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A segunda metade dos anos 80 testemunhou uma profusão de estudos empíricos sobre o desempenho da

indústria norte-americana, visando especialmente detectar as suas possibilidades de sucesso diante dos novos padrões
de competição internacional que desafiavam esse desempenho. O desenho metodológico desses estudos via de regra
privilegiava as análises de caso, singulares ou comparativas. As suas tematizações centrais eram as novas formas de
organização da produção e de gestão das relações sociais nos locais de trabalho, num contexto de mudança dos
padrões de competitividade. Os seus principais instrumentos conceituais eram retirados de alguns estudos que cedo
adquiriram o estatuto de arquétipos teóricos em campos temáticos chaves, como, por exemplo: o dos mercados internos
de trabalho e gestão de recursos humanos na indústria (como em Doeringer & Piore, 1971; ou Osterman, 1981); o da
organização industrial e das novas estratégias de cooperação e competição (como em Piore & Sabel, 1984); o da
performance industrial e seus determinantes (carro em Dertzoulos et al., 1988); e o da gestão da produção (como em
Womack et al., 1991).

 
Ao longo dos últimos anos, a retórica em torno dos sistemas de trabalho “flexíveis”, de “elevado desempenho”,

dos “altos salários e elevada qualificação” passou a dominar tanto a literatura empresarial quanto a acadêmica. A
reiteração desse discurso tornou-o um aparente truísmo, o qual nem sempre tem encontrado na ampla gama de estudos
de caso a validação que se esperaria, sobretudo dada a legitimidade social de que se revestiu. As análises de caso
parecem documentar que, passada quase uma década de experimentação, os exemplos de transformação bem-sucedida
nos sistemas de trabalho na indústria norte-americana não são tantos quanto a difusão da nova ideologia gerencial
faria esperar.

 
Neste artigo pretendo, por isso mesmo, fazer uma revisão da literatura norte-americana mais recente sobre

sistemas de trabalho e relações industriais. A primeira parte dessa revisão terá um caráter mais descritivo e procurará
sistematizar achados empíricos de alguns importantes szcrveys, estudos de caso e balanços de tendências. Essa
sistematização tomará em conta quatro dimensões do processo de mudança nos locais de trabalho: 1) métodos de
gerenciamento da produção; 2) formas de organização do trabalho; 3) práticas quanto à gestão dos recursos humanos;
e 4) práticas quanto à gestão das relações industriais. A segunda parte do artigo terá um caráter mais analítico,
centrando-se nas recentes interpretações dos nexos entre reestruturação produtiva e relações industriais; nela procurarei
documentar alguns dos desafios teórico-conceituais que vêm sendo enfrentados por essa literatura, bem como novas
abordagens metodológicas e estratégias de validação mais recentemente utilizadas.



Anos 80: há algo de novo nos locais de trabalho?
 
Em que pese o crescente interesse despertado pelas recentes tendências do processo de reorganização do

trabalho, ainda é pouco abundante o conhecimento até aqui reunido acerca das mudanças ocorridas nos locais de
trabalho nos Estados Unidos, durante os anos 80. Appelbaum & Batt (1994) destacam a existência de algumas poucas
pesquisas com amostras representativas, (3) além de outros tantos inquéritos especiais conduzidos por firmas de
consultoria, (2) ao lado de uma enorme quantidade de estudos de caso produzidos por instituições acadêmicas, por
consultores e mesmo por organismos dos meios de comunicação.

 
Comecemos pelas tendências expressas nos grandes surveys com amostras representativas. A primeira

conclusão importante aponta o avanço das iniciativas organizacionais de envolvimento do trabalhador. No início da
década já era significativa a proporção das firmas que adotavam pelo menos um tipo de prática dessa natureza; ao
longo do período, essa proporção cresceu ainda mais, de sorte que um número considerável de firmas passou a fazer
uso mais extensivo delas. Assim, segundo Lawler et al. (1989 e 1992), esse percentual avançou de 70 por cento em
1987 para 85 por cento em 1990, quando consideradas as firmas de grande porte.(3) Osterman (1993), com base em
dados de uma pesquisa amostral, conclui que, em 1992, 41 por cento dos estabelecimentos nos EUA já haviam
implantado círculos de qualidade; em 37 por cento destes, pelo menos a metade dos trabalhadores ocupados em
postos-chave participava dos círculos. A introdução do trabalho organizado em equipes pode ser considerada como
outro indicativo da extensão das novas práticas nos locais de trabalho. Ainda segundo Osterman, em 1992, 5 por cento
das empresas norte-americanas adotavam essa prática. Mais ainda: 41 por cento delas indicou ter metade (ou mais) dos
seus trabalhadores-chave participando de equipes autodirigidas.

 
No que concerne à difusão de mudanças na organização e gestão do trabalho, nem sempre as estimativas são

tão precisas quanto seria de desejar. Novamente Lawler et al. (1989) apresentam resultados de um estudo amostral
(realizado em 1987 com 476 das mil maiores firmas da FoYtzene) pelo qual se pode inferir que um quarto das firmas
americanas teria reestruturado suas práticas de organização do trabalho e gestão dos recursos humanos. Todavia, essas
mudanças não afetavam mais que 20 por cento dos seus empregados, o que levou os autores a admitir que, em 1987,
apenas uma fração de 5 a 10 por cento da força de trabalho nas firmas de grande porte estaria afetada por tais
transformações.

