, o produto era feito conforme o desejo 

do consumidor.

Já  em  1776,  Adam  Smith  (1982)  apresentava  um  relato  no  qual  era 

evidenciada  a  fabricação  de  um  produto.  Esta  fabricação  era  separada  em  18 

atividades diferentes e cada uma delas poderia ser feita por um diferente operário, 

ao invés do tradicional processo artesanal, em que o artesão normalmente fazia todo 

o produto e o método da divisão do trabalho não costumava ser  empregado de 

forma  sistêmica.  No  exemplo  dado,  foi  registrado  um  grande  aumento  de 

produtividade.

Henrique Corrêa e Carlos Corrêa (2007) utilizaram o exemplo de Eli Whitney, 

que  em  1798  construiu  uma  fábrica  de  mosquetes  para  atender  uma  grande 

encomenda.  Nela  existiam  ferramentas,  dispositivos  e  outros  equipamentos  que 

permitiriam  um  fluxo  produtivo  ininterrupto  por  diversas  estações  de  trabalho, 

gerando,  além  da  padronização  do  produto,  um  aumento  considerável  na 
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produtividade. Vários outros exemplos poderiam ser citados, mas as mudanças mais 

significativas começaram a ocorrer no final do século XIX. 

Nesta época, surge Frederick W. Taylor, engenheiro mecânico que iniciou sua 

carreira  como operário  aos 18 anos de idade.  Apesar  do seu início  na base da 

pirâmide, progrediu rapidamente e logo se tornou contramestre. Considerava seu 

principal objetivo a obtenção de maior produtividade, com justiça na distribuição dos 

lucros entre operários e patrões, a partir da utilização de técnicas adequadas.

O seu principal trabalho, Princípios da Administração Científica, publicado 

em 1911, apresenta uma proposta para a gestão da produção nas empresas, que 

segundo Taylor (1995), permitiria que todos ganhassem com ela: os trabalhadores, 

patrões, mas principalmente o público em geral, com o aumento da prosperidade e 

diminuição da pobreza.

Embora  Taylor  considerasse  que  com  a  sua  proposta  o  objetivo  fosse 

alcançado, muitas foram as críticas ao seu trabalho, principalmente em relação ao 

papel que o trabalhador passou a assumir.

Benedito Neto (1986, p. 32) avalia que se acentuou o poder dos donos das 

empresas em relação aos trabalhadores, pois “retira-se toda e qualquer autonomia 

do trabalhador que está usando a ferramenta. Essa é a idéia do taylorismo; é o 

controle de todos os tempos e movimentos do trabalhador”. 

Braverman,  em seu livro  Trabalho e Capital  Monopolista (1977),  citando 

Urwick e Brech, diz que Taylor não criou algo inteiramente novo, mas sintetizou as 

idéias  correntes,  existentes  em países  como Inglaterra  e  Estados Unidos.  Disse 

também que o sistema proposto por Taylor “era tão-somente um meio para que a 

gerência efetuasse o controle do modo concreto de execução de toda a atividade no 

trabalho, desde a mais simples à mais complicada” (1977, p. 85).

Porém o taylorismo expandiu-se, não ficando restrito ao “chão de fábrica”, 

disseminando-se  as  tarefas  burocráticas,  tais  como:  datilografia,  tipógrafos  e 

mecanógrafos  que  tinham  seu  desempenho  avaliado  pelo  número  de  toques 

(TENÓRIO, 1995).

No início do século XX começaram a ser difundidas as idéias de Ford, que 

posteriormente geraram o Modelo Fordista, que, segundo Tenório (2000,140), “se 

caracteriza pelo gerenciamento tecnoburocrático de uma mão-de-obra especializada 

sob técnicas repetitivas de produção de serviços ou produtos padronizados”. 
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No entendimento de Womack et al.  (1992), as principais características do 

fordismo  são  a  padronização  de  medidas  das  peças,  permitindo  a 

intercambiabilidade  destas;  grande  utilização  das  máquinas-ferramentas  e  a 

utilização de linhas de montagem, que evitavam o deslocamento dos operários.

Novamente  houve  um  aumento  de  produtividade  e  diminuição  de  custos, 

acompanhados de uma melhora salarial para os operários. Este quadro permitiu o 

aumento considerável do consumo de bens, passando o modelo a ser associado ao 

consumo de massas. O modelo, acrescido das idéias de Alfred Sloan (presidente da 

General Motors no período de 1923 até 1937), foi adotado em muitos outros países, 

principalmente a partir da segunda Guerra Mundial, transformando-se no principal 

modelo de gestão da produção.

Entretanto,  logo  após  este  período,  ainda  nos  anos  1950,  iniciou-se  a 

oposição  da  sociedade  a  este  modelo,  com  participação  desde  o  movimento 

estudantil, com uma reação político-cultural, e também dos operários, através de alto 

absenteísmo,  aumento  do  turnover e  pela  baixa  qualidade  e  produtividade 

(TENÓRIO, 2000).

Nesta mesma época desenvolveu-se no Japão uma nova proposta de gestão 

da  produção.  Seu  principal  mentor  foi  Taiichi  Ohno  e  a  empresa,  novamente, 

pertencente à indústria automobilística.

Segundo Ohno, o sistema teve sua origem em uma necessidade da época, a 

produção  de  pequenas  quantidades  de  diferentes  tipos  de  produtos  e  foi 

desenvolvido  para  se  adequar  as  condições  de  diversificação  da  produção, 

justamente o oposto do modelo fordista (apud CORIAT, 1994).

Este  novo  modelo  ganha  a  denominação  de  sistema  toyota  ou  ohnismo 

(CORIAT, 1994) ou de produção enxuta (WOMACK et al., 1992), passando a ser um 

dos referenciais para o novo modelo de gestão da produção pós-fordista. 

Com isto,  no pós-fordismo, o consumidor ganha um papel  de destaque e, 

similarmente à época do modelo artesanal, as empresas precisam voltar a ouvi-lo e 

a solução adotada para isto foi a utilização de uma estrutura de atendimento remota.
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1.2 Contextualização

Hoje o contato entre empresas e consumidores é normalmente realizado a 

distância e aparentemente este é um procedimento que veio para ficar. Os nomes 

das  áreas  responsáveis  nas  empresas  para  realizar  este  contato  variam  muito, 

criando uma grande confusão para os consumidores: Call Center, SAC, Central de 

Atendimento, Central de Serviços e Telemarketing, dentre outros nomes comuns ao 

nosso cotidiano. 

Para  se  ter  uma  idéia  do  tamanho  desta  indústria,  pela  página  da 

Callcenter.inf.br  (http://www.callcenter.inf.br/)  pode-se  verificar  que  esta  atividade 

hoje conta com 326.469 empregados contratados em todo o Brasil, sem contar as 

pessoas que trabalham em atividades de suporte em empresas não especializadas 

em atendimento.

Para melhor entender a atividade deste contingente de trabalhadores, serão 

utilizadas as informações disponibilizadas na página do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, através da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

 Descrição sumária das atividades 

Suas responsabilidades são: atender usuários, oferecer serviços e produtos, 

prestar  serviços  técnicos  especializados,  realizar  pesquisas,  fazer  serviços  de 

cobrança  e  cadastramento  de  clientes,  sempre  via  teleatendimento,  seguindo 

roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes. 

 Condições gerais de exercício

Atuam como assalariados, com carteira assinada, ou como autônomos em 

empresas que prestam serviços de teleatendimento a terceiros. No mercado, essas 

empresas  são  denominadas  de:  birô  de  teleatendimento,  call  centers, customer 

centers, contact  centers.  Também trabalham em serviços  de  teleatendimento  de 

uma  empresa,  denominados  de  teleatendimento  in  house,  cuja  operação  mais 

conhecida  é  o  serviço  de  atendimento  ao  consumidor  –  SAC.  Geralmente  têm 

jornada  de  trabalho  de  seis  horas  nos  mais  variados  horários:  diurno,  noturno, 

rodízio de turno e horários irregulares, não fixos. As atividades são desenvolvidas 
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com  supervisão  permanente,  em  ambiente  fechado.  É  comum  o  trabalho  sob 

pressão quando as filas de espera de atendimento aumentam. Estão sujeitos ao 

controle fonoaudiométrico periódico.

 Atividades 

Apresentam  uma  grande  variedade  de  atividades,  como  seguir  roteiros  e 

scripts  de teleatendimento ativo e/ou receptivo, atender usuários de produtos e/ou 

serviços  via  teleatendimento,  oferecer  serviços  e  produtos  via  teleatendimento, 

prestar  serviços  técnicos  e  especializados,  realizar  retenção  e  recuperação  de 

usuários de produtos e serviços, cobrar débitos, realizar pesquisas em tempo real e 

por telefone, cadastrar clientes.

 Atribuições

São  também  variáveis  conforme  a  atividade  desenvolvida.  Para  os  que 

trabalham com roteiros e  scripts, as atribuições são: identificar-se ao cliente, ouvir 

mensagem  do  cliente,  confirmar  dados,  consultar  histórico,  realizar  triagem  de 

atendimento,  direcionar  atendimento,  esclarecer  dúvidas,  fornecer  informações, 

apresentar produtos e serviços, argumentar com o cliente, agendar retorno, enviar 

mensagens  pós-atendimento  e  finalizar  contato.  Para  os  que  trabalham  como 

prestadores  de  serviços  técnicos  e  especializados,  as  atribuições  são:  dar 

atendimento  a  usuários  da  Internet,  orientar  a  utilização  de  equipamentos  de 

informática, diagnosticar falhas de funcionamento de equipamentos, prestar suporte 

técnico  a  aplicativos  (software),  orientar  a  utilização  de  aplicativos  (software), 

orientar usuário  de telefonia,  realizar serviços técnicos a usuários de instituições 

financeiras  e  securitárias,  realizar  serviços  técnicos  a  usuários  de  produtos 

industriais,  realizar  serviços  técnicos  a  usuários  de  serviços  de  saúde,  acionar 

serviços emergenciais, abrir chamados técnicos (ordens de serviços).

A  atividade  realizada  na  Dataprev,  embora  de  atendimento  a  usuários,  é 

diferenciada  em relação  às  empresas  de  mercado,  pois  não  apresenta  grandes 

volumes  de  solicitações,  poucas  comunicações  são  realizadas  por  telefone  e  o 

tempo em que os  problemas são tratados pelos técnicos apresentam média em 

horas,  enquanto  o  mercado  trabalha  com  minutos.  É  um  trabalho  com  o  perfil 
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técnico,  realizado  para  usuários  de  empresas  públicas  e  não para  os  cidadãos. 

Apesar  disto,  a  forma  de  gestão  anterior  para  esta  atividade  na  Dataprev 

apresentava muitos pontos em comum com a do mercado. 

Uma  visão  mais  compatível  com  o  trabalho  realizado  na  Dataprev  é  a 

apresentada por Ivan Magalhães e Walfrido Pinheiro (2007, p. 110),

para alcançar os objetivos traçados pelos clientes e pela estratégia 
de negócio da organização em relação aos serviços de TI, muitas 
organizações têm implementado um Ponto Único de Contato (SPOC 
– Single Point of Contact) para recepção das chamadas dos usuários 
e clientes relacionadas a serviços de TI e tratamento de eventos a 
eles  relacionados.  Esta  função  é  conhecida  sob  diversos  nomes, 
sendo os mais habitualmente utilizados [...]:
• Central  de  Suporte.  O  propósito  principal  de  uma  Central  de 
Suporte (Help Desk) é gerenciar, coordenar e resolver incidentes o 
mais rapidamente possível e assegurar que nenhuma requisição de 
ajuda será perdida [...]
• Centro de Contatos. A principal ênfase de um Centro de Contatos 
(Contact  Center)  está  no  atendimento  profissional  de  grandes 
volumes  de  transações  baseadas  em  chamadas  telefônicas  de 
serviços relacionados aos setores como, por exemplo, tecnologia da 
informação, financeiro, seguros, promoções, etc.
• Central de Serviços. A Central de Serviços (Service Desk) estende 
a gama de serviços e oferece uma abordagem ao mesmo tempo 
global, por ser a única porta de entrada, focada, pela especialização 
nos diferentes tipos de atendimento, permitindo que os processos de 
negócio  sejam  integrados  aos  processos  que  compõem  o 
Gerenciamento dos Serviços de TI. Não trata apenas de atender aos 
incidentes,  problemas  e  consultas,  mas  também  de  prover  uma 
interface  para  as  outras  atividades  relacionadas  com  as  demais 
necessidades dos usuários e clientes dos serviços de TI. 

Para  exemplificar  como  funcionam  as  empresas  de  mercado  será 

apresentada a forma de funcionamento de uma empresa típica da indústria de call  

centers,  denominada  empresa  Alfa.  As  informações  foram  levantadas  em  uma 

entrevista  com um gerente  desta  empresa,  responsável  pelo  atendimento  a  um 

grande cliente.

No  caso  analisado,  o  objetivo  é  o  atendimento  de  uma  grande  parte  da 

população  brasileira,  agendando  e  fornecendo  orientações  sobre  os  serviços 

disponibilizados.  Para  tanto  foi  criada  uma  estrutura  para  grandes  volumes  de 

ligações,  aproximadamente  80.000  chamados/dia,  para  poucos  produtos 

sustentados. A estrutura hierárquica é a clássica, com supervisores para cada grupo 

de técnicos e um gerente setorial para cada grupo de supervisores. Trabalha em 
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dois turnos de seis horas, possuindo mais de mil atendentes recebendo as ligações 

e aproximadamente duzentos empregados na estrutura gerencial e administrativa. 

Essa hierarquia é bastante rígida, com uma equipe limitando-se a realizar o serviço 

seguindo  os  scripts pré-definidos,  tendo  uma  previsão  de  conclusão  de 

aproximadamente quatro (4) minutos para cada ligação. Casos mais complexos são 

direcionados para outra equipe. Com isso a capacitação de um novo empregado é 

realizada em poucos dias.

Os supervisores basicamente desempenham atividades de controle coercivo, 

ouvindo as conversas entre atendentes e usuários, com o objetivo de monitorar a 

qualidade do serviço que está sendo prestado. Não atuam diretamente na produção, 

solicitando mais pessoas para suprir a demanda em caso de necessidade. Possui 

vários sintomas identificados ao fordismo: grande volume de produção, produção de 

poucos produtos,  alta  rotatividade,  baixa  motivação,  repetitividade de operações, 

tempo  de  atendimento  por  chamado  pré-definido,  meta  de  produção  rígida  por 

atendente. 

1.3 Relevância do Assunto

A necessidade de se ouvir  os consumidores fez com que a existência  de 

áreas  que  possuam  este  objetivo  tenha  se  tornado  essencial  para  o  negócio, 

independentemente da forma como esta atividade seja desempenhada e do produto 

ofertado.  No entanto, o modelo de gestão adotado pela maioria das empresas que 

presta  estes  serviços  possui  um  paradigma  fordista,  no  qual  não  existe  a 

participação dos empregados nas decisões relativas ao planejamento da produção e 

na forma como as atividades são realizadas, estas acabam sendo executadas de 

forma  repetitiva  e  desmotivante.  Isso  causa  o  não  comprometimento  destes 

empregados com o processo, prejudicando a empresa, pois, além de gerar custos 

indiretos desnecessários, podem causar a insatisfação dos consumidores/usuários, 

a diminuição das vendas ou a qualidade das informações registradas. 
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2. PROBLEMA DE ESTUDO

2.1 Pergunta de pesquisa

Considerando-se os modelos de gestão da produção utilizados atualmente 

nos vários segmentos de empresas, principalmente os modelos fordista e o pós-

fordista,  a  pergunta  de  pesquisa  que  se  coloca  é:  o  novo  modelo  de  trabalho 

proposto pela Dataprev, para atendimento aos usuários dos produtos e serviços por 

ela sustentados, promove uma mudança no paradigma de gestão do seu processo 

de atendimento, ou seja, uma mudança do paradigma fordista para o pós-fordista?

2.2 Objetivo geral

Comprovar  se  o  novo  modelo  de  atendimento,  implantado  pela  Dataprev, 

promoveu a mudança do paradigma de gestão fordista, adotado pela empresa até 

2008, para um paradigma de gestão pós-fordista.

2.3 Objetivos específicos

• Comprovar que o modelo de gestão anterior apresentava paradigma fordista;

• Verificar se o novo modelo de gestão apresenta paradigma pós-fordista;

• Analisar a percepção dos envolvidos no processo após a mudança de paradigma 

proposta.

2.4 Definição dos limites do problema

Algumas  situações  podem  limitar  e  dificultar  a  utilização  dos  resultados 

apresentados  em  outras  empresas  em  função  de  características  relevantes  da 

empresa analisada.
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Por se tratar de uma empresa de governo, não existe na Dataprev o grande 

percentual  de  rotatividade  de  empregados,  comum  em  empresas  da  iniciativa 

privada que adotam o modelo fordista.

A  posição  do  pesquisador,  que  por  ser  parte  ativa  do  processo  de 

implantação do modelo, pode interferir nos resultados da pesquisa.

2.5 Proposição

Comprovar que o modelo anterior utilizado pela Dataprev, para atendimento 

aos  usuários  dos  produtos  e  serviços  de  TI  fornecidos  ou  mantidos  por  ela, 

apresentava um paradigma fordista e que a adoção do novo modelo promoveu uma 

mudança na forma como as atividades de gerenciamento e execução dos trabalhos 

são realizadas, ocasionando a mudança do modelo existente para um outro, pós-

fordista.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Para a comparação entre o antigo modelo de atendimento e o atualmente em 

uso  na  Dataprev,  serão  utilizados  os  conceitos  de  Gestão  de  Produção mais 

difundidos a partir do início do século XX e utilizados pela maioria das empresas na 

administração de seus processos. Serão apresentados não apenas os conceitos e 

as  características  dos  modelos,  a  partir  da  visão  de  seus  principais 

desenvolvedores, mas também as críticas sobre estes. 

3.1 Histórico

A análise  se  inicia  no período em que se identificam os primeiros  relatos 

sobre a divisão do trabalho e o modo capitalista de produção, por considerar que “o 

mais antigo princípio inovador do modo de trabalho capitalista de produção foi  a 

divisão manufatureira de trabalho, e de uma forma ou de outra a divisão do trabalho 

permaneceu o princípio fundamental da organização industrial” (BRAVERMAN,1977, 

p. 70). 

Em 1776, Adam Smith já descrevia a divisão no trabalho como uma evolução 

do  modelo  de  produção  artesanal,  apresentando  o  exemplo  de  uma  fábrica  de 

alfinetes,  na  qual  a  produção  era  executada  em  18  atividades  distintas  que, 

dependendo do tamanho do negócio,  apresentavam diferentes empregados para 

cada uma delas, com um aumento fantástico de produtividade. O autor dizia que 

“tanto  quanto  possa  ser  introduzida,  ocasiona  em  toda  técnica  um  proporcional 

aumento  das  forças  produtivas  do  trabalho”  (1981,  p.  2).  Considerava  que  este 

aumento na  quantidade de trabalho se devia  a  três fatores:  primeiro  pela  maior 

destreza do operário, que com a divisão do trabalho passou a fazer uma operação 

mais  simples;  em  segundo  pelo  fato  de  que  passou  a  existir  uma  economia 

considerável  de  tempo  em  função  de  não  haver  mais  trocas  de  atividades  e 

ferramentas; e, em terceiro, pela utilização de maquinaria adequada. Adam Smith 

ainda dizia que a divisão do trabalho também acelerou o desenvolvimento destas 

novas máquinas, pois
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os  homens  tendem  sempre  a  descobrir  métodos  mais  fáceis  e 
prontos de atingir qualquer objetivo, quando toda a atenção de suas 
mentes é dirigida para aquele único objetivo,  do que quando está 
dissipada em meio a grande variedade de coisas. (1981, p. 5).

Já Braverman considerava que “a divisão do trabalho na produção começa 

com a análise do processo de trabalho – isto é, com a separação do trabalho de 

produção em seus elementos constituintes. Mas isto, em si, não é o que enseja o 

trabalho parcelado”. Porém, a partir do exemplo dado por Adam Smith, opinou “que 

a divisão do trabalho é levada um passo à frente [...]. Não apenas as operações são 

separadas uma das outras como são atribuídas a diferentes trabalhadores.” (1977, 

p. 74-75, grifos do autor).

Diz  que  para  o  proprietário  passa  a  ser  interessante  a  adoção  das  duas 

medidas: a divisão do trabalho e a utilização de trabalhadores diferentes a cada 

etapa,  principalmente  a segunda,  que desmembra o trabalhador  e  destrói  o  seu 

ofício, permitindo com que o processo deixe de ser domínio do trabalhador e passe 

para seu domínio (BRAVERMAN, 1977).