 
Cinco anos depois, os resultados encontrados por Osterman (1993, p. 14) apresentam números sensivelmente

maiores: (4) para ele, 37 por cento da sua amostra poderia ser qualificada como composta de empresas
“transformadas”, designação que considera aplicável apenas naqueles casos em que ao menos a metade dos
trabalhadores está envolvida em pelo menos duas das seguintes práticas: equipes auto-direcionadas, rotatividade de
tarefas, círculos de qualidade ou programas de gestão de qualidade total. Um dado curioso da pesquisa de Osterman:
as firmas de menor porte (de 50 a 499 empregados) foram as mais propensas a se autotransformar. Assim, conforme
suas estimativas, em 1992, cerca de 20 a 25 por cento dos trabalhadores americanos já estariam em atividade nesses
novos ambientes de trabalho.

 
Sem embargo, essa diferença de estimativas não pode ser apressadamente interpretada como sugerindo que

uma acelerada mudança tivesse ocorrido entre 1987 e 1992. Isto porque, confrontando esses resultados com os obtidos
por outros szcc-veys, as tendências não se mostram convergentes.(5) A Towers Perrin constatou que, nas 287 firmas
que pesquisou, o crescimento do trabalho organizado em equipes foi bastante acelerado: 12 por cento das firmas tinha
em março de 1990 pelo menos uma equipe auto direcionada, percentual que passa para 36 por cento em pouco mais de
um ano e meio (em outubro de 1991). Isto contraria o achado da DDI, para quem apenas 27 por cento das 862
manufaturas pesquisadas faziam uso de equipes desde 1990.

 
Observando-se práticas mais abrangentes, como TQC ou TQM, vê-se que elas têm menor difusão. Apenas um

terço das firmas implantou algum tipo de programa de qualidade. E, se é certo que metade das firmas americanas
mobiliza mais de um quarto dos seus trabalhadores em equipes envolvidas com qualidade (Appelbaum & Batt, 1994),
apenas 16 por cento delas chegaram a incluir nesses programas a maioria da sua força de trabalho (3/4 dos
trabalhadores ou mais).

 



Três senões importantes podem ser levantados com respeito à interpretação dos dados colhidos por essas
grandes pesquisas amostrais. Em primeiro lugar, sendo em sua quase totalidade inquéritos de resposta voluntária, são
justamente as empresas mais dinâmicas na introdução das novas práticas que tendem a apresentar as maiores taxas de
retorno de resposta á pesquisa, o que pode levar a uma sobre-representação da extensão real dessas mudanças. Em
segundo lugar, os sLCrveys têm uma propensão a se concentrar desproporcionalmente nas firmas de grande porte, as
quais (contrariamente apenas ao resultado de Osterman) sempre foram entendidas como as mais propensas a se
renovar; disto resulta, por um lado, uma sobrestimação do número de firmas envolvidas, mas, por outro lado, uma
subestimativa do número de trabalhadores incorporados nesse processo de mudança. Em terceiro lugar, na quase
totalidade dos casos (exceto pesquisa do DDI), apenas gerentes e executivos foram ouvidos; no caso dos estudos sobre
novas práticas de gestão de qualidade, por exemplo, apenas o gerente de qualidade era entrevistado. Ora, como
responsável pela implementação do programa, a sua visão sobre a difusão e receptividade deste estaria muito longe da
isenção, contribuindo também para o viés da sobrestimação.

 
Observando o conjunto dessas pesquisas, se destaca o survey conduzido por Paul Osterman junto a 875

estabelecimentos, no ano de 1992, como aquele cujo desenho operacional permitiu melhor representar as mudanças na
organização do trabalho e nas práticas de gestão de recursos humanos. (6) Sua principal conclusão é bem estimulante:
após analisar a difusão de um amplo leque de novas práticas, Osterman concluiu pela inexistência de uma síndrome de
características que viesse a configurar um novo modelo de “organização transformada”, vale dizer, uma nova
configuração de best practices que sucederia à produção rígida de massa. Ao contrário, as firmas da sua amostra
apresentavam uma variedade de combinações de práticas. Analisando-as, Osterman procurou inferir quais delas
apareciam de modo reiterado como suportes para a reestruturação da organização do trabalho. Destacaram-se as
seguintes: esquemas de remuneração inovadores, treinamento extensivo e iniciativas para induzir um maior
compromisso por parte dos trabalhadores.

 
Osterman concluiu ainda que os sindicatos fortes e a maior estabilidade dos trabalhadores no emprego não

pareciam afetar a difusão dessas práticas. Já a exposição à competição internacional, o uso de tecnologias que
demandam alta qualificação e a permeabilidade a valores que têm o trabalhador como alvo estão positivamente
associados à adoção de iniciativas organizacionais renovadoras.

 
Os surveys não-representativos apesar de sua menor capacidade de generalização dos resultados permitem

aprofundar, para alguns grupos de empresas, questões relevantes para o conjunto. Tal é o caso, por exemplo, dos
programas e das práticas para elevar a produtividade e a qualidade da vida no trabalho (os chamados programas de
QWL, ou Quality of Work Life).

 
Lawler et al. (1992) pesquisaram 313 das mil maiores da Forttcne, tendo encontrado importantes mudanças

organizacionais entre 1987 e 1990. Assim, cresceu em 66 por cento o número das que adotavam círculos de controle de
qualidade e em 86 por cento o das que recorriam a alguma outra alternativa de envolvimento dos trabalhadores. No
que diz respeito às práticas compensatórias para encorajar o trabalho ou a aquisição de novas habilidades, também as
mudanças parecem ter sido importantes: a proporção das firmas que adotavam formas de participação dos
trabalhadores nos ganhos da empresa cresceu de 26 para 39 por cento, enquanto a das que pagavam pelo uso de
conhecimentos ou habilidades cresceu de 40 para 51 por cento.(7)

 
Uma revelação interessante dessa pesquisa aponta o fato de que trabalho em grupo nem sempre é sinônimo de

autonomia de deliberação; isto é, as equipes não são tão auto-direcionadas como seria de esperar. Ao contrário, os
limites à autodeterminação eram tais que, em metade dos casos (nada menos que 52 por cento), as equipes eram
obrigadas a reportar diariamente as suas atividades a alguma espécie de chefia. Era significativo o número de tarefas
partilhadas com os supervisores, e outras tantas ainda continuavam a ser consideradas como funções estritamente
gerenciais.

 
Na verdade, os resultados de Lawler et al. permitem concluir que os números se tornam tanto menos

significativos quanto maior a extensão das prerrogativas de deliberação delegadas às equipes. Senão, vejamos. Em
pouco mais da metade das firmas pesquisadas, as equipes eram os únicos responsáveis por atividades como: interações
com clientes e fornecedores internos, atribuição diária das tarefas, segurança e limpeza. Em um menor número de
casos (entre 40 a 50 por cento das firmas), as equipes podiam decidir autonomamente sobre questões de maior alcance,



como programação de férias, melhorias no processo, manutenção da rotina e mesmo parada da linha, quando
necessário. Já as tarefas de maior impacto decisório previsão orçamentária, definição de objetivos e programação da
produção, definição dos métodos de trabalho, práticas diversas de administração de pessoal, como prêmios de
produção, decisões sobre treinamento etc., bem como contatos com consumidores e fornecedores externos - às vezes
eram responsabilidades partilhadas com as gerências ou, mais freqüentemente, deferidas apenas a elas.

 
Appelbaum & Batt (1994) promoveram uma extensa revisão nos estudos de caso relativos a novas experiências

organizacionais nos locais de trabalho nos Estados Unidos, cobrindo o longo período compreendido entre 70 e 92. (8)
Suas principais conclusões reforçam e ampliam aquelas que podem ser inferidas a partir da comparação de resultados
obtidos pelos estudos de survey.

 
Assim, as autoras constataram que são preponderantes os experimentos que usam como suporte institucional

estruturas organizacionais paralelas, como os círculos de qualidade ou as equipes para solução de problemas.
Mudanças significativas afetam ainda um número relativamente pequeno de trabalhadores.

 
As iniciativas pioneiras no sentido da renovação de práticas de organização e gestão do trabalho via de regra

têm origem nos escalões superiores da empresa, restritas a apenas uma de suas unidades e focalizadas no nível da
produção. Nos casos mais recentes, se começa a perceber, entretanto, uma tendência reversa, no sentido de mudanças
originadas dos escalões inferiores da empresa.

 
As transformações na organização do trabalho, longe de configurar um novo e único modelo, parecem resultar

de uma tomada de empréstimo de práticas particulares, desenvolvidas em outros contextos societais. Assim, para as
autoras, as equipes norte-americanas teriam como fonte de inspiração o modelo sociotécnico dos anos 60/70; os
círculos de qualidade refletiriam o contato com as novas iniciativas, no final dos 70 e início dos 80; a gestão de
qualidade total se remeteria às primeiras experiências internacionais do final dos 80; e a idéia de redes teria decorrido
do intercâmbio de experiências com o modelo de especialização flexível, difundido nos Estados Unidos em meados
dos anos 80.

 
Isto não significa, entretanto, que essas estratégias tenham apenas se sucedido no tempo; ao contrário, elas

convivem, lado a lado, conquanto com apelo e êxito variáveis em termos da sua capacidade de marcar o discurso
gerencial. Por isso mesmo, os próprios alvos que movem as mudanças variam no tempo: a humanização do trabalho
nos anos 60, a satisfação no trabalho e a produtividade nos anos 70, a qualidade e a competitividade nos anos 80.

 
Sintomática dessa variação é a mudança que se observa nas próprias medidas de desempenho: inicialmente

referidas ao trabalhador (tais como satisfação no trabalho; condições de trabalho ligadas a saúde e segurança;
absenteísmo e reclamações trabalhistas), tais medidas tendem, em seguida, a focalizar a performance da firma (tais
como redução de custos, produto por unidade de tempo de trabalho e outras), e hoje se concentram em aferições da
qualidade e satisfação do consumidor (como índices de defeitos e erros, custos da qualidade etc.).