Em 1832, Charles Babbage publicou  On the economy of machinery and 
manufactures,  que  tratava  sobre  administração  de  empresas  na  Europa.  Para 

Medeiros (1952), este foi o primeiro tratado sistemático de administração. A partir 

desta publicação, foi constatada uma terceira vantagem na adoção da produção com 

operações separadas e desmembramento dos trabalhadores, a mais forte para o 

sucesso deste modelo nas empresas, 

Ora, conquanto todas essas sejam causas importantes, e cada uma 
tenha influência  nos resultados,  contudo,  parece-me que qualquer 
explicação  do  baixo  custo  dos  artigos  manufaturados  como 
conseqüência da divisão do trabalho seria incompleta se o seguinte 
princípio  fosse  omitido:  que  o  mestre  manufatureiro,  ao  dividir  o 
trabalho  a  ser  executado  em  diferentes  processos,  cada  qual 
exigindo  diferentes  graus  de  perícia  ou  força,  pode  comprar 
precisamente aquela exata quantidade de ambas que for necessária 
para  cada  processo;  ao  passo  que,  se  todo  o  trabalho  fosse 
executado por um operário,  aquela pessoa deve possuir suficiente 
perícia para executar o mais difícil e força suficiente para executar o 
mais  laborioso  das  operações  nas  quais  o  ofício  é  dividido. 
(BABBAGE apud BRAVERMAN, 1977, p. 77).
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E acrescenta que “em outras palavras, este importantíssimo princípio significa 

que dividir os ofícios barateia suas partes individuais, numa sociedade baseada na 

compra e venda da força de trabalho”.

3.2 Taylorismo

Taylor foi o principal representante deste modelo de produção que ainda hoje 

influencia muitas empresas. Portanto, a apresentação deste modelo será realizada a 

partir de suas experiências e dos seus relatos. Visando uma melhor compreensão 

do trabalho de Taylor, é importante apresentar um retrato da situação encontrada 

nas fábricas na época em que o seu modelo começou a ser desenvolvido.

• Participação do trabalhador:

As  atividades  produtivas,  em  sua  maioria,  eram  desenvolvidas  de  forma 

artesanal, com o domínio de todo o processo por parte dos operários, sendo este 

conhecimento  passado  através  das  gerações.  Na  indústria  de  automóveis,  por 

exemplo, a força de trabalho “compunha-se, na maior parte, de artesãos habilidosos, 

montando  cuidadosamente  à  mão  um  pequeno  número  de  carros.  Tais 

trabalhadores conheciam com minúcia os princípios de mecânica e os materiais com 

que trabalhavam” (WOMACK et al., 1992, p. 9). O mesmo ocorria na indústria de 

manufatura,  antes  do  processo  de  automatização,  nela  os  artífices  detinham  o 

conhecimento e o mantinham como forma de resguardar seus privilégios de ofício 

(MORAES  NETO,  1986).  Esta  forma  de  transmissão  de  conhecimento  era 

contestada por Taylor (1995), que dizia: “ainda que isso seja verdadeiro, aqueles 

que conhecem profundamente cada um desses trabalhos sabem que dificilmente é 

encontrada uniformidade na execução” (p. 38), dizia também que “entre os vários 

métodos  e  instrumentos  utilizados  em  cada  operação,  há  sempre  método  mais 

rápido e instrumento melhor do que os demais” (p. 33).
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• Maquinário utilizado

A  partir  da  Primeira  Revolução  Industrial,  iniciada  com  a  utilização  de 

máquinas a vapor, ainda no século XVIII, o desenvolvimento das máquinas tornou-

se uma constante, embora em uma primeira etapa ainda estivessem sob o controle 

do operário. 

“O  produtor  artesanal  lança  mão  de  trabalhadores  altamente  qualificados, 

ferramentas simples, mas flexíveis, para produzir exatamente o que o consumidor 

deseja: um item de cada vez” (WOMACK et al., 1992, p. 2) e complementa citando 

como característica da produção artesanal o “emprego de máquinas de uso geral 

para realizar perfuração, corte e demais operações em metal ou madeira”. 

Porém,  na  época  dos  estudos  realizados  por  Taylor,  disseminava-se  a 

utilização de novos equipamentos, as máquinas-ferramentas (M-F), modernização 

dos tornos até então utilizados (TENÓRIO, 2000), que segundo Vergara facilitariam 

a admissão de trabalhadores não especializados (apud TENÓRIO, 2000). 

• A gestão da produção:

A produção era gerida com o método chamado “iniciativa e incentivo”, sendo 

utilizado pelas empresas mais bem organizadas da época e apresentava, segundo 

Medeiros, as seguintes características:

b)  Segundo  a  mentalidade  reinante,  os  patrões,  para  estimular  a 
capacidade  produtiva  e  recompensar  os  operários  pela  “iniciativa” 
dada, prometiam-lhes “incentivos especiais”;
c) Por “iniciativa”, no seu sentido mais amplo, entendia-se a soma de 
todas as boas qualidades do trabalhador;
d) Por “incentivo”, compreendia-se, por sua vez, a soma de todos os 
favores capazes de servir de estímulo, principalmente o pagamento, 
tanto assim que esquemas, então surgidos, eram confundidos com a 
própria administração. (1952, p. 36).

Taylor  (1995,  p.  40),  analisando  este  sistema  de  administração,  também 

chamado de empírico, diz que “o bom êxito depende quase inteiramente de obter a 

iniciativa do operário e raramente esta iniciativa é alcançada”. Para ele, o operário 

“quase sempre procura fazer menos do que pode realmente e produz muito menos 

do que é capaz; na maior parte dos casos, não mais do que um terço ou metade de 

um dia de trabalho é eficientemente preenchido” (1995, p. 26). 
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Essa  também  é  a  visão  de  Medeiros,  que  citava  o  fato  dos  operários 

acreditarem que 
dar  uma  maior  “iniciativa”  significava  trabalhar  contra  os  próprios 
interesses [...]  apenas procuravam dar aos superiores a idéia  que 
trabalhavam bem e depressa, quando na realidade não faziam nem a 
maior nem a melhor produção, apenas faziam “render o serviço” [...] 
os  operários  procediam  desta  maneira  [...]  dominados  ainda  pela 
errônea compreensão de que o maior rendimento do homem e da 
máquina acarretaria o desemprego. (1952, p. 38).

A  estrutura  de  comando  era  pouco  efetiva,  pois  os  chefes  de  oficina, 

normalmente operários promovidos ao cargo, não interferiam e “os operários, em 

seu  conjunto,  tinham  cuidadosamente  planejado  como  os  trabalhos  deviam  ser 

executados e estabelecido o ritmo para cada máquina” (TAYLOR, 1995, p. 47). Os 

operários eram os “senhores do ofício [...] dirigiam, de fato, as empresas, dispondo 

do arbítrio na escolha das ferramentas e no emprego de maneiras individuais de 

trabalho” e que “reconheciam os dirigentes [...] que seus conhecimentos [...] eram 

inferiores aos dos trabalhadores em conjunto” (MEDEIROS, 1952, p. 37).

Até para produtos básicos para a população o custo da produção artesanal 

era elevado. Tanto Taylor como Ford citavam o exemplo da industria de sapatos, na 

qual  “somente  as  pessoas  remediadas  podiam  calçar-se;  a  maior  parte  dos 

operários andava descalça no verão” (FORD, 1964, p. 112) e que os sapatos eram 

usados apenas como objeto de luxo ou quando em caso de necessidade (TAYLOR, 

1995, p. 28).

3.2.1 Princípios da Administração Científica

Desde  cedo,  quando  ainda  trabalhava  como  operário,  Taylor  (1995)  já 

identificava  a  enorme  perda  que  existia  em  função  da  baixa  produtividade 

apresentada pelos operários, que tinham um comportamento prejudicial para todos: 

empresa,  sociedade  e  para  os  próprios.  Seu  trabalho  pretendia  mostrar  esta 

realidade e que para combatê-la o principal meio seria uma nova e melhor forma de 

administração e que esta seria uma verdadeira ciência, regida por normas, princípios 

e leis claramente definidos. Estabeleceu como principal objetivo de sua proposta de 

administração assegurar o máximo da prosperidade para os patrões e empregados, 

compreendendo altos dividendos e desenvolvimento de todos os ramos de negócio 
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para  o  patrão  e  altos  salários  para  os  empregados,  com o  aproveitamento  dos 

operários de um modo mais eficiente. Acreditava que sua proposta teria, quando 

implantada, um efeito tão grande nos custos de produção, que removeria as causas 

de desemprego e pobreza, garantindo, também, melhores salários, menos horas de 

trabalho e melhores condições de vida. Entendia que a direção da empresa deveria 

ser responsável por novas atribuições ou princípios, descritas a seguir:

Primeiro – Desenvolver  para cada elemento do trabalho individual 
uma ciência que substitua os métodos empíricos.
Segundo  –  Selecionar  cientificamente,  depois  treinar,  ensinar  e 
aperfeiçoar  o  trabalhador.  No  passado  ele  escolhia  seu  próprio 
trabalho e treinava a si mesmo como podia.
Terceiro  –  Cooperar  cordialmente  com  os  trabalhadores  para 
articular  todo  o  trabalho  com  os  princípios  da  ciência  que  foi 
desenvolvida.
Quarto  –  Manter  a  divisão  equitativa  de  trabalho  e  de 
responsabilidades entre a direção e o operário. A direção incumbe-se 
de todas as atribuições, para as quais esteja melhor aparelhada do 
que o trabalhador; ao passo que no passado quase todo o trabalho e 
a  maior  parte  das  responsabilidades  pesavam  sobre  o  operário. 
(TAYLOR, 1995, p. 40).

Estas  atribuições  podem  ser  mais  bem  exemplificadas  a  partir  de  várias 

descrições contidas na principal obra de Taylor, como abaixo:

o trabalho de cada operário é completamente planejado pela direção, 
pelo menos com um dia de antecedência e que cada homem recebe, 
na  maioria  dos  casos,  instruções  escritas  completas  que 
minudenciam a tarefa  de que é encarregado e também os meios 
usados para realizá-la. (1995, p. 42).

Outro  exemplo  que  trata  da  seleção  dos  operários,  que  normalmente 

considerava a aptidão física dos operários em relação à atividade que deveria ser 

desenvolvida, foi apresentado por Taylor em um estudo realizado com trabalhadores 

que transportavam barras de ferro.

Um em oito era capaz fisicamente de carregar 47 ½ toneladas por 
dia.  Com  a  melhor  das  intenções,  os  outros  sete  eram  homens 
fisicamente inaptos para trabalho nesse ritmo. Ora, o único homem 
entre oito, capaz de fazer o trabalho, não tinha em nenhum sentido 
característica  de  superioridade  sobre  os  outros.  Apenas  era  um 
homem tipo bovino – espécime difícil de encontrar e, assim, muito 
valorizado (1995, p. 54).
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Na  continuidade  deste  texto,  e  buscando  um  exemplo  para  o  terceiro 

princípio, percebe-se o sentido dado por Taylor à citada cooperação cordial e como 

os operários deveriam se comportar em relação a ela: obediência total as instruções 

recebidas  dos  supervisores.  As  regras  eram  para  serem  seguidas  sem 

questionamento e o entendimento era que só assim as metas seriam alcançadas.

Bem, se você é um operário classificado deve fazer exatamente o 
que este homem lhe mandar, de manhã à noite. Quando ele disser 
para levantar a barra e andar, você se levanta e anda, e quando ele 
mandar  sentar,  você  senta  e  descansa.  Você  procederá  assim 
durante o dia todo. E, mais ainda, sem reclamações. (1995, p. 46).

Embora  defenda  em  um  ponto  do  seu  estudo  o  trabalho  em  equipe,  “a 

administração científica não constitui elemento simples, mas uma combinação global 

que pode ser assim sumariada [...]. 3º) Cooperação, não individualismo” (TAYLOR, 

1995,  p.  101),  em  outro  momento se  contradiz  quando  se  mostra  contra  as 

vantagens do trabalho em equipe:

Como argumento a favor do estudo científico dos motivos capazes 
de influir no trabalho diário do operário, pode ser citada a perda de 
ambição  e  iniciativa  que  experimentam  os  trabalhadores  quando 
postos em grupos [...] sua produção individual cai invariavelmente ao 
nível, ou mesmo abaixo do nível, do pior homem do grupo; e que 
todos  pioram  em  vez  de  melhorarem  o  rendimento  com  a 
colaboração. (TAYLOR, 1995, p. 60). 

Na visão de Tenório “a contradição está situada na importância que Taylor 

atribuiu ao trabalho individual  em contraposição ao trabalho em grupo” (2000,  p. 

138). 

Em relação à quarta atribuição, Taylor (1995), diz que no antigo modelo, o 

contramestre não participava das decisões sobre como o trabalho era realizado, 

cabendo  aos  operários  a  decisão  de  como  desempenhar  as  atividades.  Sua 

proposta era de que este contramestre fosse substituído por oito diferentes chefes. 

Um destes verificava se o trabalhador entendeu as instruções e ensinava a tarefa, 

caso necessário, outro mostrava como colocar o material na máquina e quais os 

movimentos  deveriam  ser  realizados,  um  terceiro  observava  a  qualidade  das 

máquinas e as ferramentas que estavam sendo utilizadas e assim sucessivamente. 
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Uma  das  ferramentas  utilizadas  por  Taylor  (1995)  foi  o  estudo  dos  tempos  e 

movimentos.  Este  estudo  visava  determinar  o  ciclo  exato  das  operações,  seus 

movimentos elementares, identificar os meios mais rápidos para realizar as fases de 

um trabalho. Depois, eliminar os movimentos desnecessários e reunir em um ciclo 

os melhores movimentos, assim como os melhores instrumentos. O novo método 

era ensinado pelos instrutores aos trabalhadores.

Como  forma  de  recompensar  o  operário  pela  sua  maior  participação  e 

produtividade,  Taylor (1995) apresentou  uma  proposta  de  aumento  de  salário, 

grande e constante, assim como a garantia de uma gratificação sempre que a tarefa 

diária fosse cumprida.

3.2.2 Críticas ao modelo taylorista

Embora sua proposta tenha sido colocada em prática por muitas empresas e 

seja discutida até os dias atuais como uma das inovações nesta área no século 

passado,  são  muitas  as  críticas  e  restrições  aos  seus  métodos,  das  quais 

apresentamos algumas.

Em relação ao uso de maquinário e a autonomia para definir como executar a 

tarefa, Neto diz que:

em  vez  de  retirar  das  mãos  do  trabalhador  e  colocá-la  em  um 
mecanismo, ocorre o contrário, mantém-se a ferramenta nas mãos 
do trabalhador e vai-se, isto sim, dizer a ele como deve utilizar essa 
ferramenta; ou seja, ao mesmo tempo que mantém o trabalho vivo 
como  a  base  do  processo  de  trabalho,  retira-se  toda  e  qualquer 
autonomia do trabalhador que está usando a ferramenta. Essa é a 
idéia do taylorismo; é o controle de todos os passos do trabalho vivo, 
controle de todos os tempos e movimentos do trabalhador, claro que 
de uma forma necessariamente  despótica.  Em poucas palavras  a 
transformação do homem em máquina, e não utilização da máquina. 
(1986, p. 32).

Braverman diz que 

podemos  chamar  a  este  primeiro  princípio  de  dissociação  do 
processo  de  trabalho  das  especialidades  dos  trabalhadores.  O 
processo de trabalho deve ser independente do ofício, da tradição e 
do conhecimento dos trabalhadores. Daí por diante deve depender 
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não  absolutamente  da  capacidade  dos  trabalhadores,  mas 
inteiramente das políticas gerenciais. (1977, p. 103, grifos do autor).

                                                         

Em relação a outra condição existente na proposta de Taylor, onde o trabalho 

cerebral  é  banido das oficinas,  Braverman sugere que “poderia ser  chamado de 

princípio da separação de concepção e execução”  (1977, p. 104, grifos do autor) e 

que  estes  procedimentos  geravam  a  total  dependência  dos  trabalhadores  em 

relação  aos  empregadores,  sendo  o  conhecimento  acumulado  pelo  empregador 

utilizado  para  controlar  o  processo  de  trabalho  e  o  modo  de  como  este  era 

executado. 

Silva acrescenta que com estes procedimentos “o taylorismo [...] acelerou o 

ciclo mecânico de movimentos no trabalho [...]  seus princípios de organização do 

trabalho  reduziram  a  autonomia  dos  trabalhadores  e  aumentaram  o  status 

privilegiado da supervisão” (1991, p. 29). Na mesma linha, Tenório afirma que

dada  essa  separação  entre  o  pensar  e  o  agir,  é  mínima,  sob  o 
taylorismo,  a  possibilidade  de  aproveitamento  do  saber  do 
trabalhador,  principalmente  daqueles  de  nível  operacional,  nas 
discussões sobre organização da produção e do trabalho, na medida 
em que a proposta taylorista reduz a autonomia dos trabalhadores e 
aumenta o status dos gerentes e supervisores. (2000, p. 138).

Esta é a mesma visão de Morgan:

O princípio de separação do planejamento e organização do trabalho 
de  sua  execução  é  freqüentemente  visto  como  o  elemento  mais 
pernicioso e de maior alcance da abordagem da administração de 
Taylor porque ele efetivamente “divide” o trabalhador ao defender a 
separação entre mão e cérebro. (2002, p. 47).

Medeiros  apresenta  sua  opinião  sobre  o  próprio  mentor  da  Administração 

Científica: 

Taylor se nos antemostrava, ora como um “cronometromaníaco” que 
vivia de relógio em punho a controlar os operários que o seu sistema 
havia automatizado, ora como um frio desempregador de humildes 
operários. Mas, apesar das falhas do seu sistema e de haverem os 
seus discípulos feito mais que o mestre em matéria de organização, 
não  podemos  deixar  de  exaltá-lo  como o  verdadeiro  fundador  da 
“Ciência da Administração. (1952, p. 32).
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Também é citado por Morgan que “o efeito da administração científica de 

Taylor sobre o local de trabalho tem sido enorme, multiplicando a produtividade e ao 

mesmo tempo acelerando a substituição de artesãos habilidosos por trabalhadores 

não qualificados” (2002, p. 46) e que as “abordagens mecanicistas criam formas 

organizacionais  que  têm  dificuldade  de  se  adaptar  à  mudança”  e  que  “podem 

resultar em um tipo de burocracia insensível e desprovida de bom-senso” (2002, p. 

51).

E, para concluir, temos o editorial publicado no Internacional Molders Journal 

– Hoxie, “Scentific Management and Labor” e transcrito por Braverman em 1974, no 

seu livro Trabalho e Capital monopolista: A degradação do trabalho no Século XX, 

em que é dito:

O  grande  patrimônio  do  trabalhador  assalariado  tem  sido  o  seu 
ofício.  Em  geral,  pensamos  no  ofício  como  a  capacidade  para 
manipular destramente as ferramentas e materiais de um ofício ou 
profissão. Mas o verdadeiro ofício é muito mais que isto. O elemento 
realmente essencial nele não é a perícia manual ou a destreza, mas 
alguma coisa armazenada na mente do trabalhador. Este algo é em 
parte o profundo conhecimento do caráter e uso das ferramentas, 
materiais e processos do ofício, que a tradição e a experiência deram 
ao trabalhador.  Mas, além e acima disto, é o conhecimento que o 
capacita  a  compreender  e  superar  as  dificuldades  que 
constantemente  surgem  e  variam  não  apenas  nas  ferramentas  e 
materiais, mas nas condições em que o trabalho deve ser feito.

A junção de todos esses conhecimentos esparsos dos ofícios, sua 
sistematização e concentração nas mãos do empregador e depois a 
distribuição dele apenas sob forma de instruções pormenorizadas, 
dando a cada trabalhador somente o conhecimento exigido para a 
execução  de  determinada  e  relativamente  minúscula  tarefa.  Este 
processo,  é  claro,  separa  destreza  e  conhecimento  até  em  sua 
estreita relação. Quando se completa, o trabalhador já não é mais 
um profissional em sentido nenhum, mas uma ferramenta humana da 
gerência. (1924 apud BRAVERMAN, 1974, p. 122).
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3.3 Fordismo

O fordismo, método produtivo caracterizado principalmente pela produção em 

massa, teve seu início no princípio do século XX, e como seu principal usuário a 

indústria  automobilística,  sendo  desenvolvido  por  Ford  e  aprimorado  por  Alfred 

Sloan.

Embora  as  idéias  que  tenham  gerado  este  conceito  de  produção  já 

estivessem em uso de forma isolada como, por exemplo, na indústria frigorífica e na 

de bicicletas, coube aos dois aperfeiçoarem o sistema por completo, permitindo sua 

expansão para outros ramos industriais (WOMACK, 1992:277). 

Muitos autores consideram o fordismo como a continuidade do taylorismo. 