 
Apesar desse longo processo, essas mudanças ainda parecem marginais, na medida em que têm deixado

intocados, ao menos em suas características mais gerais, tanto o sistema de trabalho quanto a estrutura de poder das
empresas. Por isso mesmo, as estratégias de renovação tenderam a ser adotadas de maneira parcial e reciprocamente
desconectada, sendo as seguintes as mais visíveis nos estudos de caso revisados: 1) estratégias de recursos humanos
(incentivos motivacionais, incluindo envolvimento dos trabalhadores, estratégias de prêmios e compensações,
programas de educação e treinamento); 2) reorganização do trabalho e estratégias relativas à constituição do trabalho
em equipe; 3) estratégias de gerenciamento científico, como a introdução de novos sistemas de medida de
performance, esforços para a qualidade total etc.; e 4) estratégias de relações industriais (como os programas de QWL,
comitês paritários de tipo empresa-trabalhadores etc.).

 
No que diz respeito à difusão setorial, os 185 estudos de caso revisados sugerem às autoras que, embora a

maioria das experiências tenha tido lugar na indústria, não apenas plantas manufatureiras foram envolvidas nessas
novas práticas. Em especial nos anos 80, elas avançaram em direção aos serviços e ao setor público, como fruto da
desregulamentação e do controle de custos, por um lado, e da crise fiscal e da privatização, por outro. Mesmo no que
concerne às manufaturas, as novas práticas passaram a atingir igualmente o chamado “terciário” das empresas



industriais.
 
Quanto aos motores dessas mudanças, as hipóteses aventadas pelos estudos de caso apontam principalmente: os

efeitos da crise econômica, o papel de líderes carismáticos, a introdução de novas linhas de produtos, o deslocamento
das plantas para áreas de tipo “greenfield”. Todavia, esses intentos de explicação parecem de pouco valor heurístico,
quando se trata de compreender a incapacidade de difusão dessas práticas no interior das próprias organizações:
mesmo nos casos exemplares supra-referidos, as inovações se restringem, via de regra, a uma das suas unidades
(planta ou sítio industrial), sem que contaminem a empresa como um todo.

 
Finalmente, revisando os estudos de caso, ganha relevo uma importante questão de natureza conceituai. Os

termos são usados com uma liberdade com freqüência abusiva, especialmente pelas próprias fontes de informação.
“Equipes de trabalho” e “envolvimento de trabalhadores nos processos decisórios” talvez sejam os exemplos mais
evidentes. “Equipe” pode ser qualquer coisa que se situe entre círculos de controle de qualidade e grupos de produção
efetivamente autônomos (Appelbaum & Batt, 1994, p. 72); “envolvimento no processo decisório” pode se referir a uma
multiplicidade de domínios: técnico, social, relativo à política de pessoal, administrativo-gerencial etc., o que torna
bastante difícil interpretar resultados de pesquisas que se referem a esse tipo de prática gerencial.

Reestruturação industrial e relações industriais: encruzilhadas teórico-metodológicas norte-americanas e o debate atual no Brasil
 

Reestruturação produtiva, relações industriais e ação sindical

O redesenho das práticas de gerenciamento do trabalho e a redefinição do relacionamento entre firmas e
trabalhadores generalizaram o debate sobre a ação sindical e suas alternativas estratégicas à reestruturação industrial
em curso. Mais que o simples confronto político entre um sindicalismo “intransigente” e um sindicalismo
“cooperativo”, esse debate põe em cheque as formas pretéritas de expressão do trabalho organizado, num contexto de
fortes incertezas. Estas resultam, em primeira mão, das dúvidas quanto ao papel do trabalho num novo contexto
econômico, tanto no nível micro da gestão das relações de trabalho no cotidiano do chão-de-fábrica (nas “organizações
transformadas” supra-referidas, caberia ainda algum papel aos sindicatos?), quanto no plano macro (que capacidade de
barganha resta ao trabalho organizado quando o desemprego se faz crescente e não parecem se reverter as tendências à
estagnação dos salários reais?).

Ao lado dos desafios que se põem quanto ao seu papel econômico, cabe aos sindicatos produzir novas
estratégias na arena política. O colapso do consenso que se produziu no pós-guerra em muitos países da Europa
Ocidental, ao lado das derrotas eleitorais sofridas por partidos claramente aliados ao movimento sindical, colocou na
ordem do dia a necessidade de fazer face ao isolamento político, de construir alianças de cunho alternativo,
enfrentando o desafio de organizar novos trabalhadores com demandas e identidades não-tradicionais, ao tempo em
que se repensava a própria identidade das organizações sindicais. Vale dizer: como fazer face às demandas das firmas
no sentido de que as organizações de trabalhadores as apóiem em suas novas estratégias de competitividade,
especialmente quando os próprios trabalhadores passam a estar diretamente interessados nos ganhos das empresas?
Como negociar as condições de remuneração do trabalho quando os benefícios simbólicos e as vantagens extra-
salariais passam a ser tão importantes quanto os ganhos salariais diretos? Onde sustentar a força coletiva de base
quando as fronteiras entre trabalho manual e não-manual, direto e indireto, de concepção e de execução se tornam
menos efetivas em sua capacidade de organizar interesses e construir identidades?

 
Questões dessa ordem atiçaram o debate acadêmico norte-americano, recolocando questões teóricas de

importância para os estudiosos do trabalho. A pergunta passou a ser, então: onde encontrar as chaves interpretativas, as
categorias de explicação mais elementares, para pensar os horizontes do sindicalismo e das relações industriais num
contexto de reorganização produtiva? Locke & Thelen (1993), num esforço por sistematizar esse debate, acreditam
que se consolidaram no meio intelectual norte-americano pelo menos duas grandes linhas alternativas de interpretação:
o “institucionalismo” e o “construtivismo político”. Para os primeiros, a equação teórica está centrada num ponto-
chave: cabe entender as condições de renegociação dos arranjos institucionais antes vigentes, renegociação esta a que
as empresas são levadas na busca por incrementar a sua capacidade competitiva. Já os segundos concentram sua
atenção no novo contexto socioeconômico em que se movem os atores (sindicatos, gerências, Estado), redefinindo os
graus de liberdade dentro dos quais fronteiras organizacionais e identidades se constroem.(9)



 
As instituições são o ponto crucial, diriam os adeptos do primeiro enfoque, na medida em que elas dão os

parâmetros dos objetivos pelos quais trabalho e capital se batem (e, nesse sentido, os definem), estruturando as suas
interações estratégicas. Com isto, se enfatiza o contexto institucional da ação, vale dizer, as características
organizacionais das firmas e dos sindicatos, o aparato legal-institucional do qual emergem as relações industriais, os
seus nexos com o aparato formal do Estado (Thelen, 1991, e Turner, 1991). Especial valor heurístico adquirem as
diferenças persistentes observadas entre países, capazes de evidenciar como distintas configurações institucionais
nacionais mediatizam os efeitos de pressões internacionais de modo diverso.

 
Variantes na linha “institucionalista” produzem resultados interpretativos por vezes significativamente distintos.

Tomemos somente duas delas. Para alguns autores, são as instituições as que, de modo direto e imediato, definem o
contexto estratégico ao estabelecer suas oportunidades e restrições (“constraints”), criando recursos organizacionais e
estruturando as interações estratégicas (Sosckice, I 992). Já para outros, a questão da formação de preferências dos
atores deve ser ela mesma problematizada, na crença de que nem toda sorte de objetivo, idéia ou desejo é
institucionalmente definida; para eles, apenas os cálculos e as ações estratégicas têm nas instituições os seus elementos
estruturantes, na medida em que nesses (e só nesses) casos as instituições definem os próprios termos nos quais os
interesses desses atores políticos críticos são construídos (Immergut, 1992).

 
Alternativamente a essa linha de interpretação estariam os denominados “construtivistas políticos”. No meio

acadêmico e no debate norte-americano, seu débito intelectual é claro para com as idéias de Piore & Sabel, conquanto
tenham avançado mais sistematicamente nesse caminho (Locke & Thelen, 1993, p. 6). Para autores como Berk (1993),
Hattam (1993), Herrigel (1994) e Locke (1994), a ênfase se deslocaria das estruturas formais (onde estava posta pelos
“institucionalistas”) para o próprio processo político e a natureza discursiva das relações sociais. Tal como destacaram
Locke & Thelen (1993), “identidades”, “visões de mundo” e “mapas cognitivos” dos atores (antes que os seus
interesses) se tornam as categorias analíticas constitutivas da interpretação.

 
Na medida em que as identidades são for dadas a partir da experiência social e do conflito político, as análises

enfatizam a contingência histórica, a cultura e a plasticidade dos arranjos institucionais, na busca de explicar as
tendências das ações coletivas no mundo das relações industriais. A atenção se desloca, então, para o modo como
contextos sociais, políticos e culturais afetam a operação das instituições formais (Locke & Thelen, 1993, p.l). (10)
 

Sejam essas correntes diferenciadas apenas por suas ênfases, ou por serem enfoques reciprocamente
irredutíveis, o certo é que elas atualizam, para o campo dos estudos da reestruturação produtiva e das relações
industriais, um debate teórico central às teorias do comportamento político, que por vezes subjaz, implícito, na tradição
dos estudos brasileiros do tema. Estaria na hora de também o explicitarmos? Estou segura que sim. Tomo como
exemplo dois campos de tematização particularmente promissores.

 
O primeiro deles diz respeito às conseqüências da reestruturação produtiva para a geração de novas identidades

entre os trabalhadores. Nesse campo, movimento teórico teria, por assim dizer, pelo menos duas vias. Por um lado,
uma dimensão inescapavelmente institucional: se trata de analisar o desafio que paira sobre o (até aqui tradicional)
monopólio sindical sobre a representação de vontades coletivas, no que concerne às negociações e disputas de
interesses gestados no âmbito do trabalho. Ora, no momento em que as estratégias gerenciais promovem a invenção de
uma nova institucionalidade no âmbito fabril (grupos semi-autônomos, círculos de qualidade, comissões para resolução
de problemas de produção etc.), criando um regime fabril que se funda no apelo ao indivíduo trabalhador, a operação
do sindicato enquanto instituição formal se torna ela mesma desafiada pelo novo contexto político e cultural da
empresa. Esse contexto desestabiliza a velha estratégia discursiva do sindicato, de apelo ao “trabalhador-massa”,
síndrome de um conjunto de interesses apriorísticos e homogeneizadores: interesses de trabalhadores nativos, homens,
jovens, brancos (ou, quando menos, desprovidos de qualquer conotação racial). Surge, então, uma matriz discursiva do
sindicalismo, que se desloca do constructo “trabalhador para o capital/força de trabalho” para o constructo “sujeito
trabalhador”. A multiplicidade identitária do trabalhador passa a ser o princípio fundador das novas estratégias e
práticas discursivas, afetando decididamente o modo como o sindicato passa a representar o seu lugar num mundo do
trabalho agora mais complexo, em ternos das instituições que competem pela representação desses múltiplos
interesses.