Para Aglietta, “é o fordismo que aprofunda o taylorismo” (AGLIETTA apud MORAES 

NETO, 1986, p. 32), para Coriat “é o fordismo que leva o taylorismo a uma espécie 

de perfeição” (CORIAT apud MORAES NETO, 1986, p. 32), já Morgan assinalou que

a  abordagem  de  Taylor  do  planejamento  do  trabalho  também  é 
encontrada nas formas tradicionais de linha de montagem de uma 
fábrica  [...]  aqui,  as  idéias  de  Taylor  estão  embutidas  na  própria 
tecnologia, tornando os trabalhadores servidores ou acessórios das 
máquinas que controlam completamente a organização e o ritmo do 
trabalho. (2002, p. 46).

Medeiros  cita  que  “características  idênticas  se  assinalam no  fordismo,  no 

qual,  à  semelhança  do  taylorismo,  as  operações  são  determinadas  por  setores 

especiais  de  planejamento”  (1952,  p.  61),  e  Tenório  diz  que  “o  fordismo  é  um 

método  de  organização  da  produção  e  do  trabalho  complementar  ao 

taylorismo” (2000, p. 140). 

A produção em massa ficou marcada pela utilização da linha de montagem no 

processo fabril, porém segundo Henry Ford, considerar que o seu pivô “consiste no 

emprego de plataformas móveis e transportadoras” é um erro vulgar (FORD apud 

MEDEIROS,  1952,  p.  61).  Esta opinião  é compartilhada por  outros  autores,  que 

dizem: 

a chave para produção em massa não residia – conforme muitas 
pessoas  acreditavam  ou  acreditam  –  na  linha  de  montagem  em 
movimento  contínuo.  Pelo  contrário,  consistia  na  completa  e 
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consistente intercambiabilidade das peças e na facilidade de ajustá-
las  entre  si.  Essas  foram  as  inovações  que  tornaram  a  linha  de 
montagem possível. (WOMACK et al., 1992, p. 14, grifo do autor).

Para  Silva  (1991)  a  estratégia  de  produção  utilizada  era  mais  ampla  se 

comparada ao modelo da época, citando Lewchuk, “a nova abordagem envolveu um 

desenho  mais  simples  de  um  modelo  de  carro-padrão,  a  possibilidade  de 

intercambiar peças, o uso de novos materiais, a simplificação de componentes, e o 

projeto  de  novas  máquinas operatrizes  especializadas”  (LEWCHUK apud SILVA, 

1991, p. 47).

A época em que Ford iniciou suas primeiras experiências na construção de 

automóveis  é  a  mesma em que  Taylor  desenvolvia  seus  trabalhos.  Com isto  o 

quadro  enfrentado  era  o  mesmo:  produção  artesanal,  início  da  expansão  da 

utilização  de  novos  maquinários  mais  eficientes,  mesma estrutura  de  gestão  de 

empregados.

Os  processos  adotados  antes  do  surgimento  das  práticas  fordistas 

apresentavam uma baixa produtividade. As desvantagens advindas deste quadro 

eram várias. Womack et al. (1992), analisando a indústria automobilística na época 

da produção artesanal,  dizem que os volumes eram baixos,  que não havia  dois 

produtos iguais, que os custos de produção eram elevados e que só os muitos ricos 

podiam adquirir  carros.  Não  existia  qualidade  do  produto  e  os  proprietários  dos 

veículos  tinham que providenciar  seus próprios  testes.  Na prática,  o  proprietário 

necessitava contratar um motorista, pela dificuldade de utilização, e um mecânico, 

para garantir o funcionamento do veículo. 
O processo utilizado era o de montagem do veículo com peças produzidas em 

diversos fornecedores, sem os mesmos critérios de medição. Após a produção, as 

peças  passavam  em  fornos,  para  adquirirem  dureza  necessária  para  o  uso 

continuado, e freqüentemente empenavam. A habilidade dos montadores era exigida 

ao máximo para que as peças fossem ajustadas e montadas. Com isto, era quase 

impossível existirem dois veículos idênticos, apesar de construídos com o mesmo 

projeto (WOMACK et al., 1992).
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3.3.1 Princípios do Fordismo

Ford construiu o seu primeiro carro em 1892 e o segundo em 1896. Em 1899 

participou da Detroit Automobile Company, na condição de engenheiro-chefe, a qual 

abandonou  em  1902,  por  não  concordar  com  a  política  de  produção  sobre 

encomenda e valor de venda o maior possível (FORD, 1964). 

Sua preocupação era criar uma empresa que priorizasse a boa fabricação e 

que servisse bem ao público, mas compreendia que fabricar um automóvel perfeito, 

com um preço aceitável, não seria possível com os métodos produtivos da época, 

assim  percebia  que  fabricar  em larga  escala  seria  a  solução.  Para  isto  deveria 

desenvolver  um produto  que agradasse a maioria,  pelo  preço e  pela  qualidade. 

Acreditava que este produto poderia ser universal (FORD, 1964). 

Em 1903 citava que seu projeto, ainda não concretizado, seria a construção 

de um modelo fixo, cujas peças pudessem ser desmontáveis e substituíveis. Neste 

mesmo  ano  a  Ford  Motor  Company  foi  fundada,  mas  ainda  assim  Ford  não 

conseguiu realizar  os seus planos,  em função da discordância dos seus sócios. 

Apenas em 1907, Ford adquiriu a maioria das ações.

O modelo idealizado por Ford começou a ser produzido em 1908, em larga 

escala,  utilizando  os  seus  conceitos  de  estandartização,  que  não  seria  apenas 

fabricar o produto mais vendável, e sim desenvolver detalhadamente o projeto de 

um produto que corresponderia aos desejos e necessidades dos consumidores e 

estudando a melhor forma de produzi-lo. Para Medeiros “a gênese do fordismo está 

no processo de estardartização” (1952, p. 109).

Segundo Ford, o aumento de produção só seria possível com a adoção de 

outra  forma  de  trabalho.  Em  um  primeiro  momento  procurou  empregar  apenas 

mecânicos, mas não existiam em quantidade suficiente e nem haveria como criar 

especialistas na proporção desejada. Por outro lado, para uma produção em massa, 

a quantidade necessária seria tão grande que não haveria como gerenciá-la.  Silva 

acrescenta que 
antes  de  1907  [...]  a  Ford  usava  os  mesmos  procedimentos  de 
fabricação  que  os  europeus.  Porém,  ao  contrário  dos  fabricantes 
europeus,  a  política  de investimentos  da Ford  era  dirigida  para  a 
mecanização  da  produção,  devido  as  suas  necessidades  de 
produção específicas.  Em comparação com a Europa,  os Estados 
Unidos tinham escassez de profissionais especializados, não tendo 
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outra  opção  senão  utilizar  mão-de-obra  semiqualificada  e  maior 
mecanização. (1991, p. 48).

Assim,  em  1908,  tendo  atingido  a  intercambiabilidade,  simplicidade  e 

facilidade de ajustes, Ford pôde eliminar os ajustadores, que eram a maioria dos 

operários qualificados. Decidiu também que cada montador executaria apenas uma 

tarefa. Com estas medidas, o tempo médio do ciclo de tarefas de um montador – 

tempo trabalhado antes da repetição de uma mesma tarefa – caiu de 514 minutos, 

em 1908, para 2,3 minutos, em 1913, ainda sem a introdução da linha de montagem 

(WOMACK et al.,  1992).  Logo, a primeira etapa do modelo fordista, consistiu na 

implantação em grande escala da divisão do trabalho. 

Uma segunda etapa marcante do fordismo é percebida quando Ford diz:

ainda que dispondo de mecânicos peritos, e em elevado número, não 
os  empregamos  em  fabricar  automóveis,  mas  em  fornecer  ao 
operário  comum os meios  de os  fabricar  [...]  são muito preciosos 
para  que  percam  tempo  em  trabalhos  que  as  máquinas 
estabelecidas  por  eles  executam  superiormente.  A  maioria  dos 
homens  que  se  apresentam  em  nossa  fábrica  não  apresentam 
especialidade nenhuma e em horas ou dias aprendem o seu ofício. 
(1964, p. 64).

Com isto, foi adotada uma característica do método taylorista: a separação 

entre  ação  e  planejamento,  com a  utilização  de  operários  não  especializados  e 

facilmente intercambiáveis.  As durações da capacitação dos novos operários nas 

fábricas da Ford são descritas a seguir:

43% não requerem mais que um dia;
36% requerem de um a oito dias;
6% de uma a duas semanas;
14% de um mês a um ano;
1% de um a seis anos. (FORD, 1964, p. 85).

Outra etapa introduzida para diminuição do tempo empregado na execução 

das tarefas foi a de levar o trabalho ao operário, evitando o deslocamento deste. A 

evolução deste conceito acabou trazendo mais uma prática taylorista para o método 

fordista: a análise de tempos e movimentos.
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Hoje todas as operações se inspiram no princípio de que nenhum 
operário deve ter mais que um passo a dar; nenhum operário deve 
ter que se abaixar. Os princípios da montagem são:
1º  Trabalhadores  e  ferramentas  devem  ser  dispostos  na  ordem 
natural da operação de modo que cada componente tenha a menor 
distância possível a percorrer da primeira à última fase. 
2º  Empregar  planos  inclinados  ou aparelhos  concebidos  de modo 
que o operário sempre ponha no mesmo lugar a peça que terminou 
de trabalhar, indo ela ter a mão do imediato por força de seu próprio 
peso sempre que isto for possível.
3º Usar uma rede de deslizadeiras por meio das quais as peças a 
montar  se  distribuam a distâncias  convenientes.  (FORD,  1964,  p. 
65).

O constante desenvolvimento do maquinário, sempre buscando o aumento da 

produtividade,  era  outra  característica  do  fordismo.  As  máquinas  eram 

desenvolvidas  normalmente  para  uma  única  operação.  Afinal,  com  a  produção 

padronizada isto aparentemente fazia sentido e gerou situações nas quais 

As ferramentas de Ford eram altamente precisas e, em muitos casos, 
totalmente ou quase automatizadas, mas também eram dedicadas a 
produzir  um único  item,  em alguns casos num grau absurdo.  Por 
exemplo,  Ford  adquiriu  prensas  para  peças  em  chapas  de  aço, 
porém permitindo tamanhos de moldes para uma só peça específica” 
(WOMACK et al., 1992, p. 25). 

Finalmente, em 1913, foi feita a primeira experiência com uma esteira móvel, 

no setor de montagem de magnetos. “Creio que esta estrada móvel foi a primeira 

que já se construiu com este fim. Veio-me a idéia vendo o sistema de carretilhas 

aéreas que usam os matadouros de Chicago”. Com esta modificação o tempo por 

peça caiu de 25 minutos para cinco minutos (FORD, 1964, p. 65). Com a adoção 

deste  princípio  em  várias  linhas  produtivas  estava  implantado  o  conceito  da 

produção em massa.

Efetivamente  não  é  possível  supor  que  seria  possível  uma  grande 

produtividade com os antigos meios de produção artesanal. Quando da adoção das 

linhas de montagem, Ford afirmava que para produzir o quantitativo de 1913 com a 

mesma quantidade de operários por carro que existia em 1903, seriam necessários 

mais de quatro vezes o número atual de empregados.

Porém, Ford descreveu o principal problema apresentado pelo seu modelo, 

principalmente após a implantação da linha de montagem, ao relatar a rotatividade 
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em suas empresas no ano de 1914, “ocupávamos 14.000 homens e tínhamos que 

admitir  anualmente  53.000  para  manter  aquele  número”  (1964,  p.  97). 

Aparentemente não considerava a rotatividade um problema nem entendia que este 

abandono pudesse ser causado pelo tipo e condições do trabalho realizado. 

Ford  considerava  que  para  certo  tipo  de  homens,  como  ele,  o  trabalho 

repetitivo seria uma péssima perspectiva, mas para a maioria este tipo de trabalho 

nada teria de desagradável.
Com  efeito,  para  certos  tipos  de  temperamentos  a  obrigação  de 
pensar é apavorante. O ideal para eles corresponde ao serviço onde 
o cérebro não trabalhe. O tipo médio de operário, com tristeza o digo, 
evita o trabalho que requer os dois esforços conjuntos. Não querem 
pensar. (1964, p. 80).

No entendimento de Braverman, ao analisar a evasão dos operários da Ford, 

antes do substancial aumento, considerava que “nesta reação inicial contra a linha 

de montagem percebemos a repulsa natural do trabalhador contra a nova espécie 

de trabalho” (1977, p. 132), e cita Keith Sward:

Em conseqüência, a nova tecnologia de Ford mostrou-se cada vez 
mais impopular; encontrava cada vez maior oposição. E os homens 
atingidos  por  ela  começaram  a  rebelar-se.  Manifestavam  sua 
insatisfação  vagueando  de  emprego  a  emprego  [...]  Havia  muitos 
outros trabalhos na comunidade [...] e eles eram menos mecanizados 
e mais afeiçoados ao trabalho. (SWARD apud BRAVERMAN, 1977, 
p. 131).

Esta crise foi agravada pelo surgimento de sindicatos e que “a reação de Ford 

à dupla ameaça de sindicalização e o êxodo de trabalhadores de suas fábricas foi a 

proclamação, feita com grande alarde, em princípios de 1914, de um salário de 5 

dólares por dia” (BRAVERMAN, 1977, p. 132). 

Ford, porém, diz que este aumento foi fruto de um estudo realizado a partir de 

1913, levantando todos os tempos envolvidos nas operações existentes nas suas 

empresas e, com base nos resultados encontrados, alterou a forma de pagamento 

de  seus  operários.  Dizia  que  “todos  os  nossos  aumentos  de  salário  têm  sido 

voluntários.  Eram  um  ato  de  justiça  social  e  ia  nisso  a  nossa  íntima 

satisfação” (1964, p. 96).
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Ford reconhece que o aumento de salários produziu outros resultados: “em 

1915 só admitimos 6.508 homens, na maioria chamados graças ao crescimento da 

empresa”, e, em relação aos resultados financeiros, acrescentou que “é um negócio. 

Os  nossos  lucros  demonstraram  que  pagar  altos  salários  é  o  melhor  dos 

negócios” (1964, p. 97-98).

Porém, a pretensão de Ford em manter o controle sobre todo o processo 

produtivo, das matérias-primas ao veículo acabado, chegando inclusive a possuir 

uma plantação de borracha, minas de ferro, navios próprios e uma companhia de 

transporte aéreo, dentre outros empreendimentos, não deu o resultado esperado, 

pois 
Ford não tinha a menor idéia de como organizar um empreendimento 
global, a não ser centralizando todas as decisões numa só pessoa no 
topo: ele próprio. Tal concepção não funcionava mesmo no auge de 
Ford,  e  quase  destruiu  a  companhia  com  o  declínio  de  suas 
faculdades mentais na década de 1930. (WOMACK et al., 1992, p. 
27).

Neste ponto entra no cenário Alfred Sloan, presidente da General Motors, que 

logo percebeu que havia dois grandes problemas a serem resolvidos para assumir a 

liderança do mercado: “a administração profissional dos enormes empreendimentos 

necessários  e  tornados  possíveis  com  as  novas  técnicas  de  produção,  e  o 

aperfeiçoamento dos produtos básicos de Ford, para servir – nas palavras de Sloan 

– ‘a todos os bolsos e propósitos’” (WOMACK et al., 1992, p. 28). 

Podemos então definir os principais pontos do fordismo como sendo:

• Fabricação  de  um  único  produto  que  atenda  as  necessidades  dos 
consumidores e seja produzido com a melhor técnica possível;

• Padronização das medidas dos componentes, permitindo a intercambiabilidade;

• Divisão do trabalho em várias etapas;

•  Utilização de mão-de-obra não especializada e facilmente substituível;

• Separação da ação e do planejamento;

• Estudo de tempos e movimentos;

• Desenvolvimento e utilização de maquinário específico;

• Utilização de linhas de montagem.
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3.3.2 Críticas ao modelo fordista

Assim  como  o  taylorismo,  o  fordismo  causou  e  causa  muitas  reações 

contrárias,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao  papel  desempenhado  pelos 

trabalhadores. Para Medeiros, por exemplo,

 
na instrumentalidade do fordismo, o elemento máquina e o elemento 
homem, articulados pelos princípios da produção em massa, estão 
agora em arritmia. É que muito se fez na parte mecânica e pouco na 
parte  humana  da  organização:  para  a  máquina,  transferiu-se  a 
habilidade e até o pensamento dos seres humanos; para o homem, 
impôs-se  o  automatismo  das  máquinas,  como  conseqüência  da 
especialização que conduziu ao ritmo. (1952, p. 85).

      

Braverman  (1977)  levanta  a  questão  de  que  a  divisão  do  processo  de 

trabalho, com cada parte resultante desta divisão sendo efetuada por um diferente 

empregado, o fordismo transfere o poder resultante do conhecimento do ofício do 

trabalhador  para  o  empregador.  Porém,  apesar  destas  reações,  o  fordismo 

expandiu-se. O sistema inicial de produção implantado por Ford, embora modificado 

pelas  propostas  de  métodos  mais  flexíveis  da  General  Motors,  continuou  sendo 

chamado de fordista, independentemente da empresa que o utilizasse, mesmo que 

fossem outros processos produtivos que não o de automóveis (SILVA, 1991, p. 29).

Conforme  Womack  et  al.,  o  papel  desempenhado  naquela  época  pelo 

movimento  sindical,  no  controle  das  definições  e  conteúdo  das  tarefas  também 

colaborou  para  o  amadurecimento  do  fordismo  e  conseqüentemente  para  sua 

utilização maciça (WOMACK et al., 1992, p. 31).

O  processo  de  produção  fordista  não  ficou  restrito  ao  ambiente  norte-

americano. Vários países da Europa passaram a adotá-lo, a partir dos anos 1920 e 

acentuadamente após a Segunda Guerra Mundial (TENÓRIO, 2000, p. 145).

A demora da utilização do fordismo na Europa deveu-se ao quadro existente 

entre  o  ano  de  1920  até  próximo  a  Segunda  Grande  Guerra:  caos  econômico, 

nacionalismo tacanho e apego à produção artesanal.  Consideram também que o 
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modelo atingiu seu apogeu em 1955 e que, ironicamente, foi igualmente o início de 

seu declínio (WOMACK et al., 1992).

Já Tenório (2000) diz que o declínio se intensificou a partir  da década de 

1960,  com movimentos  estudantis  contra  a  presença do fordismo na sociedade, 

aumento  do  absenteísmo  dos  operários,  rotatividade  da  mão-de-obra  e  baixa 

qualidade e produtividade. Tauile diz que

O contrato  social  fordista  entra em forte  questionamento  e  franca 
decadência por sua incapacidade de dar conta das novas variáveis 
surgidas como decorrência da crise dos anos 70, como por exemplo, 
o  acirramento  da  concorrência,  inclusive  internacionalmente,  e  a 
aceleração do movimento de globalização. (1996, p. 30).

Colaboraram também para o seu declínio a alta dos preços nos combustíveis, 

o  início  da  mudança  do  perfil  dos  consumidores  e  o  trabalho  considerado 

desestimulante  pela  maioria  dos  operários,  gerando  negociações  sindicais  com 

prioridade na redução da jornada de trabalho (WOMACK et al., 1992, p. 35). Com 

isso, estava aberto o espaço para o surgimento e valorização de novos modelos de 

gestão da produção.

3.4 Pós-fordismo

Tauile (1996) cita os exemplos ocorridos na Suécia, na década de 1970, e na 

Alemanha com modelos de gestão da produção que diferiam do paradigma fordista 

de  produção  e  acrescenta  o  exemplo  do  Japão  como  a  mudança  mais  radical 

ocorrida. Este país apresentava características bem diversas do modelo fordista, tais 

como: a produção sendo comandada pelo mercado; trabalhadores mais engajados 

no  processo  de  produção,  incorporando  atividades  de  controle  da  qualidade; 

participação nos projetos e processos, através de sugestões.

No entendimento de Tenório “o pós-fordismo ou modelo flexível  de gestão 

organizacional  caracteriza-se  pela  diferenciação  integrada  da  organização  da 

produção e do trabalho sob a trajetória de inovações tecnológicas em direção à 

democratização  das  relações  sociais  nos  sistemas-empresa”  (2000,  p.  163). 

Complementa dizendo que diferentemente do modelo fordista, no qual a expectativa 
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era  um mercado  em expansão,  com utilização  de  equipamentos  especializados, 

objetivando obter economia de escala,  no pós-fordismo surgem os equipamentos 

flexíveis, com a finalidade de atender um mercado diferenciado.

3.4.1 Toyotismo

Um  dos  principais  representantes  do  pós-fordismo,  para  muitos,  é  o 

toyotismo. Similarmente ao ocorrido com o fordismo, que teve sua origem e seu 

desenvolvimento na indústria automobilística, o maior representante de um modelo 

pós-fordista também seguiu a mesma trajetória, no caso a empresa foi a Toyota. 

Taiichi Ohno, um dos idealizadores deste modelo, logo ao princípio de seu 

livro  O Sistema Toyota  de Produção – Além da  Produção em Larga Escala 
(1997),  já  apresenta  uma das  principais  diferenças  do  toyotismo  em relação  ao 

modelo  fordista,  acentuada  principalmente  após  a  crise  do  petróleo,  em  1973. 

Enquanto no fordismo baixavam-se os custos com a produção em massa de poucos 

tipos de carros, o toyotismo tinha como meta cortar custos produzindo pequenas 

quantidades de vários tipos de carros. Acrescenta que

Enquanto  o  sistema tradicional  de  produção  planejada  em massa 
não responde facilmente à mudança, o Sistema Toyota de Produção 
é  muito  elástico  e  pode  enfrentar  as  difíceis  condições  impostas 
pelas diversas exigências de mercado e digeri-las. O Sistema Toyota 
de Produção tem flexibilidade para fazer isto. (OHNO, 1997, p. 54).

Afirmava que os dois pilares do toyotismo seriam o Just-in-time, que “significa 

que,  em  um  processo  de  fluxo,  as  partes  corretas  necessárias  à  montagem 

alcançam a linha de montagem no momento em que são necessários e somente na 

quantidade necessária” (OHNO, 1997, p. 26) e a Autonomação, que consiste em 

dotar as máquinas de dispositivos que provoquem a paralisação da produção em 

função  de  qualquer  irregularidade  na  execução,  evitando  a  produção  de  peças 

defeituosas.

Para operacionalizar o primeiro desses pilares, Ohno (1997) propôs um fluxo 

em que
o processo final vai para um processo inicial para pegar apenas o 
componente  exigido  na quantidade  necessária  no  exato  momento 
necessário.  Neste caso, não seria lógico o processo anterior fazer 
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somente  o  número  de  componentes  retirados?  No  que  tange  à 
comunicação entre os muitos processos, não seria suficiente indicar 
claramente o que e quando é preciso?
Chamaremos  (quadro  de  sinalização  este  meio  de  indicar  as 
necessidades de  Kanban e  o faremos circular  entre cada um dos 
processos para controlar a quantidade produzida. (1997, p. 26-27).

Com  a  implantação  do  segundo  pilar,  a  autonomação,  evita-se  a 

superprodução e a produção de peças defeituosas. Outro ponto decorrente desta 

nova situação é o fato de que não será mais necessária a permanência constante do 

operador ao lado da máquina (OHNO, 1997).

Estes  pilares,  a  medida  que  iam  sendo  considerados  no  dia-a-dia  da 

empresa,  começaram  a  introduzir  mudanças  na  forma  de  gestão  do  processo, 

diferenciando-o em relação ao modelo fordista.

Não será necessário um operador enquanto a máquina estiver funcionando 
normalmente,  Apenas  quando  a  máquina  para  devido  a  uma  situação 
anormal é que ela recebe atenção humana. Como resultado, um trabalhador 
pode atender diversas máquinas,  tornando possível  reduzir  o número de 
operadores e aumentar a eficiência da produção. (OHNO, 1997, p. 28).

Com  isso,  enquanto  nas  fábricas  americanas  cada  trabalhador 

desempenhava apenas uma atividade específica, torneiro mecânico, por exemplo, 

no toyotismo as máquinas eram dispostas de tal maneira que o mesmo trabalhador 

desempenhava atividades diversas. Este novo método sofreu alguma resistência:

Encontramos,  porém,  uma  forte  resistência  por  parte  dos 
trabalhadores de produção, embora não tenha havido aumento de 
trabalho ou das horas trabalhadas. Nossos artífices não gostaram do 
novo  arranjo  que  exigia  que  eles  passassem  a  funcionar  como 
operadores de múltiplas habilidades. Eles não gostaram de mudar de 
“um operador,  uma máquina”  para  um sistema de  “um operador, 
muitas máquinas em processos diferentes”. (OHNO, 1997, p. 32).

Ohno (1997) considerava que neste novo modelo os operadores dominavam 

um maior conjunto de habilidades produtivas e assim passavam a entender o papel 

e valor de seu trabalho. Acreditava que a redução de custos é um objetivo a ser 

perseguido,  embora  seja  bem  mais  complexo  alcançá-lo  em  tempos  de  baixo 

crescimento,  como no cenário  posterior  a crise do petróleo,  e que para tanto “é 

necessário um sistema de gestão total que desenvolva a habilidade humana até a 
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sua mais plena capacidade, a fim de melhor realçar a criatividade e a operosidade, 

para utilizar bem instalações e máquinas, e eliminar todo o desperdício” (OHNO, 

1997, p. 30).

A documentação e o controle visual também são importantes no toyotismo. 

Existem folhas de trabalho padrão visíveis em todos os postos de trabalho e quadros 

com sinalização visual sobre a situação em que se encontra a linha de montagem, 

permitindo  a  imediata  localização  do  problema e  da  sua  natureza.  Estas  folhas 

sintetizam informações sobre materiais,  operários e máquinas, que possibilitam a 

produção com eficiência (OHNO, 1997).

Ohno (ibid.), porém, entendia que os problemas deviam ser conhecidos por 

todos, evidenciados para que fossem entendidos, corrigidos e não mais ocorressem. 

Dessa forma, cada operário passou a ter o poder de paralisar a linha de produção 

em caso de identificação de alguma irregularidade, e todos deveriam trabalhar em 

equipe para buscar a solução. 

Para operacionalizar esses procedimentos, Ohno (ibid.) implantou o uso de 

quadros de indicação de parada de linha, chamados de  andon, afixados na parte 

superior das  estações  de  trabalho,  em uma  posição  visível,  com o  objetivo  de 

sinalizar a situação de trabalho de cada ponto da linha de montagem. 

Outro ponto divergente do modelo do fordismo é a realização de trabalho em 

equipe,  valorizado  e  considerado  essencial  no  toyotismo.  É  desejado  que  os 

operadores de produção trabalhem colaborando entre si, sempre que algum membro 

da equipe necessite (ibid.).

Após a descrição do toyotismo, feita a partir do principal responsável pelo seu 

desenvolvimento, buscando um melhor entendimento deste, assim como opiniões 

divergentes, serão feitos relatos com as visões de outros autores sobre este modelo.

Primeiramente o de  Womack et  al.  (1992),  que utilizam a nomenclatura a 

produção enxuta para este modelo, pois entendem que ele combina as vantagens 

da produção artesanal e da em massa, empregando trabalhadores multiqualificados 

e também máquinas flexíveis.

Estes autores iniciam o relato sobre a origem do toyotismo a partir de 1950, 

quando Eiji Toyoda, engenheiro da família fundadora da Toyota, foi à fábrica da Ford 

em Detroit, com objetivo de estudar o modelo fordista de produção. Eiji Toyoda e 

Taiichi Ohno, responsável pela produção, concluíram que este modelo não poderia 

ser  adotado  lá,  pois  as  características  existentes  no  Japão  eram diferentes  dos 
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demais  mercados.  Primeiramente  a  força  de  trabalho  não  era  facilmente 

intercambiável, pois não existia a migração temporária, normalmente utilizada como 

mão-de-obra no modelo fordista. A demanda existente era limitada e diversificada e 

o mercado externo era altamente competitivo. 

Womack et al. (1992) dizem que foi importante para este modelo o acordo 

feito entre a Toyota e o sindicato dos operários, no qual houve uma redução de 25% 

da força de trabalho, mas que por outro lado resultou na concessão de estabilidade 

com aumentos graduais por antiguidade na empresa para os demais trabalhadores. 

Com  isso,  investir  e  aproveitar  o  potencial  deste  quadro  de  empregados 

permanentes  passou  a  ser  uma  boa  medida.  Em  contrapartida  os  operários 

passaram  a  trabalhar  de  forma  mais  flexível,  assumindo  mais  atividades  e 

responsabilidades

Citam que Ohno iniciou suas experiências na área de estamparia, em que a 

produção, seguindo o modelo fordista, utilizava máquinas dedicadas a uma única 

operação e a produção era realizada em grandes lotes. Isto ocorria principalmente 

em função da complexidade e do grande tempo necessário para a mudança das 

matrizes, obrigatória para o início da produção de um outro produto. 

Este procedimento não apresentava sentido para Ohno, que não dispunha de 

orçamento para a aquisição de prensas para serem usadas de forma exclusiva para 

uma única peça, como também não existia na Toyota uma demanda que justificasse 

uma produção de peças em grandes quantidades.

A  saída  adotada  foi  desenvolver  técnicas  simples,  que  pudessem  ser 

realizadas pelos próprios operários da produção, e utilização de mecanismos que 

permitissem a redução do tempo necessário. Ao final, o tempo de troca de matrizes 

havia caído de um dia para três minutos, com a eliminação dos especialistas para a 

realização desta operação.

Ohno teria comprovado que os custos de produção haviam diminuído com a 

produção em pequenos lotes. Isto ocorreu pelo fato de não serem mais produzidos 

grandes  estoques  de  peças  acabadas  e  que  com  a  produção  de  pequenas 

quantidades,  para  uso  quase  imediato,  os  problemas  eram  rapidamente 

identificados, evitando-se a perda ou a necessidade de recuperação de peças.

Com a evolução do modelo,  as alterações foram surgindo.  Womack et al. 

(1992)  citam,  por  exemplo,  que  os  empregados  foram  agrupados  em  equipes, 

embora continuassem tendo líder. Este, porém, além de coordenar as atividades, 

42



também as realizava e substituía eventuais faltantes. As equipes passavam a ser 

responsáveis  pela  limpeza,  pequenos  reparos  de  ferramentas  e  controle  da 

qualidade.  Reuniam-se  periodicamente  para  discutir  melhorias  no  processo  e, 

diferentemente do modelo fordista,  qualquer trabalhador poderia parar a linha de 

montagem quando um problema fosse identificado, situação em que toda a equipe 

se envolvia na busca de uma solução.

Mesmo  que  inicialmente  a  linha  fosse  paralisada  a  todo  instante,  com  a 

evolução  da  nova  forma  de  trabalho  a  melhora  foi  tão  significativa  a  ponto  de 

praticamente inexistirem paradas após um determinado período. Com isso, além da 

desativação das grandes áreas de recuperação, a qualidade dos produtos melhorou 

significativamente,  passando  a  ser  uma  responsabilidade  da  produção  a  sua 

garantia.

O segundo relato será feito a partir de Coriat, que em seu livro Pensar pelo 
Avesso faz uma analise deste modelo. Diz que Ohno considerava como os dois 

princípios do Toyotismo, o  just in time e a auto-ativação, que para ele seriam os 

princípios  que  sustentam  o  modelo  e  que  “o  resto  [...]  concerne  a  técnicas  e 

procedimentos  de  execução ou,  se  preferirmos,  ainda,  a  pré-condições a  serem 

reunidas para satisfazer a realização dos dois princípios-chave” (1994, p. 29). 

Enquanto o just in time preconizava a realização da produção apenas quando 

demandada, o segundo princípio evoluiu a partir do conceito de automação, utilizado 

por Ohno e trazido das fábricas têxteis, que consistia em dotar os equipamentos de 

parada automática quando da ocorrência de problemas. Portanto, a auto-ativação 

seria a mesma idéia, utilizada porém para situações de trabalho humano, que não 

utilizam necessariamente equipamentos.

No entendimento de Coriat (1994), uma das perguntas que Ohno se colocou 

era  como  aumentar  a  produtividade  se  as  quantidades  demandadas  não  eram 

aumentadas.  Para  respondê-la  começou a  pesquisar  alternativas  fora  do  padrão 

fordista e chegou à análise dos estoques, considerou que por trás destes existiam 

excessos de pessoas e de equipamentos para mantê-los. Criou então o conceito de 

uma fábrica  em que apenas existissem os recursos necessários  para  atender  a 

demanda de curto prazo, diária ou semanal. Deixou claro que seria uma fábrica com 

uma quantidade estritamente necessária de operários.

Coriat  (1994)  descreve  também o uso dado ao conceito  de  administração 

como os olhos, em que a qualquer  momento poderia se controlar  operários e a 
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produção, com a utilização de cartazes e sinalizações luminosas, que indicariam se 

as linhas estavam produzindo normalmente, se existia algum problema ou se uma 

paralisação se fazia necessária.

Aproveitando-se  novamente  da  experiência  da  indústria  têxtil,  na  qual  um 

operário  chegava a cuidar  de  quarenta máquinas,  passou-se a adotar  o  mesmo 

procedimento na Toyota: o operário passou a operar várias máquinas.

Coriat considera que temos nessa decisão o mesmo padrão de racionalização 

do  trabalho  utilizado  pelo  taylorismo,  ou  seja,  diminuir  o  saber  do  operário  e 

conseqüentemente o seu poder  e  aumentar  a  intensidade do trabalho,  “mas em 

lugar  de proceder  por  parcelização e microtempos impostos como se fez na via 

americana, a racionalização procede, neste caso, através da desespecialização e do 

tempo partilhado” (1994, p. 53-54).

Coriat  aponta  que  outro  ponto  significativo  foi  a  adoção  de  um  sistema 

chamado Kan-Ban, inspirado na experiência dos supermercados, e considerado por 

ele  “em  matéria  de  gestão  de  produção,  a  maior  inovação  organizacional  da 

segunda metade do século” (1994, p. 56). Este sistema, basicamente, consistia na 

inversão do fluxo de demanda da produção, pois no fordismo a máxima produção 

era feita para depois ser vendida e agora a produção só era realizada a partir das 

encomendas efetivadas para a fábrica. 

Para Coriat o modelo adotado pela Toyota é claramente não taylorista, pois 

várias  funções  separadas  pelo  taylorismo  são  reagrupadas,  exigindo  um  maior 

conhecimento  dos  operários.  Considera  que  a  via  japonesa  é  precedida  pela 

polivalência e pluriespecialização dos operários. Atividades de diagnóstico, reparo, 

manutenção  passam  a  ser  efetuadas  pelos  operários  da  mesma  forma  que  as 

atividades de controle da qualidade do processo de produção e dos produtos. E 

finalmente,  com  a  adoção  do  método  Kan-Ban,  as  atividades  necessárias  para 

garantir a correta programação das tarefas de fabricação.

Outro princípio que resultou em uma mudança significativa foi a linearização 

da  produção,  que  consiste  basicamente  em  um  formato  de  posicionamento  de 

máquinas e operários, permitindo uma rápida adaptação das mudanças quantitativas 

e qualitativas da demanda.

Analisado do ponto de vista teórico, no taylorismo existia o tempo alocado, 

baseado  na  análise  dos  tempos  e  movimentos,  que  associavam  microgestos  a 

microtempos. Estes microgestos agregados criam um perfil de uma tarefa, atrelado a 
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um tempo de execução total. Esta tarefa é alocada a um operário individual, sendo o 

número  de  peças  a  ser  produzido  determinado  a  partir  do  tempo  unitário  pré-

definido.

No fordismo os operários eram colocados ao longo de uma linha móvel de 

produção, que se movia a uma velocidade constante, e o tempo alocado a cada 

trabalhador  era  determinado  pelo  ritmo  da  esteira,  transformando-se  então  o 

conceito de tempo alocado para tempo imposto.

Estes conceitos foram criticados por Ohno, por gerarem “tempo morto”, que 

seriam tempos em que os operários não produzem por diversos motivos técnicos, 

surgindo então sua proposta de princípio de organização com tempo partilhado, que 

seria
O princípio da atribuição de tarefas moduláveis e variáveis tanto em 
quantidade quanto a natureza. As fronteiras entre postos e ilhas de 
trabalho  são  mantidas  numa situação  ininterruptamente  “virtual”  e 
são  permanentemente  transgressíveis por  um  ou  vários 
trabalhadores  aos  quais  um  conjunto  de  tarefas  previamente 
determinadas foi alocado. (CORIAT, 1994, p. 71, grifos do autor).

Na relação com seus fornecedores o sistema proposto também possui suas 

características

• A relação de subcontratação é uma relação de longo prazo cuja 
duração é determinada pelo ciclo de vida dos produtos;
• É uma relação contratualizada, objeto de processos particulares;
• Enfim,  é  uma  relação  que  favorece  e  “internaliza”  a  inovação. 
(1994, p. 118).

Para concluir a análise do toyotismo a partir da visão de Coriat, registramos 

três importantes características do sistema de japonês nas suas relações industriais: 

o “emprego vitalício”  – que atinge uma parcela dos trabalhadores japoneses e é 

gerido com o uso diversas regras complexas; o “salário por antiguidade” – um dos 

elementos  usados no sistema geral  de fixação de salários;  e  o  “sindicalismo de 

empresa” – considerado bem mais cooperativo que conflitivo e que possui um lugar 

limitado ao ambiente da empresa (CORIAT, 1994, p. 84-89).

Por último, será apresentada a visão de Thomas Gounet. No prefácio de seu 

livro, Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel, Gounet já se posiciona 

sobre o assunto dizendo que o toyotismo
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permite  maior  exploração  dos  trabalhadores,  por  três  meios 
principais. Antes de tudo, intensifica o trabalho, sobrecarregando ao 
máximo cada operário. Ele deve ser mais rápido, deve reduzir todos 
os “tempos mortos” (durante os quais espera o veículo em seu lugar, 
e que lhe permitem respirar um pouco, diante o ritmo da produção), 
deve  cumprir  novas  tarefas,  como  o  controle  da  qualidade  ou  a 
manutenção corrente das máquinas. Com o toyotismo, o trabalhador 
não tem mais um minuto para si. (2002, p. 8). 

Diz  que  o  toyotismo,  através  da  terceirização,  divide  os  trabalhadores, 

alocando-os  em  empresas  menores,  onde  recebem  menores  salários  e  ficam 

submetidos a piores condições sociais. Cita o exemplo de uma fábrica no Brasil que 

possui  em todo o processo dois  mil  operários,  mas apenas trezentos  estão  sob 

ordens diretas da empresa. Além disso, dentro de uma fábrica

Alguns trabalhadores são temporários, outros têm um emprego de 
caráter  permanente.  Alguns  são  chefes  de  equipe,  outros  são 
simples membros. E todos estão divididos em times, a unidade que 
deve, ela própria, funcionar como uma pequena empresa. No interior 
desse time, de novo há divisão, pois os trabalhadores não querem 
ser acusados de responsáveis pela má performance do grupo. Daí 
todo mundo querer fiscalizar todo mundo. (GOUNET, 2002, p. 9). 

Na  continuidade  de  sua  análise, diz  que  em  função  da  flexibilização  da 

organização do trabalho no toyotismo, o parcelamento das atividades existente no 

fordismo já não é seguido. Dá um exemplo de 1955, na Toyota, onde um operário já 

operava em média cinco máquinas simultaneamente. Com isso o operário torna-se 

polivalente,  mas por outro lado reduz ao máximo o seu tempo de não produção 

(GOUNET, 2002). 

Em  referência  ao  fornecimento  de  autopeças,  Gounet  diz  que  o  modelo 

abandona  a  integração  vertical,  característica  do  modelo  fordista,  e  desenvolve 

relações  de  subcontratação  com  fornecedores.  Porém,  a  Toyota  impõe  o  seu 

sistema aos fornecedores, exige proximidade física, fixa condições de preço, prazo e 

qualidade,  gerando  um  salário  inferior  para  os  operários  dessas  empresas 

(GOUNET, 2002).

A intensificação do trabalho aumenta não só para as subcontratadas, mas 

para  os  operários  da  própria  montadora.  Passa  a  existir  um  gerenciamento  by 

stress. Toda cadeia produtiva trabalha com sinalização luminosa, chamada andon, 

que consiste em quadros de indicação de parada da linha de montagem, em que o 

verde significa que tudo vai  bem, laranja para situações limites e vermelho para 
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quando existem problemas. Embora possa parecer que o desejado seja o verde, 

Gounet  (2002)  afirma que o objetivo  é sempre acelerar  o  fluxo  para o limite  de 

ruptura, para que os problemas apareçam e sejam resolvidos, permitindo a elevação 

da produtividade.

O  autor  relata  que  um dos  motivos  do  sucesso  na  implantação  do  novo 

sistema foi o fato de estar “o sindicato totalmente atrelado ao patrão, para impor a 

seus empregados as mudanças nas condições de trabalho. Isto é fundamental para 

o novo sistema” e diz que o próprio Ohno reconhece este fato (GOUNET, 2002, p. 

31). 

Resumindo sua posição, acrescenta que para ele o  just-in-time aumenta a 

carga de trabalho, obrigando os operários a fazer horas extras e a se submeter a 

uma grande intensificação do trabalho,  a  partir  da  polivalência,  que de um lado 

aumenta as aptidões e as responsabilidades do trabalhador, mas de outro não provê 

um aumento proporcional na remuneração. Alerta que a maioria dos fornecedores é 

cobrada para praticar custos menores, provocando baixos níveis salariais para os 

trabalhadores dessas empresas e lembra que todos os novos métodos para serem 

implantados precisam de uma “isca” para serem aceitos pelos trabalhadores. No 

caso de Ford, o salário de cinco dólares e no caso do toyotismo o emprego vitalício. 