 



Certamente, esse contexto de reestruturação, que convive em nossos países com a desregulação e a destituição
de direitos, transforma também as próprias estratégias gerenciais em iniciativas de alto risco. (11) Assim, como investir
na constituição da empresa como uma sorte de microcorporação de interesses duradouros, quando o despotismo de
mercado se torna o grande antídoto para a crise do modelo de welfare state, mesmo ali (como em vários países da
América Latina) onde o “bem-estar” se resumiu às migalhas de um populismo de Estado? Ademais, que novos “mapas
cognitivos” sustentarão as representações sobre o trabalho e as identidades micro-corporativas, quando até mesmo as
camadas gerenciais e o terciário das empresas vêem se esgarçar suas lealdades corporativas, num contexto de políticas
de tipo downsizing, e a redução de níveis hierárquicos que desestabilizam atributos como o “capital-confiança” que
unia gerentes e corporação gerenciada. Ou seja, no mundo da empresa reestruturada, as formas clássicas de existência
institucional, quer se refiram a trabalhadores, sindicatos ou mesmo gerentes, se vêem desestabilizadas por novos
contextos sociais, políticos e culturais, que dão maior plasticidade aos arranjos institucionais, desafiando as
interpretações sobre o agir no mundo das relações industriais reestruturadas.

Estudos longitudinais e mensuração do desempenho em processos
 
Passando a aspectos de natureza mais propriamente operacional, algumas considerações suscitadas pelo debate

acerca da realidade norte-americana podem ser igualmente pertinentes para a discussão intelectual no Brasil. A
principal delas diz respeito àquela questão que mais tem atiçado o interesse dos intérpretes nos Estados Unidos: qual o
impacto das novas estratégias de gestão do trabalho sobre a produtividade e a performance industriais?

 
Bailey (1992), após um cuidadoso balanço dos estudos nesse campo, considera que a pesquisa empírica não foi

capaz de demonstrar a existência de uma forte relação seja entre a definição dos postos de trabalho e o conteúdo das
tarefas e satisfação no trabalho, seja entre satisfação e produtividade. Para ele, isto resultaria de que as organizações
aluda carecem de estruturas e os trabalhadores de habilidade para permitir que criatividade, imaginação e
conhecimentos tácitos possam ser aplicados nos processos efetivos de trabalho, aumentando a performance da firma.

 
Também para Kochan et al. (1986), faltam evidências quantitativas suficientemente fortes para validar a

hipótese de que uma motivação individual maior produziria benefícios econômicos para a organização. O argumento
dos autores para esse aparente paradoxo suscita questões de interesse para outras realidades. Por um lado, as inovações
nos locais de trabalho tendem a ser inicialmente testadas em unidades ou situações “experimentais”, o que acaba por
dificultar a sua implantação real nos cotidianos de trabalho e a conseqüente difusão para o conjunto da organização.
Por outro, os pesquisadores tendem a utilizar como fonte de informação principal as gerências ou consultores
responsáveis pela implementação dessas novas práticas; isso tende a supervalorizar o alcance e os impactos das
inovações em curso.

 
De fato, no nosso campo, poucos ainda são os estudos que procuram contrastar pontos de vista de diferentes

atores sobre um mesmo processo (como gerências, seus consultores, chefias intermediárias, trabalhadores e grupos
informais no trabalho, sindicatos etc.). Certamente, não estamos diante de pesquisadores ingênuos, que formulam suas
estratégias de campo crédulos na transcendência de um ou outro desses atores (gerências científicas oniscientes,
sindicalismo revolucionário onipotente etc.). Por muito tempo, o caráter explosivo das relações sociais nos locais de
trabalho não lhes deixava mais do que nunca porta de acesso à informação empírica; o autoritarismo e o poder
discricionário das chefias, por um lado, e o sindicalismo fortemente confrontacional, por outro, se alimentavam
reciprocamente, politizando os que ingressavam nesse campo de antagonistas com as cores do seu próprio conflito.

 
Além disso, no nosso campo, dificilmente fazemos a crônica dos casos fracassados, os quais tampouco

costumam ser objeto de reflexão mais sistemática, tanto das gerências quanto dos seus consultores. Por isso mesmo, a
escassez de registro documental a respeito dessas vicissitudes contribui para amplificar a ressonância das chamadas
“experiências bem-sucedidas”.

 
Outro fator importante se situa igualmente no âmbito do desenho da investigação, se referindo à própria

mensuração da performance industrial. Desde há algum tempo, os estudos empíricos nos Estados Unidos têm passado a
privilegiar as análises de tipo longitudinal, acompanhando casos em momentos sucessivos do tempo. Esta parece uma
estratégia bastante adequada quando se trata de validar hipóteses relativas a processos. Entretanto, a não-contaminação
do resultado pelo instrumento de medida supõe, além (naturalmente) da confiabilidade, a estabilidade dos critérios de



avaliação de desempenho. A esse respeito, a reflexão metodológica mais recente tem chamado a atenção para alguns
problemas.

 
Em primeiro lugar, os próprios instrumentos de medida do pesquisador se aperfeiçoam, na medida mesmo das

sucessivas voltas a campo e em decorrência do acúmulo de conhecimentos sobre o processo que se estuda com maior
profundidade; nesse caso, o efeito virtuoso do acúmulo de conhecimentos pode ter uma conseqüência viciosa na
variabilidade do instrumento de medida, de sorte que, ao final de múltiplas observações, deixaríamos saber ao certo se
o resultado alcançado reflete mudanças no fenômeno, ou o mero aperfeiçoamento do instrumento de mensuração.

 
Um segundo aspecto diz respeito a que os regressos a campo para acompanhar um mesmo caso em novos

momentos de tempo têm revelado que o amadurecimento das mudanças organizacionais leva, com freqüência, ao
aperfeiçoamento dos próprios registros gerenciais.Assim, por exemplo, na medida em que a gestão da qualificação se
torna um alvo de primeira hora na política de recursos humanos, a fartura e a precisão das estatísticas passam a
permitir melhores condições para descrever o alcance das mudanças em curso e, nesse sentido, a situar os seus
eventuais impactos sobre a performance industrial. Ora, teriam sido esses impactos inexistentes em outros momentos e,
nesse sentido, resultantes da nova política? Ou, por outra parte, os efeitos de antanho eram pouco visíveis
simplesmente porque mal mensurados?

No ambiente intelectual norte-americano, todas essas fontes de instabilidade nas unidades e nos instrumentos
de medida, longe de colocarem questão a validade da mensuração empírica e quantitativa, têm estimulado o crescente
rigor na crítica das fontes e, por isso mesmo, no estabelecimento dos limites para as inferências que delas sejam
retiradas.

Estudos da reestruturação e desenhos de pesquisa
 
A tradição acadêmica brasileira, diferentemente da norte-americana, teve no estudo de caso a estratégia quase

exclusiva para descrever os processos de modernização e de reestruturação dos sistemas de trabalho. A ausência de
inquéritos governamentais regulares, que documentem as transformações nas formas de organização e na gestão da
produção e do trabalho, (12) deslocou para a comunidade acadêmica o ônus de registrar o andamento desse processo.
Todavia, a vigência quase paradigmática dos chamados “estudos do processo de trabalho” - e a novidade das suas
análises qualitativas acerca dos cotidianos fabris tornou pouco freqüentes (para não dizer quase inexistentes) os estudos
quantitativos de mais largo espectro e, menos ainda, as pesquisas amostrais. Eclipsou-se mesmo, ainda que
momentaneamente, a própria história da Sociologia Industrial brasileira, onde alguns dos principais clássicos haviam
sustentado suas hipóteses sobre a base fatual construída em estudos amostrais, mesmo ali quando se tratava da análise
de casos exemplares.(13)

 
Mais recentemente, os estudos sobre a reestruturação produtiva dos anos 90 no Brasil têm apontado a

necessidade de diversificação de desenhos de pesquisa, destacando as vantagens da adoção de estratégias longitudinais
de análise que tomem em conta redes de empresas, e não apenas casos singulares. Parece hoje oportuna a utilização
simultânea desses dois tipos de estratégias (surveys e estudos de casos), dada a sua elevada intercolplementaridade.
Isto porque as pesquisas amostrais, periódicas e representativas, nos permitiriam responder à questão-chave sobre a
amplitude da adoção de novas práticas nos locais de trabalho, tais como o uso de equipes, as formas (monetárias e
não-monetárias) de estímulo à produção e à produtividade, as novas iniciativas quanto a treinamento e qualificação
etc.(14) Ademais, se poderia inferir com maior facilidade em relação a padrões de reestruturação segundo setores e
ramos, tamanho da empresa, propriedade corporativa e outras características organizacionais de relevo.

 
Já os estudos de caso (em empresas ou ramos) continuariam a ser da maior relevância no sentido de responder

a uma outra questão-chave: existirá uma lógica interna que articule um conjunto de práticas, constituindo modelos de
gestão? Ou, por outro lado, tenderiam a prevalecer os chamados “híbridos” industriais formados pela adoção mais livre
e eclética de procedimentos com origens diferenciadas? Neste caso, como os contextos societais e as trajetórias
organizacionais produziriam “tipos empíricos médios” a partir dos “tipos ideais” que povoam a ideologia gerencial e o
imaginário acadêmico?