Gounet lembra, porém, que depois da “isca mordida”, ela se torna desnecessária, 

como no caso de Ford, em que a diária de cinco dólares durou até 1930, apesar da 

inflação (2002, p. 48-49).
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3.4.2 Flexibilização organizacional

A flexibilização organizacional também é representante do paradigma pós-

fordista. Para ilustrar o assunto será utilizado o trabalho de Fernando G. Tenório, 

descrito em seu livro  Flexibilização Organizacional, mito ou realidade? Na sua 

opinião, 

O  surgimento  do  paradigma  técnico  pós-fordista [...]  propõe  criar 
mecanismos no espaço das interações sociais. Técnicas integradas 
de  produção  que  não  só  atendam  às  diferentes  demandas  do 
ambiente  operacional  das  empresas,  mas  também  sugerem 
promover  condições  democratizadoras  nas  relações  sociais  no 
interior das organizações. (2000, p. 130-31, grifos do autor).

Em seu trabalho propõe alguns argumentos para manter a diferenciação entre 

os paradigmas fordistas e pós-fordistas, dos quais são apresentados dois:

a)Utilizaremos  o  conceito  de  fordismo como semelhante  à  rigidez 
organizacional e o de pós-fordismo como semelhante à flexibilização 
organizacional, ambos como paradigmas técnico-gerenciais [...]
b)Utilizaremos  o  conceito  de  fordismo  para  caracterizar  o 
“gerenciamento tecnoburocrático de uma mão-de-obra especializada 
sob  técnicas  repetitivas  de  produção  de  serviços  e  produtos 
padronizados” (TENÓRIO, 1994, p. 88);  e pós-fordismo ou modelo 
flexível  de  gestão organizacional  para caracterizar  a diferenciação 
integrada da organização da produção e do trabalho sob a trajetória 
de  inovações  tecnológicas  em  direção  à  democratização  das 
relações sociais  nos  sistemas-empresa.  (TENÓRIO,  2000,  p.  131, 
grifos do autor).

Tenório  diz  que  o  modelo  de  flexibilização  organizacional  “se  assenta  na 

tríade  globalização  da  economia,  progresso  científico-técnico e  valorização  da 

cidadania” (2000, p. 162, grifos do autor).

O autor afirma que este modelo evoluiu da antiga base de equipamentos e 

processos mecânicos para uma outra realidade, com base em sistemas eletrônicos, 

que flexibilizam os processos das empresas, permitindo o atendimento de clientes 

cada  vez  mais  exigentes  em  relação  aos  produtos,  que  querem  qualidade  e 

diversidade.  Esta  situação fez  do  progresso científico-técnico  um dos  pilares  da 

flexibilização organizacional.
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Nesta  direção,  apresenta  os  argumentos  de  Benjamin  Coriat,  dos  quais 

transcrevemos dois:
Distribuir  o  trabalho,  não  mais  em  postos  individuais  e  tarefas 
fragmentadas, mais sim em pequenas “ilhas” de trabalhadores, em 
pequenos  grupos  que  administram  um  conjunto  homogêneo  de 
tarefas.
Romper  o  caráter  unidimensional  das  linhas  de  montagem  e  de 
fabricação,  para conceber  a oficina  como uma rede de minilinhas 
entre as quais circula o produto seguindo trajetórias que se tornam 
complexas. (CORIAT apud TENÓRIO, 2000, p.166).

Tenório acrescenta que com esta nova tecnologia os ajustes necessários para 

a adequação dos processos produtivos,  em função da alteração das demandas, 

podem ser  feitos  de  forma  rápida.  A  flexibilidade  permitida  pelos  equipamentos 

admite  a  adequação  destes  para  processos  produtivos  diversos,  apenas  com o 

acionamento de outro tipo de software.

Considera que este progresso faz parte da terceira revolução industrial, em 

substituição à anterior, que era calcada no uso do motor à explosão interna e pela 

utilização do petróleo e da eletricidade, tendo como características o “uso da energia 

atômica, pelo processo científico-técnico nos campos da química e da biologia e 

pelo crescimento da tecnologia da informação (TI)” (TENÓRIO, 2000, p. 169).

Entende  que  a  globalização  da  economia,  segundo  pilar  deste  modelo, 

somado ao anterior, progresso científico-técnico, na visão estratégica das empresas, 

são a sustentação necessária para a sobrevivência destas. Porém, em sua opinião e 

na qual cita Gitahy, acredita que:

A globalização da economia influenciará  a gestão da produção na 
medida em que as firmas passam a utilizar uma estratégia proativa 
de  sobrevivência  através  de  duas  táticas:  a)  implantação  de 
tecnologias  de  base  microeletrônicas  originadas  do  progresso 
científico-técnico,  ou  de  mecanismos  operacionais  flexíveis  que 
favoreçam a competição de mercado; b) gestão de pessoal que saia 
“de  um  modelo  baseado  no  uso  intensivo  de  mão-de-obra 
semiqualificada  para  outro  baseado  no uso extensivo  da  mão-de-
obra qualificada, polivalente e cooperativa.” (TENÓRIO, 2000, p. 179, 
grifos do autor).

Em sua opinião, implantar este modelo apenas com estes dois conceitos seria 

apenas  apresentar  uma  perspectiva  neofordista.  Daí  surge  a  necessidade  do 
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terceiro  pilar,  que permita  a  este  modelo  ser  caracterizado como pós-fordista:  a 

valorização da cidadania, que no Brasil seria ainda um valor não institucionalizado 

pela  sociedade  e,  portanto,  “o  trabalhador  é  sempre  visto  como um fator  a  ser 

controlado ou motivado e não como um sujeito da ação produtiva” (2000, p. 182).

Apresenta os pontos colocados por Luiz Carlos Morais Rêgo, a partir de uma 

experiência  bem-sucedida,  da  relação  entre  empregado  e  fábrica,  que  seriam 

indicativas do paradigma pós-fordista, dos quais alguns são apresentados a seguir.

• Os empregados são tratados como pessoas e não como braços ou 
“custo variável”;
• As tarefas individuais são substituídas por processos ou conjunto 
de tarefas;
• A  equipe,  e  não  mais  o  indivíduo,  e  a  unidade  organizacional 
responsável pelo desempenho;
• As  responsabilidades  das  equipes  incluem  não  só  o  fazer  com 
qualidade,  como  também  planejar  e  aperfeiçoar  o  como  fazer. 
(RÊGO apud TENÓRIO 2000, p. 186).

Conclui então que o modelo fordista, que separa o pensar do agir não parece 

se adequar ao modelo de flexibilização organizacional, no qual as práticas apontam 

para  uma  maior  participação  dos  trabalhadores  nas  decisões  e  no  controle  da 

qualidade.  Conclui  também  que  este  modelo  muda  da  organização  rígida  e 

burocrática, do modelo fordista, para um modelo flexível e desburocratizado, em que 

a gestão não seria mais baseada nas decisões tomadas apenas a partir do poder 

formal e sim com o envolvimento dos trabalhadores no processo decisório, através 

do  diálogo.  Sendo  assim,  esta  seria  a  proposta  deste  modelo,  não  apenas  a 

flexibilização da produção, mas também de toda a organização, especificamente no 

processo de tomada de decisões.

3.5 Centrais de atendimento

Em relação às centrais de atendimento, Venco diz que:“A atividade que nelas 

se  desenvolve  parte  da  combinação  de  elementos  modernos,  como a  fusão  da 

informática  e  das  telecomunicações  –  a  telemática  –”,  mas  faz  uso  de  formas 

tradicionais  de  prescrição  e  controle  do  trabalho,  inspiradas  na  “organização 

científica do trabalho elaborada por Frederick Taylor” (2006, p. 8). 
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A autora ainda cita diversas pesquisas realizadas por Buscatto (2002) e por 

Lechat & Delaunay (2003) que apontam características tayloristas no trabalho de 

teleatendimento, 
tais como o parcelamento de tarefas, a divisão entre o planejamento 
e a execução, a prescrição do trabalho e o controle dos tempos e 
movimentos  –  movimentos agora  expressos  pela  voz  dos 
atendentes,  que  passa  a  ser  o  elemento  principal  da  atividade, 
substituindo os músculos da produção industrial do passado. (2006, 
p. 8, grifo do autor). 

Em  outro  artigo  Venco  afirma  que  “uma  tecnologia  avançada  ampara  a 

organização  do  trabalho”  nos  ambientes  de  produção  onde  se  localizam  os 

operadores  de  telemarketing,  “distribuindo  as  chamadas  e  ou  efetuando-as,  de 

forma  a  encaminhá-las  aos  operadores  que  estejam  a  mais  tempo 

disponíveis”  (2008, p.  3).  Porém, esta mesma tecnologia permite o controle total 

sobre  as  atividades  dos  operadores:  quantidade  de  atendimentos  realizada,  as 

pausas  dadas,  tempo  médio  das  ligações,  gravação  de  diálogos  feitos  com  os 

clientes,  conversas  monitoradas  pelos  supervisores  e  também  pelos  clientes 

contratantes do serviço, dentre outras facilidades.

Para ela esse “expediente tem pelo menos duas conseqüências diretas para 

os trabalhadores: a pressão da monitoração, antes feita só pelo supervisor, assume 

novas proporções, pois conta agora também com o contratante; além disso, torna-se 

ininterrupta.” (2008, p 3-4).

Situação simular foi reportada por Vasconcelos et al.,  que analisaram uma 

Central de Atendimento de uma empresa pública, a qual trabalha com atendentes 

que são empregados diretos e com atendentes terceirizados. Constataram que “O 

primeiro é o grupo dos atendentes da casa – antigos funcionários da empresa, que 

trabalhavam anteriormente na organização em tarefas rotineiras e mecânicas e cuja 

ida  para  a  Central  de  Atendimento  é  percebida  como  um  ‘alívio  e  uma 

promoção’” (2003, p. 100).

Porém,  no grupo de atendentes  terceirizados a  situação percebida  é  bem 

diferente da situação anterior,

Os terceirizados são jovens estudantes universitários que só estão 
nessa tarefa temporariamente, “sacrificando-se”, pois não têm outra 
escolha.  Revelam o fato de considerarem esse emprego um “mal 
necessário”, de caráter temporário, pois se sentem realizando tarefas 
que os “emburrece”, “mecaniza” e “aliena”. (2003, p. 100).
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Porém, em empresas fornecedoras de serviços de TI, a existência de uma 

forma de atendimento ágil aos seus usuários é essencial para a continuidade destes 

serviços. Magalhães e Pinheiro (2007) dizem que a Central de Serviços é o primeiro 

ponto  de  contato  dos  usuários  que,  ao  utilizarem  um  serviço  de  TI,  percebem 

alguma coisa  diferente  do  previsto.  Os  dois  principais  focos de  uma Central  de 

Serviços são o gerenciamento e a comunicação de incidentes. Podem prover um 

alto  nível  de  serviço,  possibilitando  a  resolução  de  grande  parte  dos  incidentes 

reportados durante o período de atendimento, enquanto o usuário o está reportando. 

Seus principais objetivos são:

• Receber e registrar todas as chamadas dos usuários dos serviços 
de TI.
• Lidar diretamente com pedidos e reclamações simples.
• Prover uma avaliação inicial de todos os incidentes comunicados.
• Realizar  o  atendimento  de  primeiro  nível  dos  incidentes 
comunicados.
• Encaminhar para o suporte técnico de segundo nível os incidentes 
não-solucionados conforme os níveis de serviço estabelecidos.
• Monitorar o atendimento e escalar todos os incidentes de acordo 
com os níveis de serviços estabelecidos.
• Manter os usuários dos serviços de TI informados sobre o estado 
atual dos incidentes comunicados e da evolução do atendimento.
• Produzir informações gerenciais, coletando medidas e calculando 
indicadores de desempenho. (Ibid. p. 114).

Na continuidade deste trabalho, será considerada a classificação apresentada 

por Tenório (2000), na qual a primeira geração de modelos de racionalização de 

trabalho seria representada pelas propostas taylorista e fordista. Assim, sempre que 

mencionado,  o  termo  paradigma  fordista  representará  os  conceitos  oriundos  do 

taylorismo e do fordismo. De forma similar, sempre que nos referirmos ao termo 

paradigma  pós-fordista,  estaremos  nos  referindo  aos  conceitos  oriundos  do 

Toyotismo e da flexibilixação organizacional.
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4. METODOLOGIA

4.1 Descrição da estratégia de pesquisa

A estratégia adotada para análise do modelo de atendimento aos usuários da 

Dataprev foi a de estudo de caso único, explanatório e qualitativo.

A  decisão  de  se  efetuar  um  estudo  de  caso  foi  baseada  em  Yin,  que 

considera  os  estudos  de  casos  adequados  para  situações  onde  “se  colocam 

questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real” (2005, p. 19).

Estas  questões  também  poderiam  levar  a  pesquisas  históricas  e 

experimentais, porém considerando-se as características deste trabalho, em que se 

lida com a “observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e 

entrevistas das pessoas neles envolvidas” e pelo fato de não poder se “manipular o 

comportamento  direta,  precisa  e  sistematicamente”  (YIN,  2005,  p.  26-27),  estas 

estratégias de pesquisa não foram utilizadas. 

Considera que estudos de casos são adequados para situações que “lidam 

com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em vez 

de serem encaradas como meras repetições ou incidências” e que “questões do tipo 

‘como’ e ‘por que’ são mais explanatórias” (YIN, 2005, p. 25, grifos do autor).

A  escolha  da  utilização  de  um  estudo  de  caso  único  foi  baseada  no 

fundamento lógico citado por Yin (2005), o caso longitudinal, no qual se estuda o 

mesmo  caso  em dois  diferentes  momentos,  procurando  identificar  as  alterações 

desejadas pela questão proposta no trabalho. 

A decisão de se conduzir uma pesquisa qualitativa foi tomada em função de 

se considerar “o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento  fundamental”,  nele  “valoriza-se  o  contato  direto  e  prolongado  do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada” e que existe 

uma preocupação com o processo, não apenas com os resultados finais (GODOY, 

1995, p. 62).
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No entendimento de Yin (2005) um projeto de pesquisa é um plano lógico, no 

qual  definimos como um conjunto inicial  de questões a serem respondidas e as 

etapas necessárias para se chegar a conclusões relativas a elas. 

Com base neste entendimento e considerando-se as condutas propostas por 

ele, foram definidos os procedimentos para a condução deste trabalho.

4.2 Componentes de projeto de pesquisa

Foram considerados  cinco  componentes  para  um projeto  de  pesquisa:  as 

questões de  estudo,  suas proposições,  unidades de análise,  lógica para unir  os 

dados às proposições e critérios para a interpretação dos resultados (YIN, 2005).

 A questão de estudo deste trabalho foi analisar se o modelo anterior adotado 

pela Dataprev, para atendimento aos seus usuários, refletia o paradigma fordista 

e  se  a  implantação  da  Central  de  Serviços,  com  nova  forma  de  gestão, 

representa uma alteração para outro paradigma, pós-fordista.

 A proposição definida é que a forma de gestão adotada, com novas diretrizes e 

diferentes  papéis  para  os  envolvidos  no  processo,  promoveu  a  mudança  de 

paradigma em relação ao modelo da Central de Atendimento.

 A unidade de análise considerada é o modelo de atendimento adotado na 

Central  de  Serviços,  em  substituição  às  Centrais  de  Atendimento  existentes 

anteriormente.

 Para  se  obter  a  união  dos  dados  à  proposição feita  neste  trabalho  foram 

definidas dimensões de análise para permitir a descrição e a comparação dos 

modelos teóricos com os modelos da Dataprev.

 A interpretação dos resultados foi feita a partir da descrição das dimensões de 

análise, primeiramente com a utilização do referencial teórico, permitindo definir 

as  características  marcantes  dos  paradigmas  fordista  e  pós-fordista.  Em  um 

segundo momento estas dimensões de análise foram refinadas utilizando-se as 

informações levantadas neste trabalho a respeito dos modelos da Dataprev, seja 
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pela documentação analisada, pelos questionários respondidos ou outra forma 

utilizada para a obtenção destas. E finalmente foi procedida a comparação entre 

as  descrições  dos  paradigmas  e  as  dos  modelos  analisados,  permitindo  a 

correlação entre eles e, conseqüentemente, a identificação de qual paradigma 

melhor representa cada descrição do modelo. 

Nesta análise foi utilizado o conceito apresentado por Tenório, que diz que “o 

processo de implantação de técnicas mais contemporâneas de gestão da produção 

está  em  fase  de  transição  sob  o  continuum:  fordismo(0)----------------pós-

fordismo(1)” (2000, p. 131).

Assim, quando as dimensões de análise dos modelos forem identificadas com 

um dos paradigmas de gestão da produção utilizados, deverá ser entendido que o 

modelo tende mais para este e não que é integralmente fordista ou pós-fordista.

4.3 Fontes de Evidências

De acordo com Yin (2005), são seis as fontes de evidência para estudos de 

caso:  documentação,  registros  em  arquivos,  entrevistas,  observação  direta, 

observação participante e artefatos físicos. Neste trabalho foram utilizadas:

• Documentações relativas a normas internas, relatório de grupos de trabalho, 

descrição  de atribuições,  instruções  técnicas,  relatórios  de  atividades,  dentre 

outros além de literatura disponível sobre os paradigmas analisados;

• Registros  em  arquivo  contendo  os  tipos  de  atendimento  prestados,  a 

quantidade de atendimentos feitos,  o tratamento dado aos problemas, dentre 

outros;

• Questionários  com os  gerentes  responsáveis  pelas  equipes  da  Central  de 

Serviço e pessoas que participaram da elaboração do modelo;

• Observação direta, através de visitas ao ambiente onde trabalham os técnicos 

da Central de Serviços;

• Observação participante, à medida que o pesquisador coordena a equipe que 

discute o modelo e suas alterações.

55



4.4 Critérios para avaliação da qualidade do projeto

Segundo Yin (2005), um projeto de pesquisa representa um conjunto lógico 

com propostas que podem ter a sua qualidade testada com a utilização de alguns 

testes também lógicos.  Estes testes seriam a validade do constructo,  a validade 

interna e externa e a confiabilidade.

4.4.1 Validade do constructo:

1.  selecionar  os  tipos  específicos  de  mudanças  que  devem  ser 

estudadas (em relação aos objetivos originais do estudo);

2.  demonstrar  que  as  medidas  selecionadas  dessas  mudanças 

realmente  refletem  os  tipos  específicos  de  mudanças  que  foram 

selecionadas. (YIN, 2005, p. 57).

Para avaliar se mudanças ocorridas na forma de gestão de atendimento da 

Dataprev promoveram uma mudança em seu paradigma, objetivo deste trabalho, 

foram criadas dimensões de análise, que permitiram descrever  as características 

dos modelos teóricos e os utilizados pela empresa,  possibilitando a comparação 

entre eles e a identificação de qual paradigma de gestão os modelos empregados na 

Dataprev se identificaram.

Estas dimensões de análise foram definidas a partir do referencial teórico dos 

modelos  de  gestão  fordista  e  pós-fordista,  representando  suas  principais 

características  e  permitindo  a  comparação  com  outros  modelos,  validando  a 

aderência destes a um dos paradigmas adotados como referencial.

Foram também utilizadas várias fontes de evidência: análise documental dos 

modelos anterior e atual, questionários com os principais envolvidos no processo de 

mudança  ocorrido  e  entrevista  com o  gerente  de  uma empresa  fornecedora  de 

serviços  de  Call  Center,  permitindo  verificar  se  as  informações  obtidas  pelas 

diferentes formas guardam coerência entre elas.

E,  finalmente,  informantes-chaves  foram  selecionados  para  validação  das 

informações: um participante da criação do novo modelo, mas que não participa da 

gestão deste, e um conhecedor do processo anterior, sem participação no atual.

4.4.1.1 Identificação das dimensões de análise representativas  
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As  dimensões  de  análise  foram definidas  com a  utilização  do  referencial 

teórico apresentado.  As primeiras foram criadas a partir das propostas de Taylor 

(1995), em seu livro Princípios de Administração Científica, e de Ford (1964), em 

Os Princípios da Prosperidade: minha vida, minha obra. São elas: conhecimento 

do processo (TAYLOR, p. 84 e FORD, p. 64), planejamento do trabalho (TAYLOR, p. 

90 e FORD, p. 65), execução do trabalho (TAYLOR, p. 20 e FORD, p. 85), controle 

do processo (TAYLOR, p. 90 e FORD, p. 73) e divisão do trabalho (TAYLOR, p. 34 e 

FORD, p. 66). 

Estas  dimensões  de  análise  representam  características  marcantes  do 

paradigma fordista e este fato é comprovado pela análise feita por diversos autores, 

que em seus trabalhos discorreram largamente sobre estes pontos. Neto (1986), 

Braverman (1977), Silva (1991), Morgan (2002), Medeiros (1952) e Tenório (2000), 

dentre outros, apresentam várias criticas à retirada do conhecimento do processo 

produtivo das mãos dos trabalhadores, da separação do processo de planejamento 

da  execução  do  trabalho,  do  controle  excessivo  do  trabalho  realizado  pelos 

trabalhadores  e  a  divisão  dos  ofícios  em  várias  parcelas,  desempenhadas  por 

diferentes trabalhadores.

As  demais,  a  partir  do  livro  de  Fernando  G.  Tenório,  Flexibilização 
Organizacional, mito ou realidade? (2000)  e Taiichi Ohno, O Sistema Toyota de 
Produção – Além da Produção em Larga Escala (1997)  e  são o trabalho em 

equipe (TENÓRIO, p. 182 OHNO, p 42) e  e recursos técnicos (TENÓRIO, p. 168 

OHNO, p 27). Outros autores, como Coriat (1994) Womack et al. (1992) e Gounet 

(2002) também fazem análises referentes a estas dimensões de análise.

A seguir apresentamos a descrição das dimensões de análise, em relação 

aos dois paradigmas utilizados neste trabalho: fordista e pós-fordista.

 

Quadro 1: Descrição das dimensões de análise. Paradigma fordista.
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Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento

do

processo

O conhecimento pertence ao empregador. Cada etapa do processo é definida com 
a utilização de métodos científicos. Antes o conhecimento era concentrado e de 
domínio do operário. Como conseqüência, os operários não necessitam de muita 
capacitação, em função da repetitividade e da baixa complexidade das atividades 
e da excessiva documentação de como realizá-las.

Planejamento

da produção

O planejamento é todo feito pela direção da empresa, através de seus gerentes, 
engenheiros e outras de categorias que dominam as técnicas necessárias. Estas 
categorias não participam do processo de execução dos produtos.

Execução 

da

produção

Realizada  pelos  operários,  que  devem  cumprir  rigorosamente  as  instruções 
recebidas.  O  entendimento  é  que  os  eles  não  têm  como  colaborar  para  o 
planejamento das ações, pois a execução já ocupa todo o tempo disponível e não 
seria justo exigir-lhes mais essa atividade. Os operários trabalham normalmente 
em um mesmo equipamento, realizando uma única operação.

Controle 

 do 

processo

O  controle  do  processo  é  realizado  por  supervisores,  que  não  participam 
diretamente  das  ações  de  produção.  Todas  as  etapas  do  trabalho  são 
documentadas e a produtividade é exigida  com base nos tempos calculados a 
partir do estudo de tempos e movimentos e também estipulada pela velocidade da 
linha de produção.

Divisão 

do trabalho

É consenso neste paradigma que a divisão do trabalho em várias etapas, cada 
uma delas realizadas por diferentes operários, era uma forma eficaz de aumentar a 
produtividade,  além  de  diminuir  tempo  e  custos  de  capacitação  de  novos 
operários.  Adotado  em  conjunto  com  as  linhas  de  produção  permitiu  a 
concretização da produção em massa. 

Trabalho 

em equipe

Praticamente inexistia este tipo de trabalho. Não era estimulado e entendia-se até 
que  poderia  causar  perda  de  produtividade.  O  objetivo  era  que  cada  operário 
realizasse suas atividades de forma isolada e apenas nelas concentrasse os seus 
esforços.

Recursos 

técnicos

São pouco flexíveis. Pelas próprias características do modelo de produção em 
massa, os recursos técnicos eram concebidos para a utilização em poucas, ou 
apenas uma, função. A adaptação do maquinário para utilização em uma outra 
operação é complexa e demorada.

Quadro 2: Descrição das dimensões de análise. Paradigma pós-fordista.
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Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento

do

processo

Neste modelo, que preconiza recursos escassos e flexíveis, o operário passa a 
desempenhar  várias  atividades.  Desde  a  operação  de  um  maior  número  de 
máquinas  como  também  ações  voltadas  para  a  manutenção  destas  e  das 
ferramentas e para a qualidade do produto. Com isto, para sucesso deste modelo, 
a  necessidade  de  conhecimento  do  processo  pelo  operário  aumentou 
significativamente.

Planejamento

da 

produção

Embora o planejamento ainda fique a cargo da direção da empresa, os operários 
são ouvidos e estimulados a opinarem sobre melhorias do processo. O modelo é 
estruturado para perceber com rapidez qualquer situação anormal que deva ser 
analisada e possa alimentar o planejamento da produção. 

Execução 

da

produção

A produção é executada não mais de forma rígida, com um operário realizando 
apenas  a  sua  operação.  Compete-lhe  cuidar  de  mais  de  uma  operação,  em 
diferentes equipamentos,  efetuar  diversas operações ligadas à produção e que 
eram executadas  por  outros  operários.  O trabalho  é  feito  de  forma  flexível,  a 
quantidade de operações realizadas por um operário se modifica com o volume de 
produção exigido. 

Controle 

do 

processo

Ainda  existe  um  supervisor,  que  também  produz,  quando  necessário.  Mas  o 
operário passa a ter um papel importante no processo de controle. Passa a ter o 
poder de paralisar a linha de produção e deve sempre sinalizar qualquer situação 
que possa prejudicar o processo.

Divisão 

do

trabalho

A divisão do trabalho diminui consideravelmente e se torna flexível. Um operário 
executa as tarefas realizadas por vários operários anteriormente. Esta quantidade 
aumenta e diminui conforme a demanda de produção. O aumento de atividades 
também se apresenta na espécie desempenhada, pois passa a realizar atividades 
de qualidade, manutenção, limpeza do maquinário, dentre outras atividades.

Trabalho 

em 

equipe

A maior integração entre os operários é incentivada. O conceito de trabalho em 
equipe  passa  a  ser  explorado  pela  administração.  Os  operários  passam a  se 
ajudar  durante  a  produção,  participam  em  grupo  da  análise  de  problemas 
identificados  durante  o  processo  e  debatem  em  grupos  de  discussão  sobre 
melhores procedimentos.

Recursos 

técnicos

Os recursos técnicos se tornam mais flexíveis. Pelas características do modelo no 
qual  os tipos de produtos são alternados nas linhas de montagem muito  mais 
rapidamente  que  no  modelo  fordista,  o  maquinário  deve  permitir  uma múltipla 
utilização e rapidez no preparo para atendimento a um outro tipo de demanda.

4.4.2Validade interna
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Para Yin a utilização da estratégia de adequação ao padrão é uma das mais 

desejáveis para a análise de um estudo de caso. Citando Trochim, diz que esta 

estratégia  “compara  um  padrão  fundamentalmente  empírico  com  outro  de  base 

prognóstica [...]. Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de 

caso a reforçar sua validade interna” (2005, p. 145).

Esta  recomendação foi  atendida  com a  criação de dimensões de análise, 

representativas dos paradigmas adotados e que uma vez descritas com base nos 

seus  referenciais  teóricos,  permitiram  a  comparação  destes  com  os  modelos 

utilizados,  possibilitando  identificar  a  qual  paradigma  eles  são  mais  próximos, 

objetivando atender a proposição deste estudo de caso: comprovar se ocorreu uma 

mudança no paradigma de gestão após a adoção do novo modelo na Dataprev.

4.4.3 Validade externa

Yin (2005) cita que a validade externa seria o teste que identificaria se os 

resultados obtidos em um estudo de caso são generalizáveis para outras situações. 

Diferentemente  das  pesquisas  com  bases  em  levantamentos,  em  que  as 

generalizações são baseadas em estatísticas, os estudos de caso baseiam-se em 

generalizações analíticas, nas quais o pesquisador tenta generalizar os resultados 

particulares a uma teoria mais abrangente.

A metodologia  adotada neste trabalho pretende ser  generalizável  a  outras 

situações,  em  função  da  utilização  de  dimensões  de  análise  abrangentes  e 

representativas dos paradigmas fordista e pós-fordista, permitindo sua utilização em 

outras  empresas  que  pretendam  identificar  estes  modelos  de  gestão  em  seus 

processos.  

4.4.4 Confiabilidade

Segundo Yin,
O  objetivo  é  certificar-se  de  que,  se  um  pesquisador  seguiu 
exatamente os mesmos procedimentos descritos por outro que veio 
antes dele e conduziu o mesmíssimo estudo de caso novamente, o 
último  pesquisador  deve  chegar  às  mesmas  constatações  e 
conclusões [...] O propósito da confiabilidade é minimizar os erros e 
os vieses de um estudo. (2005, p. 59).
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O autor diz que é importante a documentação dos procedimentos adotados e 

que sem ela nem o próprio pesquisador conseguiria repetir o seu estudo. Sugere 

para isto a criação de um protocolo de estudo de caso. Afirma que o protocolo é bem 

mais que um questionário; pois enquanto este é uma ferramenta, o protocolo, além 

de conter o próprio questionário, contém os procedimentos e regras definidas para 

realização do estudo de caso.

Para atender a estas questões e seguindo as orientações propostas por Yin 

(2005),  neste  trabalho  foi  apresentada  uma  visão  geral  do  processo,  os 

procedimentos adotados tanto para a análise documental como para o levantamento 

de  informações,  as  questões  do  estudo  de  caso  e  os  padrões  para  os  dados 

levantados, a forma de utilizá-los e apresentá-los.

Portanto, uma vez que se tenha acesso aos mesmos canais de informação e 

se use a mesma metodologia, os resultados obtidos, no caso da repetição deste 

estudo,   serão coerentes com os apresentados neste trabalho.
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4.5 Roteiro do trabalho

Para a realização deste trabalho foram seguidas as etapas abaixo:

                                      

                                                 Figura 1: Roteiro do Trabalho

62

Levantamento do  
referencial teórico 

Coleta de informações dos 
modelos em estudo

Definição e aplicação dos 
questionários

Descrição das dimensões 
de análise com base no 
referencial teórico 

Identificação de dimensões de 
análise representativas dos 
paradigmas de gestão da 
produção utilizados

Descrição das dimensões de 
análise com base nas 
informações dos questionários

Conclusão 

Comparação e identificação dos 
paradigmas que representam os 
modelos em estudo

Comparação e identificação dos 
paradigmas que representam os 
modelos em estudo

Descrição das dimensões de 
análise com base nas informações 
da documentação e observação

1

3

2

3

     5

    4

 8

   7

     6

  10

 
9



1. Levantamento do referencial teórico – análise da bibliografia sobre os modelos 

de gestão da produção taylorista, fordista, toyotista e flexibilização organizacional 

e sobre a indústria do Call Center;

2. Coleta de informações dos modelos em estudo  – analisar a documentação 

existente e os registros das observações efetuadas para levantar as informações 

relevantes dos modelos analisados;

3. Identificação  de  dimensões  de  análise  representativas  dos  paradigmas  de 

gestão da produção utilizados – identificar as dimensões de análise que reflitam 

as principais características dos paradigmas de gestão descritas no referencial 

teórico;

4. Descrição das dimensões de análise com base no referencial teórico – detalhar 

cada dimensão de análise, utilizando-se os referenciais teóricos apresentados, 

considerando-se os dois paradigmas definidos: fordista e pós-fordista;

5. Descrição  das  dimensões  de  análise  com  base  nas  informações  da 

documentação e observação – detalhar cada dimensão de análise, utilizando-se 

as informações coletadas da documentação e das observações realizadas sobre 

os modelos;

6. Comparação e identificação dos paradigmas que representam os modelos em 

estudo –  comparar  as  descrições  das  dimensões  de  análise  feitas  para  os 

modelos em estudo com as dos paradigmas fordista e pós-fordista, identificando 

qual paradigma melhor representa cada descrição;

7. Definição e aplicação dos questionários – definir o questionário a ser utilizado 

para  coletar  as  opiniões  dos envolvidos  com os modelos  de  atendimento  da 

Dataprev;

8. Descrição  das  dimensões  de  análise  com  base  nas  informações  dos 

questionários – detalhar cada dimensão de análise, utilizando-se as informações 

coletadas com os questionários;
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9. Comparação e identificação dos paradigmas que representam os modelos em 

estudo – comparar as descrições das dimensões de análise dos modelos com as 

dos paradigmas fordista e pós-fordista, identificando qual melhor representa cada 

descrição; 

 

10. Conclusão  –  verificar  as  comparações  efetuadas  e  analisar  o  resultado 

obtido, emitindo um parecer final.
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5. DESCRIÇÃO DO CASO EM ESTUDO 

5.1 Introdução

A Dataprev é uma organização do governo que apresenta atuação em todo 

território nacional, oferecendo aos seus clientes serviços para o desenvolvimento de 

sistemas  informatizados,  estrutura  para  o  processamento  e  armazenamento  de 

dados, fornecimento de infra-estrutura técnica e sustentação dos ambientes de TI, 

nos  quais  os  usuários  das  empresas  contratantes  utilizam  os  sistemas 

desenvolvidos  e  efetuam as atividades relativas  aos seus negócios.  Atualmente, 

considerando todos os seus clientes, atende a aproximadamente 50.000 usuários.

Estes  usuários,  durante  a  execução  de  suas  atividades,  necessitam  de 

informações  ou  de  suporte  para  que  consigam  concluí-las  com  êxito.  São 

principalmente  dúvidas  em  relação  às  funcionalidades  existentes  nos  sistemas, 

solicitações de acesso às bases de dados, informações sobre disponibilidade dos 

serviços,  pedidos  de  manutenção  para  a  infra-estrutura  de  TI,  dentre  outros 

assuntos.

Ao longo de 2008 a Dataprev iniciou a substituição do seu modelo de gestão 

a estes usuários por outro,  com características que podem ter  possibilitado uma 

mudança no seu paradigma de gestão, passando de uma concepção fordista para 

uma  pós-fordista.  O  objetivo  deste  trabalho  é  justamente  a  comprovação  desta 

mudança.

Para  realizá-lo  faremos  a  descrição  do  modelo  antigo  da  Central  de 

Atendimento e a do atual, com uma única Central de Serviços.

5.2 Análise do modelo da Central de Atendimento da Dataprev

Embora o primeiro modelo de atendimento tenha sido implantado em 1995, só 

no ano de 2000 houve a publicação do primeiro documento formal tratando de sua 

regulamentação. Nestes cinco anos,  cada uma das 23 filiais  existentes definia a 

forma como sua Central de Atendimento ao Cliente – CAC deveria proceder, a partir 

de  orientações  segmentadas.  Mas,  como  característica  marcante  em  todas  as 
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centrais, havia a condição dos técnicos que nela trabalhavam, prestando apenas um 

atendimento inicial, sem capacitação ou instrução para tentar a solução definitiva.

No  documento  editado  no  ano  de  2000,  Instrução  de  Procedimento: 
Sistemática de atendimento aos clientes, esta situação permaneceu, existindo um 

objetivo maior de padronizar a forma de atuação dos técnicos, sem preocupação 

com a capacitação técnica ou maior participação dos envolvidos, como podemos 

observar em várias partes do documento:

As solicitações de atendimento recebidas através de fax, e-mail, ofis, 
ofício, etc., deverão ser encaminhadas às Gerências/Supervisões de 
Negócios do Escritório,  que procederão ao registro do chamado e 
informarão o número de registro ao cliente. 
Os  técnicos  da  CAC,  ao  registrarem  um  chamado,  deverão 
imediatamente consultar o “check-list”, visando a mais rápida solução 
do problema sem a realização de repasse. Logo após, deverá gravar 
no campo "solução" o item do “check-list” utilizado no atendimento.
O técnico deverá indicar a localização exata do órgão de lotação do 
solicitante onde será realizado o atendimento. 
Os técnicos da CAC ao atenderem ao telefone deverão dirigir-se ao 
Cliente através de uma saudação formal,  identificando a Empresa, 
informando  seu  nome  e  emitindo  um  cumprimento,  da  seguinte 
forma: 
"– Dataprev – Central de Atendimento, (Nome do Técnico, bom dia! 
boa tarde! Ou boa noite!).
O técnico deverá indicar a localização exata do órgão de lotação do 
solicitante onde será realizado o atendimento. 
Os problemas de hardware e circuitos serão registrados pelo técnico 
da CAC e repassados à área responsável pela gestão de recursos 
técnicos,  que  procederá  ao  acionamento  da  mantenedora 
imediatamente.
O repasse entre os técnicos da mesma área solucionadora só poderá 
ocorrer mediante a autorização prévia da chefia imediata.
O  responsável  por  cada  área  solucionadora  deverá  realizar  o 
acompanhamento de todos os chamados.
O responsável pela Central de Atendimento ao Cliente – CAC deverá 
alocar os técnicos, conforme horários de atendimentos, de forma a 
garantir esse serviço ao cliente.
Os  responsáveis  pelas  áreas  solucionadoras,  em conjunto  com a 
Área de Planejamento e Gestão, deverão acompanhar e avaliar os 
indicadores  de  desempenho  relativos  a  chamados,  repasses, 
recursos,  terceirizadas,  concessionárias,  recall  e  central  de 
atendimento com o objetivo  de manter em pleno funcionamento a 
sistemática de atendimento do Escritório, garantindo a satisfação do 
cliente.

No  ano  de  2002  houve  um  novo  projeto  para  evolução  do  modelo  de 

atendimento, cujo título é Projeto de Modelagem das Centrais de Atendimento ao 
Cliente – CAC. Embora não tenha sido implantado, é interessante verificar que a 
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forma de atuação dos técnicos não era alterada, mantendo a idéia do atendimento 

efetuado  em partes  e  havendo  uma  maior  preocupação  com a  falta  de  padrão 

operacional entre as CACs. Abaixo alguns trechos do documento gerado, em que é 

possível verificar esta tendência.

A  Dataprev  atualmente  tem  uma  CAC  por  Escritório  Estadual, 
totalizando 23 em todo o país. 
As montagens das CACs atuais foram baseadas na norma publicada 
em 06/2000. 
Nem todos os procedimentos foram colocados em prática devido à 
realidade diferenciada de cada filial.
Com o propósito  de atingir  metas a curto,  médio e longo prazo a 
proposta  tem  como  estratégia  para  execução  de  suas 
ações/atividades a divisão em duas fases:  Fase 1 – melhoria  das 
CACs atuais  (curto  e  médio  prazo)  e  Fase  2  –  criação  de CALL 
CENTERS Regionalizados (médio e longo prazo).
Premissas básicas para ambas as fases:
• Melhor arranjo dos recursos alocados.
• Qualificar o sistema de atendimento e suporte ao usuário.
• Centralização dos processos.
• Definir um melhor grau de terceirização.

                    Figura 2: Modelo Atual
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            Figura 3: Modelo Futuro/Proposto

Em 2004 houve outro projeto,  Modelo de Atendimento Operacional (MAO), 

cuja  implantação  reforçou  a  idéia  do  papel  do  técnico  da  CAC como  um mero 

registrador  das  solicitações  recebidas,  passando  para  níveis  superiores,  mais 

especializados, a responsabilidade pela solução.
O  atendimento  operacional  ao  cliente  na  Dataprev  tem  se 
caracterizado  historicamente  pela  falta  de  padronização,  pela 
multiplicidade de “portas de entradas” para as demandas de serviços, 
pela falta de registro em todo fluxo, por uma cultura organizacional 
com  ênfase  na  atividade  em  detrimento  do  processo  e  – 
principalmente  –  pela  desarticulação  das  áreas  responsáveis  pela 
solução dos problemas dos clientes, ocasionando tempo de resposta 
elevado e o conseqüente desgaste na imagem institucional.

Fluxo do Modelo de Atendimento:
1o e 2o níveis localizados nos Escritórios Estaduais compreendendo a 
Central de Atendimento ao Cliente – CAC e Áreas Solucionadoras, 
respectivamente. 
3o nível englobando a Coordenação Nacional de Atendimento – CNA. 
4o nível composto dos especialistas das áreas funcionais da Diretoria 
de Negócios (Gerência de Sustentação), da Diretoria de Operações e 
dos escritórios estaduais. 

Em outros documentos complementares, este modelo definiu as atividades a 

serem realizadas pelas CAC, determinando inclusive uma expectativa de tempo para 

atendimento ao cliente e que estes até poderiam ser feitos pelos técnicos da CAC, 

caso houvesse disponibilidade:

•tempo médio de conversação com o cliente de dez minutos;
•dentro deste tempo podem ser utilizadas as ferramentas de suporte 
disponíveis;
•o técnico atendente não pode repassar o problema para ele mesmo;
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•todos  os  chamados  recebidos  por  e-mail  devem  ser  lidos  e 
registrados de imediato  no sistema de controle,  atentando  para a 
forma  de  solicitação  (e-mail)  e  repassados  para  as  áreas 
solucionadoras;
•caso  existam  técnicos  disponíveis,  os  chamados  podem  ser 
solucionados  dentro  da  própria  Central,  desde  que  não  existam 
outros para serem lidos;
•para os chamados recebidos pela intranet valem as mesmas regras 
dos recebidos por e-mail;
•o tempo médio para solução ou repasse dos chamados recebidos 
por e-mail ou intranet é de dez minutos.