 
Outras questões secundam e complementam a antecedente, tendo também na estratégia dos estudos de caso o

modas operancli ideal para a sua resposta. Dentre elas, creio que as mais urgentes dizem respeito à forma de difusão



dessas novas práticas. Assim, o que se verifica quando observamos a dinâmica interna da firma? Ali, as novas práticas
têm origem circunscrita a prójetos-pilotou a experiências limitadas no tempo? Ou, ao contrário, invadem linhas de
produção consolidadas, indicando que se trata de mudanças permanentes nos procedimentos organizacionais? Quais
dessas novidades provêm dos níveis hierárquicos inferiores, e que outras respondem a iniciativas dos escalões
superiores? Como interatuam os efeitos motrizes das mudanças tecnológicas e das mudanças organizacionais? O
“enxugamento” das empresas se mostra parte inevitável do ajuste em direção a sistemas de trabalho de alta
performance? Neste caso, o que tem se passado com os trabalhadores deslocados nesse processo? Como as novas
características (adquiridas os adscritas) funcionam como barreiras de acesso (ou estratégias de mobilidade) para grupos
sociais particulares? É plausível acreditar que as configurações de valor, os estigmas ou os simples preconceitos seriam
mediadores importantes, num processo de deslocamento ou de exclusão de grupos sociais (negros, mulheres etc.)?

 
Certamente os estudos de caso não produzirão respostas representativas e definitivas a todas estas questões;

entretanto, eles são uma ferramenta de primeira linha para sugerir novas linhas de interpretação, que estimularão
futuras pesquisas.
 
 
NOTAS
 
(*) Versão revista da comunicação apresentada ao 18=‘‘ Encontro Anual da ANPOCS, GT “Trabalho e sociedade: reestruturação produtiva e
transformações sociais” (Caxambu, 1994). Agradeço às sugestões de Juarez R. Brandão Lopes, comentarista do texto por ocasião desse encontro,
bem como aos pareceristas da RBCS.
 
1. Conduzidas, respectivamente, por: New York Stock Exchange Office of Economic Research (1982); United States General Accounting Office (
I 987); Lawler et al. (1992); e Osterman (1992). Os resultados da pesquisa do New York Stock Exchange Office se encontram sistematizados em
Freund & Epstein ( I 984); jã em Eaton & Voos (1992), tanto quanto em Lawler et. al. (1989), estão disponíveis boas apresentações dos achados do
U.S. General Accounting Office.

 
2. São citados os surveys de: DDI (1990); Grant Thorton (1991); Towers Perrin (1992); e Arthur D. Little (1992).
 
3. Escolhidas entre as mil maiores na lista da revista Fortune.
 
4. Certamente, deve-se ter em conta que os novos valores podem ser produto de diferenças entre os dois procedimentos de pesquisa.
 
5. Certamente, a comparação pode ser problemática por se tratar de estudos com amostras não-representativas do universo das firmas.
 
 
6. Duas razões principais valorizam o levantamento empírico conduzido por Osterman. Em primeiro luar, o desenho amostral assegurou a
representatividade de todos os estabelecimentos com mais de 50 empregados nos EUA; isto o diferencia da maioria dos surveys norte-americanos,
tendentes a sobre-representar as firmas de grande porte. Em segundo lugar, os critérios de escolha dos entrevistados permitiram dite, além dos
executivos e da alta gerência, também os supervisores de linha tossem pesquisados; a presença de informantes oriundos de diferentes níveis da
organização enriquece os seus achados, aumentando a fidedignidade das avaliações relativas às novas práticas de gestão.
 
7. Apesar disso, apenas uma parcela bastante restrita dos empregados tinha acesso a essas compensações: somente 3 por cento das firmas tinham
mais de 40 por cento dos trabalhadores envolvidos em participação nos ganhos e não mais que 5 a 8 por cento em programas de remuneração pelo
uso de idéias ou habilidades.
 
8. Os 185 casos incluem apenas firmas norte-americanas, excluí das as que são propriedade de trabalhadores.
 
9. Certamente, essas abordagens têm suas raízes no debate da teoria sociológica clássica, elo qual não se retornará no presente texto.
 
10. Para alguns (como Locke & Thelen), as diferenças entre essas correntes podem ser vistas como uma qtlestão de ênfase, e não tanto de princípio
analítico: enquanto os “institucionalistas” centram-se na estratégia de comparações entre países e destacam o papel explicativo do contexto
institucional da política, os “construtivistas políticos” acentuam as diferenças regionais e valorizam o contexto político das instituições.
 
11. E este pode ser um segundo campo de tematização, no qual o debate teórico institucional idade versos agência, ou estruturas versos
contingência, assume boje especial importância.
 
12. Com exceção da iniciativa do Ipea no início dos anos 90, as agências governamentais leão têm assumido a necessidade de discutir a realização
de investigações amostrais periódicas sobre as transformações em curso nos locais de trabalho. Mesmo os já antigos censos industriais, que têm



nos estabelecimentos suas unidades de análise, são completamente silentes a esse respeito. Mais que uma necessidade acadêmica, tais informações
seriam de toda utilidade no processo de tomada de decisão e de definição de políticas públicas.

 
13. Ver, a título de ilustração, os trabalhos de Lopes, 1964, e Rodrigues, 1970, apenas para ficarmos na geração dos pioneiros.
 
14. Para o caso paulista, é significativo o aporte de informação que resulta do survey aplicado a cada dois anos pelo Senai, com relação a mudanças
nos perfis e nas necessidades de qualificação e treinamento manifestos pelas empresas. A garantia da periodicidade e a ampliação progressiva da
sua abrangência fazem dele talvez O principal exemplo de iniciativa no campo.
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