Como  existia  uma  grande  quantidade  de  produtos  e  serviços  a  serem 

sustentados,  e  as  CACs  não  possuíam  equipes  especializadas  conforme  as 

peculiaridades técnicas das solicitações dos usuários, os atendentes deviam possuir 

um  conhecimento  básico  sobre  todas  as  demandas,  o  que  acabou  gerando  a 

existência  de  um  técnico  dito  generalista,  que  normalmente  não  possuía 

conhecimento profundo de nenhum serviço ou produto específico.

Com  este  modelo,  ao  longo  dos  anos,  os  técnicos  que  trabalhavam  nas 

centrais, ditos generalistas e sem necessidade de um maior conhecimento sobre as 

atividades  que  exerciam,  visto  que  o  tempo  de  dez  minutos  era  basicamente 

utilizado  para  o  registro  da  comunicação  feita  pelo  usuário,  acabaram  sendo 

discriminados  em  relação  aos  técnicos  dos  demais  níveis  de  atendimento, 

especialistas, conhecedores do negócio e privilegiados dentro da empresa.

Em função do grande número de CAC e de não haver  uma coordenação 

técnica nacional, não existia um padrão de atendimento e de qualidade, situação 

que definiu o estigma de que as CACs eram setores da empresa para onde eram 

designados os técnicos de menor capacidade técnica.

Como  conseqüência  direta,  as  equipes  que  trabalhavam  nas  CACs 

apresentavam baixo estímulo e pouca qualidade nos resultados, comprometendo o 

atendimento prestado aos usuários. 
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5.3 Análise do modelo da Central de Serviços na Dataprev

Para a implantação da Central de Serviços foi instituído um grupo de trabalho, 

que  analisou  a  situação  existente  e  apresentou  a  proposta  para  a  gestão  do 

processo de atendimento aos usuários dos produtos e serviços sustentados pela 

Dataprev.  Este  grupo  foi  composto  pelos  quatro  gerentes  já  nomeados  para 

coordenar as futuras equipes da central e por mais dois participantes, responsáveis 

pela coordenação do processo de atendimento. A implantação se iniciou em março 

de 2008. O primeiro documento analisado foi a proposta final do grupo, “Proposta 

para  Operacionalização  da  Central  de  Serviços  nas  Unidades  Regionais”,  cujo 

diagrama principal é apresentado a seguir, assim como alguns trechos da proposta:

 

                                      Figura 4. Relação da Dataprev com seus usuários.                                 

                

A ausência de homogeneidade e interatividade na atuação entre os 
agentes que participam do processo em suas várias esferas destaca-
se como fator prejudicial ao progresso qualitativo. As características 
e  situações  descritas  a  seguir  também  foram  identificadas  como 
agravantes significativos no processo de atendimento:
• Não há garantia de registro de todas as demandas, prejudicando a 
manutenção  de  histórico  dos  problemas,  gerando  a  falta  de 
informações  disponíveis  para  o  cliente  e  a  conseqüente  falta  de 
informações gerenciais e indicadores de qualidade;
• O conceito  de uma entrada única,  para  solicitação  de serviços, 
apesar de definido em Norma, ainda não está internalizado na cultura 
e nos processos;
• Ausência de procedimento-padrão para realização de diagnósticos;
• Ausência de acompanhamento do processo de atendimento das 
ocorrências até a comunicação da solução ao usuário;
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• As Unidades Regionais tiveram a sua capacidade de solução de 
incidentes reduzida ao longo do tempo, em decorrência de alterações 
nas características das demandas sem que houvesse a capacitação 
correspondente;
• Ausência de procedimento que permita tratar sistematicamente o 
conhecimento  gerado  na  solução  dos  problemas  (por  exemplo,  o 
registro em um banco de soluções);
• Falta  de  documentação  técnica  apropriada  para  suporte  ao 
atendimento;
• Ausência de metas que viabilizem a monitoração do desempenho;
• Ausência de parâmetros e diretrizes de qualidade.

Para a alteração deste quadro algumas premissas foram definidas, nos quais 

já se podem identificar mudanças conceituais na forma de condução da gestão do 

processo em relação ao modelo da Central de Atendimento. São estes:

 A Central de Serviços é única, com sete equipes técnicas descentralizadas e 

um total de 140 empregados envolvidos. Isto significa que os usuários, que eram 

atendidos cada qual pela Central de Atendimento de seu estado, passarão a ser 

atendidos  por  qualquer  uma  equipe,  independentemente  de  sua  localização 

física;

 As equipes tem o mesmo padrão de atendimento, mesma capacitação técnica 

e acesso às mesmas informações;

 A Central de Serviços tem um perfil solucionador, diferentemente do modelo da 

Central de Atendimento, onde as centrais possuíam um perfil apenas registrador;

 Os técnicos devem estar capacitados para solucionar todas as demandas que 

não dependam de deslocamento físico. Para isto o perfil deixa de ser generalista 

e  passa  a  ser  especialista,  sendo  necessário  o  conhecimento  completo  dos 

produtos e serviços que estejam sob sua responsabilidade;

 Os  demais  níveis  de  solução  só  atuam  em  casos  cuja  solução  seja 

desconhecida, como no caso de problemas de codificação de sistemas, de base 

de  dados,  identificados  pelas  equipes  de  monitoração  de  ambientes,  dentre 

outros;

 Os  técnicos  participam  da  preparação  e  manutenção  das  informações 

disponíveis nos scripts e do banco de soluções, primeiras ferramentas de suporte 

ao trabalho desenvolvido;
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 Os  técnicos  trabalham  em  células,  conforme  a  especificidade  técnica  dos 

produtos e serviços. A troca de informações será incentivada, seja fisicamente, 

através do mobiliário, com mesas formando uma cruz, abandonando as antigas 

“baias”,  como  também  através  de  rodízios  dos  técnicos  entre  equipes, 

promovendo a integração destas.

 A Central de Serviços passa a ser responsável pelo acompanhamento de todas 

as  demandas  conhecidas,  mesmo  as  que  não  sejam  solucionadas  por  ela, 

devendo obter a concordância do usuário sobre a conclusão destes. 

Após a conclusão da proposta de trabalho do modelo de atendimento, foram 

efetuadas várias atividades para sua implantação.  As decisões tomadas têm por 

objetivo  garantir  não  apenas  a  adequação  e  utilização  dos  procedimentos 

operacionais definidos, mas também uma forma diferenciada de gestão do processo, 

conforme os exemplos descritos a seguir:

 Identificação do conhecimento técnico necessário  para o funcionamento  da 

Central de Serviços. A partir desta informação foi realizado o levantamento de 

treinamentos  necessários  para  a  capacitação  dos  técnicos  envolvidos.  O 

resultado  deste  trabalho  foi  uma  grade  composta  por  30  treinamentos 

específicos.

 Definição de que o planejamento e as ações para a implantação e continuidade 

do modelo sejam feitos pelo grupo gerador da proposta. Posteriormente o grupo 

foi acrescido de mais três participantes, gerentes das três novas equipes, criadas 

para compor a Central de Serviços, conforme definição da proposta. 

 Agendamento de reunião trimestral do grupo para avaliação do resultado das 

ações anteriores e discussão dos próximos passos. Cada gerente deve avaliar 

com sua  equipe  a  situação  e  os  resultados  existentes  e  trazer  as  críticas  e 

sugestões para discussão no grupo.

 Definição dos procedimentos para análise e melhoria da qualidade e para a 

geração de indicadores do desempenho do processo. Cada equipe conta com 

dois empregados para efetuar e gerir estas ações e acompanhar os indicadores. 
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Devem verificar com os técnicos envolvidos a qualidade das informações e colher 

as sugestões para melhoria do processo.

 Negociação  com outras  áreas  da  empresa  para  levar  para  o  ambiente  da 

Central de Serviços a solução de incidentes e requisições, antes efetuados em 

outros níveis de atendimento.

 Redução dos quatro níveis de atendimento para dois, com previsão para o final 

de 2009.

 Definição de que o grupo documente todos os procedimentos realizados, para 

garantir  a  padronização  do  trabalho  e  o  conceito  de  central  única  nas  sete 

equipes diferentes, sempre com a metodologia de trazer para o debate as idéias 

que traduzam a opinião dos técnicos de sua equipe.

Nestes documentos estão descritos os produtos e serviços que deverão ser 

mantidos,  prazos  de  atendimento  e  até  mesmo  os  conceitos  que  devem  ser 

assimilados por todos os envolvidos no processo. A seguir apresentamos exemplos 

de partes destes documentos: 
CONCEITUAÇÃO

Central de Serviços
A Central de Serviço representa os interesses dos usuários frente à 
organização,  interagindo  com  os  diversos  atores  do  processo  de 
atendimento para garantir a resolução dos incidentes e requisições. 
Sua  visibilidade  afeta  diretamente  a  percepção  da  qualidade  dos 
serviços prestados.

Requisição
É  um  pedido  de  informação  ou  de  mudança  no  ambiente  de  TI 
relacionada ao uso dos serviços de TI.

Incidente 
Qualquer evento que não faz parte do funcionamento padrão de um 
serviço e que causa, ou pode causar,  uma interrupção, parada ou 
redução de qualidade de um produto ou serviço.

Células
Agrupamento  de  técnicos  especializados  em  atividade  afins  com 
objetivo de agilizar e dar qualidade ao atendimento.

Erro conhecido
É  a  causa  de  um  problema  já  conhecido,  resultante  de  análise 
anterior e que, preferencialmente, esteja armazenado em um banco 
de dados disponível para consulta.
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Correio expresso
Ferramenta de correio eletrônico que agrega outras funcionalidades, 
tais  como:  Agenda,  Catálogo  de  Endereços  e  Comunicados 
Eletrônicos.  Permite  busca  e  compartilhamento  de  informações 
corporativas facilitando o trabalho em grupo e o acompanhamento 
das  tarefas  independentemente  da  plataforma  ou  de  limites 
geográficos, técnicos ou organizacionais. 
Ferramenta em fase de implantação.
Problemas: Acesso, informação de uso, indisponível, lentidão, outros.
Tempo de permanência na Central: 4 h.

Para  acompanhamento  das  atividades  diárias  foi  instituída  uma  gerência 

intermediária,  denominada na estrutura  da  Dataprev  como gerência  de  serviços, 

com o  objetivo  de  acompanhar  as  atividades das quatro  equipes,  participar  das 

ações  de  atendimento,  interagir  com  as  pessoas  que  fazem  a  gestão  de 

desempenho,  identificar  junto  aos  técnicos,  sugestões  de  melhoria  do  processo, 

dentre outras atividades.

5.4 Observação direta e participante

Nesta situação, em que o pesquisador é o coordenador do processo, no qual 

não possui o poder hierárquico sobre os gerentes responsáveis por sua condução, 

mas define as metas e principais prazos deste, a situação de observação direta e 

participante  é  bastante  facilitada,  embora  exija  uma análise  imparcial  dos  fatos 

observados.

Para minimizar os efeitos de uma possível análise parcial,  as observações 

registradas como significativas foram validadas nas sete equipes que participam da 

Central  de  Serviços.  Esta  situação  foi  obtida  com apresentações  para  todos  os 

técnicos envolvidos, antes do início da utilização do modelo, como durante a sua 

implantação.  Também  foram  realizadas  reuniões  trimestrais,  com  a  duração  de 

quatro  dias  e  participação  dos  gerentes  das  equipes.  Nestas  reuniões  eram 

discutidos  tanto  os  assuntos  operacionais  como  os  de  nível  estratégico.  O 

pesquisador participou de todas as apresentações e reuniões citadas.  
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6. ANÁLISE DO MÉTODO

6.1 Descrição das dimensões de análise

É  claro  que  embora  escolhidas  por  serem  mais  marcantes  em  um 

determinado modelo, as dimensões de análise estão presentes nos dois paradigmas 

considerados  e  nos  modelos  da  Dataprev  que  foram analisados  neste  trabalho, 

mesmo que na maioria das situações de forma antagônica. 

Para  permitir  a  comparação  com  os  paradigmas,  cujas  descrições  das 

dimensões  de  análise  já  foram  efetuadas,  as  descrições  relativas  aos  modelos 

também foram feitas, tendo por base a documentação, as observações realizadas e 

os questionários respondidos pelos empregados envolvidos.

Para  aumentar  a  confiabilidade  do  resultado,  as  descrições  dos  modelos 

foram  realizadas  em  duas  etapas:  a  primeira  utilizando  a  documentação  e  as 

observações  direta  e  participante;  a  segunda,  os  questionários  respondidos, 

permitindo assim a comparação com os paradigmas em separado.

Em paralelo, as descrições feitas eram apresentadas para as duas pessoas 

escolhidas como informantes-chave, para que fosse feita uma análise do material 

apresentado.

6.1.1 Descrição das dimensões de análise. Documentação e observação

Nos próximos quadros serão apresentadas as descrições das dimensões de 

análise,  utilizando-se  a  documentação  e  as  informações  colhidas  com  as 

observações direta e participante, para os dois modelos de gestão utilizados. 
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Quadro  3:  Descrição  das  dimensões  de  análise  das  Centrais  de  Atendimento. 
Documentação e observação.

Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento 

do

processo

O conhecimento  do processo está  partilhado  entre  o  corpo  gerencial  e  alguns 
técnicos,  que  trabalham  nas  chamadas  áreas  solucionadoras.  No  âmbito  das 
Centrais  de Atendimento ao cliente  este  conhecimento não existia.  Colaborava 
para isto o conceito de técnico generalista, em que o conhecimento profundo não 
era necessário.

Planejamento

da 

produção

O planejamento era executado por uma área central e pelos gerentes das filiais, 
sem a participação dos atendentes, que prestavam o atendimento aos usuários da 
Dataprev.

Execução 

da

produção

Havia  uma previsão de tempo para o  atendimento e  scripts que passavam as 
orientações  básicas.  Apenas  as  operações  de  registro  eram  obrigatórias.  Os 
problemas  de  solução  simples  e  imediata  eram  resolvidos  neste  nível  de 
atendimento.

Controle

 do 

processo

Não havia um controle rígido sobre a execução do trabalho realizado. As ligações 
não  eram  ouvidas  pelos  supervisores  e  estes  também  participavam  do 
atendimento. O sistema de controle registrava todas as atividades realizadas por 
cada  atendente,  mas  as  informações  eram  utilizadas  para  construção  de 
indicadores gerenciais e não para controle direto dos atendentes. 

Divisão 

do

trabalho

O  modelo  preconizava  quatro  níveis  de  atendimento,  sendo  que  o  primeiro 
basicamente registrava o problema, que na maioria das vezes era resolvido no 
segundo nível, ainda dentro da filial. Porém, muitas atividades eram repassadas, 
pois formalmente a solução não poderia ser dada nos níveis inferiores.

Trabalho 

em 

equipe

Embora  as  solicitações  dos  usuários  ficassem  sob  a  responsabilidade  de  um 
atendente específico, este poderia conversar com os demais. Mas em função do 
pouco  tempo  disponível  e  da  baixa  complexidade  das  ações  realizadas  para 
tentativa de solução, estas consultas não aconteciam de forma estruturada. 

Recursos 

técnicos

Os equipamentos  utilizados  eram flexíveis,  principalmente  os  computadores.  A 
utilização dada era basicamente para utilização do sistema de controle. Poderiam 
existir  consultas  às  páginas  técnicas,  acesso  remoto  aos  equipamentos  dos 
usuários  e  retorno  de  ligações  ao  usuário,  embora  não  fosse  comum, 
principalmente em função do tempo e da baixa capacitação.

Quadro 4:  Descrição das dimensões de análise da Central de Serviços. Documentação e 
observação
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Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento 

do 

processo

Os  técnicos  devem  dominar  todo  o  conhecimento  necessário  para  efetuar  o 
registro  e a solução das situações reportadas pelos usuários.  Apenas algumas 
situações que dependam de deslocamento físico, ou de alterações nos sistemas 
desenvolvidos, por exemplo, não têm previsão de atendimento na central.

Planejamento 

da 

produção

O  Planejamento  é  feito  pelos  gerentes  das  equipes  das  centrais  e  pela 
coordenação do processo, em sintonia com a opinião dos técnicos que participam 
do processo. Mas trata-se de uma condição de trabalho de difícil implantação, em 
função da cultura da casa e de opiniões técnicas divergentes.

Execução 

da 

produção

Os técnicos possuem liberdade para definir a melhor forma de atendimento, seja 
pelo  banco  de  soluções,  por  suporte  remoto  ou  pela  própria  experiência.  Não 
existe um limite rígido de tempo. O prazo estipulado é suficiente para atender a 
maioria dos problemas informados e mesmo que seja ultrapassado, o atendimento 
pode continuar se houver a certeza na sua conclusão. 

Controle 

do 

processo

O sistema de controle apresenta o registro de todos os tempos e ações efetuadas 
pelos  técnicos,  mas  as  informações  são  usadas  para  análise  e  melhoria  da 
qualidade  e  geração  de  informações  gerenciais.  Os  gerentes  não  efetuam 
monitoração em tempo real dos atendimentos e participam ativamente do processo 
de trabalho.

Divisão 

do 

trabalho

Uma das diretrizes é evitar-se a divisão do trabalho. Todo problema cuja solução 
esteja ao alcance dos técnicos da central deverá ser concluído na central. Várias 
atividades efetuadas em outros níveis de atendimento estão sendo trazidas para 
execução no âmbito da central. 

Trabalho 

em 

equipe

O trabalho em equipe é estimulado. As células são divididas por especialização e 
não por etapas das atividades e devem trabalhar em equipe. Todos participam da 
criação das ferramentas de suporte ao atendimento e são estimulados a opinarem 
sobre a melhoria do processo.

Recursos 

técnicos

Os equipamentos disponíveis, basicamente computadores, sistemas e recursos de 
telefonia  já  são  flexíveis  em  sua  essência,  e  os  técnicos  podem  usar  esta 
flexibilidade  sem  restrições,  acessando  páginas  de  suporte  internas,  páginas 
técnicas  na  web,  efetuando  ligações  para  os  usuários  e  utilizando  acesso  ao 
ambiente de produção dos usuários.
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6.2 Definição e aplicação dos questionários 

Com a utilização da metodologia adotada e a definição das dimensões de 

análise, foram geradas as condições para a preparação do questionário. 

Foram  adotadas  perguntas  que  refletissem  as  dimensões  de  análise 

definidas, de forma indireta, permitindo aos gerentes que o responderam discorrer 

sobre  cada uma delas  e ao  mesmo tempo garantindo a posterior  utilização das 

informações  colhidas  de  forma  padronizada,  permitindo  a  comparação  com  as 

informações obtidas de outras fontes. 

Nesta etapa também houve a apresentação da proposta de questionário para 

os informantes-chave do processo, procurando verificar se o formato e o conteúdo 

utilizado estariam adequados ao objetivo desejado.

Posteriormente  foi  aplicado  aos  gerentes  das  equipes  que  participam  da 

Central  de Serviços e um empregado que participou do processo de definição e 

implantação do novo modelo. Estes gerentes estão fisicamente lotados nos estados 

de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco 

e Ceará.

É  importante  ressaltar  que  as  decisões  na  condução  do  processo  são 

tomadas  de  forma  colegiada,  sendo  o  nível  hierárquico  do  pesquisador,  atual 

coordenador  do  processo  na  Dataprev,  o  mesmos  dos  demais  gerentes, 

responsáveis  pelas  equipes técnicas,  não havendo nenhuma subordinação entre 

estes. Isto permitiu que as respostas fossem dadas sem a interferência de questões 

ligadas à hierarquia. O questionário utilizado encontra-se disponível no anexo 1.

6.2.1 Descrição das dimensões de análise. Questionários.

Nos quadros  cinco  e  seis  temos novamente  as  informações para  os  dois 

modelos, porém com utilização das informações levantadas nos questionários. Em 

relação a estes, foi observado que as respostas mantiveram um mesmo padrão, das 

quais serão mostrados alguns exemplos.

 Na dimensão de análise conhecimento do processo, para o modelo anterior, 

foi dito que 
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Neste modelo o conhecimento técnico era superficial do catálogo de 
serviços, visto que o tempo Máximo de atendimento no telefone era de 3 
minutos por usuário e a meta era atender de 98 a 100% das ligações e os 
chamados oriundos da web era repassado para o 2º nível especializado;

Nível intermediário;

O nível  de  conhecimento  técnico  era  fragmentado.  Os empregados  não 
precisavam de  formação  mais  abrangente  porque  apenas registravam o 
problema  e  repassavam  para  grupos  de  especialistas  para  obterem  a 
solução. Os empregados que trabalhavam na CAC não tinham possibilidade 
de  desenvolverem-se  tecnicamente  devido  à  falta  de  exigência  deste 
requisito e por este motivo o nível de desmotivação era alto;

Não  necessitam  possuir  conhecimentos  técnicos  amplos,  pois  o  papel 
desempenhado era de técnicos generalistas, realizando apenas os registros 
das solicitações e repassando para as áreas especialistas. Não possuíam a 
capacitação necessária desejada.

Em relação ao modelo atual:
A característica do técnico é especialista, conhecedor do catalogo de 
serviço e apto a aplicar soluções de contorno ou definitiva com base nos 
erros conhecidos;

Nível avançado;

Os  empregados  que  trabalham  na  Central  de  Serviços,  hoje  são 

considerados técnicos especialistas, por atuarem na solução do problema. A 

capacitação  forneceu  instrumentos  para  que  o  profissional  pudesse 

entender  as  características  da solicitação  e  identificar  qual  a  ação  mais 

viável  para  solucionar  o  problema  sem  necessidade  de  repassar  para 

terceiros;

O  técnico  tem  que  possuir  conhecimento  amplo  sobre  os  produtos  e 

serviços. A solução deve estar no próprio ambiente da Central de Serviços. 

O processo de capacitação deve ser constante.

Para a dimensão de análise divisão do trabalho foram levantadas informações 

como os exemplos abaixo, primeiramente para o modelo anterior:
Concluía  atendimento  de  solução  rápida,  ex.  fornecimento  de  senha.  O 

índice do técnico que recebia/solucionava o chamado era de até 10 % dos 

chamados registrados. 90 % dos chamados eram repassados para técnico 

mais capacitado;

Independentemente  do  atendimento  ser  remoto  ou  não,  muitas  vezes  o 

chamado era encaminhado para outra área solucionar, visto a visão desta 

Central de Atendimento ao Cliente ser apenas registradora;

A  atuação  dos  empregados  da  Central  de  Atendimento  era  totalmente 
mecânica, não havia espaço para aplicação de soluções que demandassem 
mais tempo.  Mesmo que  o  profissional  tivesse  condições  de faze-lo.  As 
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solicitações eram registradas na Central e encaminhadas às outras áreas 
para solução;

Como  registrado  anteriormente,  as  demandas  eram  registradas  e 
repassadas para as Áreas Solucionadoras, porém, exista parte do processo 
que era resolvido no próprio ambiente da Central de Atendimento.

Para o modelo atual, em relação a mesma dimensão de análise, divisão do 

trabalho, foram apuradas as seguintes respostas:
Concluía  95 % dos chamados registrados com base em check-list e banco 

de soluções;

Hoje a Central de Serviços, segue o  fluxo dos processos de incidentes e 

requisição de serviços, ou seja, se o atendimento for de solução remota ela 

soluciona, senão acionam os demais níveis de atendimento;

Hoje os técnicos que trabalham na Central de Serviços têm condições e 

recursos para solucionar os atendimentos, sem a necessidade de repasses 

às  outras  áreas.  Existe  limite  de  tempo  para  solução,  mas  que  são 

delimitados pelo conteúdo contido e disponível  no Banco de Soluções e 

níveis de serviço operacionais e contratuais;

Podemos afirmar que a maioria dos atendimentos é resolvida no âmbito da 

Central de Serviços. Alguns de imediato, outros registrados e repassados 

para se mesmo (tratamento posterior) e para  Técnicos da própria Central 

de Serviços.
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Quadro 5: Descrição das dimensões de análise das Centrais de Atendimento. Questionários.

Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento

do

processo

Era exigido apenas um conhecimento básico do processo pois a exigência era de 
que a  Central  de Atendimento fizesse  apenas o  registro  do comunicado pelos 
usuários e efetuassem o repasse para os técnicos especializados. Como não havia 
a  necessidade  de  um  maior  conhecimento  técnico  também  não  havia  a 
capacitação necessária para a evolução dos envolvidos.

Planejamento

da 

produção

Os técnicos não tinham autonomia para decidir e nem eram consultados quando 
alguma decisão  devesse  ser  tomada.  Apenas os  técnicos  especialistas  tinham 
alguma  participação  no  processo.  Como  as  centrais  trabalhavam  de  forma 
descentralizada, cada gerente tomava suas próprias decisões, que cada equipe 
era obrigada a seguir.

Execução 

da

produção

Não havia padrão ou até mesmo uma referência técnica única. Como não existia 
controle  de  qualidade  no  processo,  havia  apenas  uma  cobrança  de  que  não 
houvesse demora na solução ou no repasse para outro nível de atendimento, o 
trabalho era realizado conforme o desejo dos próprios atendentes.

Controle 

do 

processo

Como  a  coordenação  do  processo  era  descentralizada  havia  variações  nas 
diversas centrais de atendimento, mas de um modo geral não havia um controle 
rígido  sobre  os  atendentes  e  os  supervisores  participavam  do  atendimento 
conforme  o  conhecimento  de  cada  um deles.  Normalmente  a  única  forma  de 
controle era o tempo de atendimento.

Divisão 

do

trabalho

Normalmente os atendentes não solucionavam os problemas recebidos. Em média 
apenas 10 %, os mais simples e de rápida solução, eram concluídos nas centrais. 
Na prática a solução era dividida por quatro níveis de atendimento, pois mesmo o 
segundo  nível  não  tinha  autorização  ou  capacitação  para  resolver  muitas  das 
solicitações recebidas.

Trabalho 

em 

equipe

A maioria das equipes não era estimulada a trabalhar em equipe. Em algumas isto 
até acontecia, mais por iniciativa dos técnicos do que por incentivo das chefias 
envolvidas.

Recursos 

técnicos

Existiam  os  recursos  técnicos  básicos,  mas  pelo  pouco  tempo  exigido  para  a 
solução  ou  repasse,  não  havia  a  utilização  dos  recursos  para  pesquisas  na 
internet, por exemplo. Também não havia uma base de dados confiável com as 
soluções que já eram de conhecimento dos técnicos especialistas que pudesse 
facilitar o trabalho realizado nas centrais.
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Quadro 6: Descrição das dimensões de análise da Central de Serviços. Questionários.

Dimensões de 
análise

Descrição

Conhecimento 

do 

processo

A  expectativa  é  que  os  técnicos  da  central  resolvam  todas  as  solicitações 
recebidas. Para tanto, deverão ser capacitados dentro da área de especialização 
em que  cada  um trabalhe.  Com  isto,  espera-se  que  todos  os  técnicos  sejam 
especializados e atuem como solucionadores. 

Planejamento 

da 

produção

A participação dos técnicos deve ser estimulada. As decisões são tomadas pelos 
gerentes, mas estes devem ouvir e discutir as opções com os técnicos sob sua 
gestão.  As  sugestões  devem  ser  propostas  preferencialmente  a  partir  da 
observação do processo.

Execução 

da 

produção

Os técnicos devem procurar resolver  as solicitações recebidas.  Existem prazos 
para a conclusão dos atendimentos, em torno de seis horas, mas não são rígidos. 
Existe  a  preocupação  de  se  disponibilizar  as  ferramentas  adequadas  para 
sustentar a atividade dos técnicos.

Controle 

do 

processo

Existem procedimentos que devem ser  seguidos e compete aos gerentes esta 
cobrança. Porém o controle é realizado de uma forma mais participativa, tendo por 
objetivo a manutenção de um bom clima no ambiente de trabalho, buscando o 
crescimento técnico da equipe. 

Divisão 

do 

trabalho

Embora exista limite de tempo para solução, espera-se que todos os chamados 
passíveis  de  solução  remota  tenham  todo  o  seu  processo  de  atendimento 
realizado dentro da central.  

Trabalho 

em 

equipe

O  trabalho  em  equipe  é  incentivado.  Como  trabalham  agrupados  por 
especialidade, a troca de informações técnicas entre os integrantes de cada grupo 
foi facilitada. O fato do tempo disponível  para solução ter aumentando, também 
facilita o trabalho em equipe.

Recursos 

técnicos

Os recursos disponíveis, em relação a hardware, não apresentaram modificações. 
O que se alterou foi o aumento da liberdade em se utilizar estes recursos para 
melhoria dos serviços prestados,  através de consultas às bases de dados com 
histórico de soluções e as informações disponibilizadas na internet.
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6.3 Identificação dos paradigmas representativos dos modelos analisados. 

Para identificar a qual paradigma as descrições das dimensões de análise dos 

modelos analisados mais se assemelhavam, foram efetuadas as comparações entre 

estas descrições e as das dimensões de análise dos paradigmas. Os resultados são 

apresentados no quadro apresentado a seguir:

Documental Questionário  Documental Questionário

Conhecimento

do processo Fordista Fordista Pós-fordista Pós-fordista

Planejamento

da produção Fordista Fordista Fordista Fordista

Execução 

da produção      Fordista Fordista  Pós-fordista Pós-fordista

Controle 

 do processo Pós-fordista Pós-fordista Pós-fordista Pós-fordista

Divisão 

do trabalho Fordista Fordista Pós-fordista Pós-fordista

Trabalho 

em equipe Fordista Pós-fordista Pós-fordista Pós-fordista

Recursos 

técnicos Fordista Fordista Pós-fordista Pós-fordista

Quadro 7: Paradigmas representativos das dimensões de análise dos modelos analisados.
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7. CONCLUSÃO

7.1 Geral

O objetivo deste trabalho foi  comprovar  se a implantação do novo modelo 

para atendimento técnico aos usuários dos produtos e serviços sustentados pela 

Dataprev promoveu a mudança do paradigma de gestão existente no anterior.

Os paradigmas utilizados para a comprovação foram baseados nos conceitos 

do fordismo e pós-fordismo. Para identificar qual destes melhor representava cada 

um dos modelos analisados, foram criadas dimensões de análise, que permitiram 

parametrizar  as  informações  levantadas  e  aferir  a  aderência  dos  modelos  aos 

paradigmas.

O  resultado  final,  observado  no  quadro  Quadro  8,  permite  afirmar  que  a 

mudança  que  se  propôs  observar  neste  trabalho,  de  fato  ocorreu.  Houve  uma 

alteração do paradigma representativo do modelo anterior, fordista, para outro, pós-

fordista.

Analisando-se  em  detalhes  as  informações  apresentadas  neste  quadro, 

podemos verificar que o resultado da análise das descrições feitas separadamente, 

por  um  lado,  com  a  utilização  da  documentação  existente  e  as  observações 

realizadas pelo pesquisador, e por outro com os questionários respondidos pelos 

gerentes da Dataprev, tanto para o modelo utilizado até 2008 como o atual,  não 

apresentaram variações  que  pudessem alterar  o  resultado  final,  como  pode  ser 

observado  abaixo,  onde  temos  a  concentração  das  sete  dimensões  de  análise 

distribuídas pelos dois paradigmas utilizados.

Central de 
Atendimento. 

Documentação

Central de 
Atendimento. 
Questionário

Central de 
Serviços. 

Documentação

Central de 
Serviços. 

Questionário

Paradigma

Fordista 6 5 1 1

Paradigma

Pós-fordismo 1 2 6 6

Quadro 8: Quantitativo de dimensões de análise por paradigma.
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É importante lembrar que estas afirmações não significam que o novo modelo 

de gestão seja totalmente pós-fordista e sim que, dentro do conceito apresentado 

por Tenório (2000), os processos de gestão utilizados atualmente variam dentro do 

continuum: fordismo(0)------------pós-fordismo(1), ele tem sua posição  mais a direita. 

7.2 Importância para o mercado

Em  princípio,  o  deslocamento  dos  modelos  de  gestão  da  produção  em 

direção ao pós-fordismo apresentam-se como um caminho promissor para todas as 

empresas. No caso estudado, relacionado diretamente a chamada indústria do Call  

Center, este deslocamento também pode se mostrar interessante do ponto de vista 

empresarial. 

Existem, porém, dois pontos não abordados neste trabalho, que refletem os 

resultados  obtidos  com  a  implantação  do  modelo,  não  significativos  para  a 

identificação da mudança de paradigma que se almejava obter,  mas importantes 

quando se imagina um ambiente gerido pela iniciativa privada.

Para tratarmos estes pontos, utilizamos a base de dados na qual a Dataprev 

armazena todos os dados e os eventos realizados. Foram efetuadas comparações 

entre os primeiros cinco meses de 2008 e o mesmo período de 2009, já na vigência 

do  novo  modelo,  utilizando-se  a  mesma  metodologia  para  o  cálculo  nos  dois 

períodos considerados.

A figura a seguir reflete o tempo médio que a empresa levou para solucionar 

os chamados concluídos a cada mês, considerando desde o momento da solicitação 

dos usuários até o efetivo atendimento destes.   
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                 Figura 5. Tempo médio de atendimento ao usuário.

                 Fonte: sistema de informações gerenciais da Dataprev.

O outro ponto significativo,  pelo  fato do paradigma pós-fordista valorizar a 

maior capacitação e autonomia de ação dos empregados e também por possibilitar 

um maior  grau de satisfação dos usuários,  por  serem atendidos por  apenas um 

profissional,  é o indicador que aponta o percentual de solução dada pela equipe 

técnica da Central de Serviços.

       Figura 6: Percentual de solução na Central de Serviços.

                   Fonte: sistema de informações gerenciais da Dataprev.
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Entende-se então que este estudo é importante para as empresas, não só 

pela perspectiva de se obter melhores resultados empresariais, como também por 

manter seu quadro técnico distante dos problemas decorrentes do modelo fordista 

de gestão.

7.3 Limitações do trabalho

Durante  a pesquisa  foram identificadas algumas limitações em relação ao 

desenvolvimento deste trabalho, são elas:

• O  fato  de  se  tratar  de  um estudo  de  caso  único,  apesar  dos  cuidados 
tomados na execução da pesquisa, conforme citado por Yin (2005);

• O novo modelo foi implantado recentemente, o que inviabilizou a pesquisa 
de informações com pessoas de outras áreas não ligadas diretamente ao 
processo e também dos seus usuários;

• Os  quadros  contendo  as  descrições  das  dimensões  de  análise  foram 
preenchidos com base na visão e no entendimento do pesquisador;

• Não se considerou a variação ocorrida na quantidade de pessoas atuantes 
no  processo,  entre  o  momento  anterior,  com a  utilização  do  modelo  com 
paradigma fordista, e o modelo atual,  com a utilização de um modelo com 
paradigma pós-fordista;

• Não foram consideradas questões ligadas a rotatividade de empregados e 
absenteísmo, característicos das empresas privadas que adotam o paradigma 
fordista de produção.

• Não foram tratados,  ou  tratados sem um maior  aprofundamento,  alguns 
pontos  importantes  apontados  pelo  referencial  teórico,  principalmente  as 
questões ligadas a globalização e o progresso científico-técnico. 

7.4 Pesquisas Futuras

Devem  ser  realizados  estudos  futuros  para  a  verificação  do  impacto  da 

aplicação  de  modelos,  com  paradigma  pós-fordista,  em  outras  empresas, 

principalmente analisando a percepção dos usuários e dos técnicos que participam 
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do processo. Estas ações são importantes para determinar se a sua adoção reflete 

em  vantagens para todos os envolvidos. 

7.5 Importância acadêmica do trabalho

Embora neste trabalho tenha-se seguido a linha acadêmica que considera o 

toyotismo como um representante do pós-fordista, existem outras correntes que o 

tratam como uma continuidade do fordismo, e como tal é considerado neo-fordismo. 

Similarmente, embora tenhamos tratado a flexibilização organizacional com o 

mesmo  status  do toyotismo,  enquanto  modelos  pós-fordistas,  existem diferenças 

significativas  na  forma  de  relacionamento  e  no  papel  assumido  pelas  pessoas. 

Enquanto em muitos aspectos no toyotismo os trabalhadores são tratados de forma 

similar  ao  fordismo,  na  flexibilização  organizacional  temos  uma  proposta  de 

relacionamento entre empregados e empregadores, ou seus representantes formais, 

pautada na valorização da cidadania, sendo esta inclusive um dos três pilares que 

sustentam a proposta da flexibilização organizacional, juntamente com a evolução 

científica-técnica e a globalização da economia (TENÓRIO, 2002).

Considerando-se então que este trabalho deu uma maior ênfase justamente 

na perspectiva de apreender em como evoluiu a participação dos empregados nos 

novos  procedimentos  adotados  pela  empresa,  principalmente  em  relação  à 

valorização  destes  trabalhadores,  entende-se  que  apresentamos  mais  uma 

contribuição, na direção de mostrar que para obtenção de melhores resultados, o 

capital pode andar em harmonia com os empregados.
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Anexo 1. Questionário.

Este questionário tem o objetivo de comparar as características apresentadas 

pelos dois modelos de gestão do atendimento utilizados pela Dataprev: o anterior, 

baseado em 23 Centrais de Atendimento ao Cliente, e o atual,  com apenas uma 

Central de Serviços.

Para cada pergunta devem haver sempre duas respostas: uma considerando 

a  forma  de  trabalho  anterior,  com  as  Centrais  de  Atendimento,  e  outra  com  a 

implantação do novo modelo,  com a Central  de Serviços.  Caso você não tenha 

conhecimento  da  situação anterior,  informe este  fato  e  não responda à primeira 

parte da pergunta.

É importante considerar que algumas metas para implantação da Central de 

Serviços  ainda  não  foram  concluídas.  Procure  responder  as  perguntas  sobre  a 

Central de Serviços considerando como você acha que estará a situação quando 

todas as metas estiverem concluídas.

As respostas para uma mesma pergunta, considerando o modelo anterior e 

atual, podem ser iguais. Ou seja, algumas situações podem ter permanecido sem 

alteração. Caso se depare com uma situação como esta,  marque a opção “sem 

alteração” e não responda à pergunta sobre o segundo modelo.

Embora  as  perguntas  estejam  detalhadas,  procure  acrescentar  outras 

opiniões  e  comentários  que  considere  você  relevante,  mesmo  fugindo  ao 

diretamente perguntado.

1. Diga qual o nível de conhecimento técnico que os empregados precisavam 

possuir para trabalhar na CAC e o nível hoje desejado em relação aos produtos e 

serviços que eles atendiam e atendem. Informe também se eles possuíam/possuem 

capacitação técnica para tratar todas as solicitações dos usuários, até a conclusão.

R1. Central de Atendimento ao Cliente.

                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                   Sem alteração no modelo
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2. Diga como eram/são tomadas as decisões relativas às formas de realização do 
trabalho, definição de metas, controle do processo e de outras ações de gestão. 
Assinale se existia/existe a participação de todos os técnicos envolvidos ou só dos 
gerentes.  Informe,  caso existisse/exista  a  participação,  se  eles  opinavam/opinam 
sobre estes assuntos e se suas ponderações eram/são consideradas. 

R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                  Sem alteração no modelo

3. Informe como os trabalhos eram/são executados, se existia/existe com controle 
rígido  do  tempo  para  conclusão.  Se  os  empregados  podiam/podem  trabalhar 
seguindo  seus  próprios  critérios  ou  seguem  regras  rígidas.  Se  existia/existe 
acompanhamento  rígido  das  ações  executadas  pelos  técnicos,  verificando 
constantemente a qualidade do atendimento prestado. Diga se o técnico fazia/faz 
apenas o necessário para cumprir sua atividade ou procura participar da melhoria do 
processo, demonstrando participação. 

R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                   Sem alteração no modelo

4. Informe se o supervisor controlava/controla rigidamente os empregados. Se era/é 
previsto que o supervisor agisse/aja de forma autoritária ou colaborativa.
Diga se o supervisor também participava/participa dos atendimentos.

R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                   Sem alteração no modelo

5. Explique como era/é o procedimento para conclusão do atendimento, se ele era/é 
concluído na central ou encaminhado para outras áreas. Se o mesmo técnico que 
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recebia/recebe  a  solicitação  do  usuário  podia/pode  prestar  o  atendimento  até  a 
conclusão ou se devia/deve repassar para outro técnico mais capacitado. 
Obs.: Neste caso não considere os procedimentos que não competiam/competem à 
central de Atendimento ou Serviços, como problemas que dependiam/dependam de 
deslocamento físico, do desenvolvimento de sistemas, por exemplo. 

R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                  Sem alteração no modelo

6.  Informe  se  os  técnicos  trabalhavam/trabalham  em  equipe.  Caso  isto 
ocorresse/ocorra informe como ocorria/ocorre este trabalho em equipe.

R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                  Sem alteração no modelo

7.  Diga  quais  recursos  técnicos  existiam/existem  e  se  eles  podiam/podem  ser 
utilizados  pelos  técnicos  da  forma  que  eles  desejavam/desejarem,  seja  para 
pesquisas na internet, para acesso remoto, acesso a páginas corporativas.
R1. Central de Atendimento ao Cliente.
                   
                  Não tenho conhecimento 

R2. Central de Serviços 

                  Sem alteração no modelo
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